2018
Školní rok 2017/2018 a 2018/2019

Španelsko

Itálie

Gargáno

Costa Brava

Londýn za bezkonkurenční cenu 5 dní za 5.560 Kč s plnou penzí
Školy v přírodě v Itálii již od 4.190 Kč s plnou penzí

za 5.990,-

Oropesa del Mar

11.5.-20.5. za 3.560,8.6.-17.6. za 5.190,14.9.-23.9. 3.990,a další termíny
doprava, plná penze
delegát

Apartmány
za 4.990,-

Itálie, Vieste-Sant’Elia od 4.190 Kč

Itálie, Vieste-La Giara od 5.410 Kč

Itálie-Lido di Dante od 5.690 Kč

Itálie-Paestum od 5.890 Kč

Itálie-Marina di Camerota od 5.590 Kč

Itálie-Sangineto od 5.490 Kč

Chorvatsko – Sv.Filip od 4.790,-

Španělsko-Costa Brava od 4.260 Kč

V ceně ubytování, doprava,
plná penze, delegát

V ceně ubytování,doprava,
delegát

V ceně ubytování, doprava,
plná penze, delegát

V ceně ubytování, doprava,
delegát

Španělsko-Costa de Maresme od 5.990 Kč Španělsko-Costa del Azahar od 4.990 Kč
V ceně ubytování, doprava,
plná penze, delegát

V ceně ubytování, doprava,
delegát

V ceně ubytování, doprava,
plná penze, delegát

V ceně ubytování, doprava,
plná penze delegát

Itálie-Lago di Garda od 5.690 Kč
V ceně ubytování, doprava,
plná penze, delegát

V ceně ubytování, doprava,
plná penze, delegát

V ceně ubytování, doprava,
delegát

Francie, Švýcarsko,Benelux
Itálie, Rakousko od 3.990 Kč
V ceně doprava, průvodce

AKCE DO 18. 11. 2017: ZPROSTŘEDKUJ A ZÍSKEJ ODMĚNU! (více str. 2)
KUP VČAS A ZAPLATÍŠ MÉNĚ!

Travel

Sunny

CK Sunny travel s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
tel.: 323 673 209, 315 557 665, 602 308 594
fax: 315 557 665
www.sunnytravel.cz
www.skolnizajezdy.sunnytravel.cz

Vážení přátelé,
opět se Vám dostává do rukou nabídka zájezdů naší cestovní kanceláře. Tato nabídka byla sestavována velmi pečlivě
a je určena především pro školní a podnikové skupiny. Ceny v nabídce uvedené platí již při minimálním počtu 15 osob. Věříme,
že si z naší nabídky správně vyberete a budete spokojeni se všemi službami, které Vám poskytneme.
Kolektiv pracovníků CK

Všeobecné informace:
TERMÍN

- dle individuálních požadavků

PROGRAM

- je pouze doporučený, po konzultaci lze upravit

DOPROVOD

- na všech zájezdech je přítomen průvodce nebo delegát, dle dohody
lze zajistit i českého lékaře nebo zdravotnický doprovod

DOPRAVA A ZAVAZADLA

- doprava je zajištěna převážně zahraničními busy s WC, klimatizací, videem/DVD a s možností občerstvení za Kč, na
požádání lze za příplatek Kč 400,- / os. zajistit zahraniční bus de lux**** (max. stáří 4 roky)
- zavazadla běžných rozměrů jsou bez příplatku a to na osobu do zavazadlového prostoru o hmotnosti do 15 kg a do prostoru
pro cestující do 5 kg. V případě nadlimitní hmotnosti je možno sjednat nákladní přívěs za příplatek.

OBČERSTVENÍ V AUTOBUSE

- běžně v rozsahu teplých a studených nápojů, při volbě patrového autobusu s jídelnami lze zajistit i stravování během cesty

Podmínky pro realizaci zájezdů:
PŘIHLÁŠENÍ

- nutno zaslat písemnou objednávku a zaplatit zálohu Kč 500,- – 1.000,- za osobu, zbylá částka bude fakturována
ve dvou splátkách – se splatností 12 a 4 týdny před odjezdem na zájezd
- časové slevy lze uplatnit na základě zaplacené zálohy Kč 1.500,- / osoba
- pro přiznání slevy je rozhodující datum přijetí objednávky s následnou úhradou zálohy do 21 dní
* základní cenou zájezdu se rozumí tabulková cena bez stravy

POČET ÚČASTNÍKŮ

•bus s WC polopatrový
49 až 51 sedadel - na 44 a více platících osob 4 místa zdarma
59 až 67 sedadel - na 54 a více platících 5 míst zdarma

•bus s WC patrový (omezené zavazadlové prostory)
74 sedadel - na 60 platících 6 míst zdarma
91 sedadel - na 80 platících 8 míst zdarma

V případě neúplných kolektivů nabízíme po dohodě možnost spojování menších skupin:
bus s WC na 11 platících + 1 zdarma
Upozornění: Cestovní kancelář Sunny travel s.r.o. obdržela koncesní listinu pro provozování CK v souladu se zákonem 159/1999 Sb.
a její klienti jsou pojištěni pro případ úpadku CK. Veškeré zájezdy a akce podléhají Všeobecným podmínkám cestovní kanceláře. Pojištění léčebných
výloh v zahraničí není součástí ceny zájezdu, lze ho sjednat fakultativně v CK Sunny travel s.r.o. Cena pohonných hmot v době vydání katalogu Kč 27,90.
Podrobnou fotodokumentaci a případné hodnocení zájezdů najdete na našich stránkách www.sunnytravel.cz

Obsah:
Pobytové zájezdy
Itálie – Gargáno . . . . . . . . . . . . . . . str. 3, 4 . . . . od Kč 4.190,Itálie – Emilia Romagna . . . . . . . . str. 5 . . . . . . od Kč 5.690,Itálie – Kampánie. . . . . . . . . . . . . . str. 6, 7 . . . .od Kč 5.890,Itálie – Kalábrie . . . . . . . . . . . . . . . str. 8, 9 . . . . od Kč 5.490,Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10 . . . . . od Kč 5.790,Španělsko - Costa del Maresme . .str. 11. . . . . .od Kč 5.990,Španělsko - Costa Brava . . . . . . . .str. 12. . . . . .od Kč 4.260,Španělsko - Costa del Azahar . . . .str. 13, 14. . .od Kč 4.990,-

Poznávací zájezdy
Velká Británie . . . . . . . . . . . . . . str. 15 . . . . od Kč 5.560,Skotsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16 . . . . od Kč 9.690,Francie – Paříž a Versailles . . . str. 17 . . . . od Kč 3.190,Francie – Azurové pobřeží . . . . str. 18 . . . . od Kč 4.390,Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 19 . . . . od Kč 4.990,Itálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 20 . . . . od Kč 1.890,Španělsko . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 21 . . . . od Kč 5.990,Skandinávie . . . . . . . . . . . . . . . str. 22 . . . . od Kč 6.390,Rakousko . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 23 . . . . od Kč 1.890,Švýcarsko. . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24 . . . . od Kč 3.990,Jednodenní zájezdy . . . . . . . . . .str. 25 . . . . od 990 Kč
Lago di Garda . . . . . . . . . . . . . . str. 26 . . . . od 5 790,-Kč
Všeobecné podmínky . . . . . . . . str. 27
Školy v přírodě . . . . . . . . . . . . . .str. 28 . . . . od 4.190,-Kč

SLEVOVÝ KUPON

SLEVOVÝ KUPON

SLEVOVÝ KUPON

VŠECHNY DESTINACE
Při objednávce do 30. 9. 2017 sleva 5%
ze základní ceny + 5.000 Kč za včasné
objednání zájezdu.

ITÁLIE, GARGÁNO-VIESTE.
Při objednávce do 28. 10. 2017
sleva 5 % ze základní ceny

ŠPANĚLSKO – OROPESA DEL MAR
Při objednávce do 25. 11. 2017
200 Kč/os.

Itálie
Poloostrov Gargáno

VIESTE

Vieste / Villaggio Sant´Elia

Největšími přednostmi této oblasti jsou malebné přírodní scenérie, pobřežní jeskyně, nádherné skalní útvary a nevelké pláže. Uzavřený areál zděných bungalovů Sant´Elia je vystavěn přímo u písčité pláže ve Vieste. Účelně zařízené bungalovy typu BILO a TRILO pro 4 a 6 osob sestávají z jedné nebo dvou ložnic,
obytné kuchyňky s přistýlkami (některá lůžka formou paland nebo rozkládacího gauče), sociálního zařízení a terasy. Cesta z areálu do centra města trvá
cca 20 minut chůze po přímořské promenádě.

Hodnocení:     

Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

kód
18110-1801
18110-1802
18110-1803
18110-1804
18110-1805
18110-1806
18110-1807
18110-1808
18110-1809
18110-1810
18110-1811
18110-1812
18110-1813
18110-1814
18110-1815
18110-1816
18110-1817
18110-1818
18110-1819
18110-1820

termín
dní/
vč. cesty
nocí
04.05.-13.05. 10/7
11.05.-20.05. 10/7
18.05.-27.05. 10/7
25.05.-03.05. 10/7
01.06.-10.06. 10/7
08.06.-17.06. 10/7
15.06.-24.06. 10/7
22.06.-01.07. 10/7
29.06.-08.07. 10/7
07.07.-15.07. 9/8
06.07.-15.07. 10/7
13.07.-22.07. 10/7
14.07.-22.07. 9/8
14.07.-26.07. 13/12
24.08.-02.09. 10/7
31.08.-09.09. 10/7
07.09.-16.09. 10/7
14.09.-23.09. 10/7
21.09.-30.09. 10/7
20.09.-30.09.* 10/7

bez
stravy
3.690
3.560
3.790
4.590
4.990
5.190
5.590 2)
5.990
6.290
6.990
6.490
7.690
7.990
8.990
5.080
4.690
4.390
3.990
3.790
4.690

polo
penze
4.190
4.290
4.590
5.290
5.790
5.890
6.390 2)
nelze
nelze
nelze
nelze
nelze
nelze
nelze
nelze
5.490
5.090
4.690
4.490
5.390

plná
plná
penze penze1)
4.490 4.990
4.590 5.090
4.890 5.390
5.690 5.990
5.990 6.490
6.190 6.590
6.590 2) 6.990 2)
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
nelze nelze
5.790 6.190
5.290 5.790
4.990 5.390
4.790 5.190
5.690 6.290

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení bungalovu
* takto označené zájezdy jsou s programem: Benátky, Monte Sant´Angelo, (upřesnění v CK)

Cena zahrnuje: ubytování, dopravu busem, stravování vč. nápoje k jídlu dle tabulky 1) rozšířené stravování, 2) pouze na vyžádání), služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, závěrečný úklid, lůžkoviny, hygienické a úklidové prostředky, pobytovou taxu
Povinné příplatky: závěrečný úklid 6€ , dítě 0-5 let 3€ (platí se v místě pobytu), neobsazené lůžko 920,- – 3.500 Kč (dle termínu, základní obsazení
BILO 4 osoby, TRILO 6 osob)
Nepovinné příplatky: lůžkoviny-manželská postel Kč 280,- / os., singl Kč 220,-, celodenní pitný režim Kč 160,- / os. / pobyt, klimatizace 40€/bungalov/týden (platí se na místě), český lékař Kč 8.000,-/skupina
Doporučené příplatky: zesílená snídaně Kč 150,- / os. / pobyt, pojištění děti do 15 let Kč 137, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje (léčebné výlohy bez
limitu, úrazové do Kč 20.000,-, zavazadla do Kč 20.000,- odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-,
storno do Kč 20.000,-)
Povinné příplatky ke stravování pro osoby nad 18 let: polopenze Kč 300,- / os. / pobyt, plná penze Kč 500,- / os. / pobyt
Vratná kauce: Kč 150,- / os.
Výlety fakultativně: lodní výlet Mořské jeskyně EUR 18,-, ostrovy Tremiti EUR 39,-, autobusem Monte Sant´Angelo Kč 290,-, Vesuv, Pompeje Kč 790,-,
Neapol / Capri Kč 780,- (+ trajekt cca EUR 15). Ceny jsou kalkulovány bez trajektu, vstupů a vjezdů do měst při 40 platících osobách, při nižším počtu se
cena dopočítává dle skutečného stavu platících účastníků. Ceny jsou kalkulovány při použití dopravy českým dopravcem.

Již 25. sezónu
Poskytujeme zajímavé slevy ze základní ceny zájezdu a to
při včasném objednání zájezdu (časové), množstevní a při
opakované účasti.
* základní cenou zájezdu se rozumí tabulková cena bez stravy.

Časové slevy lze uplatnit na základě zaplacené zálohy
Kč 1.500,- / osoba. Pro přiznání slevy je rozhodující datum
přijetí objednávky s následnou úhradou zálohy do 21 dní.

Teplota vzduchu je uváděná jako průměrná denní teplota a spolu s teplotou
vody je uvedená jako průměrná teplota za posledních 5 let.

Mimořádná nabídka pro ZUŠ a SUŠ
SUŠ V termínu termínu 4.5.-13.5. nabízíme možnost
shlédnutí vystoupení profesionálních hudebníků
na festivalu S. MARIA DI MERINO ve Vieste.
* takto označené zájezdy jsou s programem (upřesnění v CK)

květen

červen

červenec

srpen

září

Teplota
vzduchu°C

26

28

30

30

26

Teplota
vody°C

23

26

27

27

25
3

Itálie

VIESTE

Poloostrov Gargáno

Vieste /Villaggio Camping La Giara***

Villaggio se nachází v piniovém háji v první linii od moře, z části ve svahu, cca 4 km od městečka. Přístup k pláži je po můstku přes místní komunikaci.
Ubytování je ve standardně vybavených bungalovech s jednou nebo dvěma ložnicemi, obytnou kuchyňkou s přistýlkami (většinou formou rozkládacích
lůžek), sociálním zařízením a terasou. V areálu je k dispozici restaurace, pizzerie, bar, supermarket, prádelna, TV místnost, hřiště pro děti, bazén (nutno koupací čepici), trezor, dále telefonní automaty, lékařská pomoc, masáže, beauty centrum, Wi-Fi.
Cena zahrnuje: ubytování, dopravu busem, stravování vč. nápoje k jídlu dle tabulky *rozšířené stravování, bazén s lehátky, klubová karta,
služby zástupce CK
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, závěrečný úklid, pobytovou taxu, lůžkoviny.
Povinné příplatky: neobsazené lůžko 840,- – 3.500 Kč (dle termínu -základní obsazení BILO 4 osoby, TRILO 6 osob, doprovod samostatně),
závěrečný úklid 5-6€ /os.
Nepovinné příplatky: celodenní pitný režim Kč 120,- / os. / pobyt, český lékař Kč 5.000,- / skupina, lůžkoviny 5€ / os.
Doporučené příplatky: zesílená snídaně Kč 150,- / os. / pobyt, pojištění: děti do 15 let Kč 137,-, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje: (léčebné výlohy bez
limitu, úrazové do Kč 20.000,-, zavazadla do Kč 20.000,-, odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-,
storno do Kč 20.000,-)
Povinné příplatky ke stravování pro osoby nad 18 let: polopenze Kč 300,- / os. / pobyt, plná penze Kč 400,- / os. / pobyt
Výlety fakultativně: lodní výlet Mořské jeskyně EUR 18,-, ostrovy Tremiti EUR 39,-, autobusem Monte Sant´Angelo Kč 320,-, Vesuv, Pompeje Kč 790,-,
Neapol / Capri Kč 780,- (+ trajekt cca EUR 15). Ceny jsou kalkulovány na český bus bez trajektu, vstupů a vjezdů do měst při 40 platících osobách,
při nižším počtu se cena dopočítává dle skutečného stavu platících účastníků. Garance českého busu při objednání výletu min. 21 dní před
nástupem na zájezd.
UPOZORNĚNÍ: ceny jsou kalkulovány při ubytování v ubytovací kapacitě typu Chalet a nebo Casa mobile. Při požadavku ubytování ve Villinách s klimatizaci by byla cena o cca 700 Kč na osobu vyšší.
Po dohodě lze zajistit termíny zájezdu se sobotním nástupem.
Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

kód
18110-1802
18110-1803
18110-1804
18110-1805
18110-1806
18110-1807
18110-1808
18110-1809
18110-1810
18110-1811
18110-1812
18110-1813
18110-1814
18110-1815
18110-1816

termín
vč. cesty
12.05.-21.05.
19.05.-28.05.
26.05.-04.06.
02.06.-11.06.
09.06.-18.06.
16.06.-25.07.
23.06.-02.07.
30.06.-09.07.
07.07.-16.07.
14.07.-23.07.
21.07.-30.07.
25.08.-03.09.
01.09.-10.09.
08.09.-17.09.
15.09.-24.09.

dní/nocí

bez stravy

polopenze

plná penze

plná penze*

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

4.420
4.550
4.590
4.790
4.990
5.390
5.990
6.090
6.290
6.690
6.990
4.990
4.890
4.690
4.410

5.220
5.350
5.390
5.590
5.790
6.190
6.790
6.890
6.990
7.490
7.790
5.790
5.690
5.490
5.210

5.420
5.550
5.590
5.790
5.990
6.490
6.990
7.090
7.290
7.690
7.990
5.990
5.890
5.690
5.410

5.920
6.050
6.090
6.290
6.490
6.890
7.490
7.590
7.690
7.990
8.490
6.490
6.390
6.190
5.910

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení bungalovu

4

typové foto

Hodnocení:    
 4 km od centra Vieste

(spojení s centrem města lze autobusovou
dopravou místní nebo autobusem CK)

Itálie

LIDO DI DANTE

Emilia Romagna

Lido di Dante / Camping Classe

Riviéra Emilia Romagna se líbí návštěvníkům z celého světa díky rozlehlým plážím a škále kvalitních služeb. Lido di Dante je menší klidné přímořské
letovisko ležící u Ravenny. Pouhých 12 km od kempu naleznete oblíbený vodní park Mirabilandia.
Ubytování je zajištěno ve velmi pěkném kempu se vzrostlými listnatými stromy, které poskytují dostatek stínu po celý den. Kemp se nachází přímo
u moře, místní soukromá písečná pláž si zachovala svou původní podobu. Ubytování je zajištěno ve vybavených mobilhomech pro 5 osob s vlastním
sociálním zařízením, kuchyňkou s lednicí, TV a klimatizací. V areálu je k dispozici bazén, sportoviště, restaurace / pizzerie, minimarket, podium
a dětské hřiště.

Hodnocení:     
Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

kód
18710-1801
18710-1802
18710-1803
18710-1804
18710-1805
18710-1806
18710-1807
18710-1808
18710-1809
18710-1810
18710-1815
18710-1816
18710-1817
18710-1818
18710-1819

termín
vč. cesty
12.05.-21.05.
19.05.-28.05.
26.05.-04.06.
02.06.-11.06.
09.06.-18.06.
16.06.-25.06.
23.06.-02.07.
30.06.-09.07.
06.07.-16.07.
14.07.-23.07.
18.08.-27.08.
25.08.-03.09.
01.09.-10.09.
08.09.-17.09.
15.09.-24.09.

dní/
nocí
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

bez
stravy
4.790
4.990
5.190
5.490
6.590
6.790
6.990
8.190
8.190
8.190
6.590
5.590
5.190
4.890
4.890

polo
penze
5.590
5.790
5.990
6.290
7.390
7.590
7.790
8.990
8.990
8.990
7.390
6.390
5.990
5.490
5.490

plná
penze
5.890
6.090
6.290
6.590
7.690
7.890
8.090
9.290
9.290
9.290
8.090
6.690
6.290
5.790
5.790

plná
penze1)
6.190
6.490
6.590
6.890
7.790
8.190
8.490
9.690
9.690
9.690
8.390
7.090
6.590
6.190
6.190

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení mobilhomu

Cena zahrnuje: ubytování, dopravu busem, stravování vč. nápoje k jídlu dle tabulky 1)rozšířené stravování, spotřeby energie, lůžkoviny, bazén,
závěrečný úklid, klimatizace, služby delegáta
Cena nezahrnuje: pronájem lehátek u bazénu a na pláži, TV, pojištění léčebných výloh, pobytovou taxu 0,50€/os/noc-platí osoby starší 14 let,
neobsazené lůžko dle termínu Kč 1.500,- - 3.500,Nepovinné příplatky: zesílená snídaně Kč 150,- / os. / pobyt, celodenní pitný režim Kč 160,- / os. / pobyt, český lékař Kč 8.000,- / skupina
Doporučené příplatky: Pojištění: děti do 15 let Kč 137, -, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje: (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-,
zavazadla do Kč 20.000,-, odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do Kč 20.000,-)
Povinné příplatky ke stravování pro osoby nad 18 let: polopenze Kč 300,- / os. / pobyt, plná penze Kč 400,- / os. / pobyt
Vratná kauce: EUR 50,- / mobilhome
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Itálie
Kampánie

Paestum / Villaggio Cerullo´s

PAESTUM

Kampánie je jednou z nejhezčích a turisticky nejzajímavějších oblastí jižní Itálie. Apartmány pro 6 osob jsou umístěny v uzavřeném komplexu Villaggio
Cerullo´s se soukromou písčitou pláží (k dispozici zdarma lehátka a slunečníky!). Sestávají ze dvou ložnic, obytné kuchyně a vlastního sociálního
zařízení. Možnost návštěvy pozůstatků starodávného řeckého města Paestum, Agropoli, malebný ostrov Capri, Amalfi, Pompeje…

Hodnocení:      není bazén
Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

kód
18711-1803
18711-1804
18711-1805
18711-1806
18711-1807
18711-1808
18711-1809
18711-1810
18711-1811
18711-1812
18711-1813
18711-1814
18711-1815
18711-1816
18711-1817

termín
vč. cesty
11.05.-20.05.
18.05.-27.05.
25.05.-03.06.
01.06.-10.06.
08.06.-17.06.
15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
29.06.-08.07.
06.07.-15.07.
13.07.-22.07.
17.08.-26.08.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.

dní/nocí
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

beze
stravy
4.990
4.990
5.590
5.690
5.790
5.580
5.990
5.990
7.590
7.690
7.690
6.190
5.990
5.890
5.790

polo
penze
5.790
5.790
5.990
6.190
6.290
6.390
6.590
6.790
7.990
8.190
8.190
6.590
6.390
6.290
6.190

plná
penze
5.990
5.990
6.290
6.490
6.590
6.690
6.790
7.290
8.390
8.590
8.590
6.990
6.890
6.790
6.690

plná
penze1)
6.290
6.290
6.990
7.290
7.490
7.590
7.890
7.990
8.690
8.890
8.890
7.590
7.290
6.990
6.890

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení apartmánů

Cena zahrnuje: ubytování v přízemí (příplatek za balkon Kč 100,- / os.), dopravu busem, stravování vč. nápoje k jídlu dle tabulky 1) rozšířené stravování), plážový servis, služby delegátaCena nezahrnuje: lůžkoviny, závěrečný úklid, pojištění léčebných výloh, neobsazené lůžko Kč 500,- , pobytovou
taxu
Nepovinné příplatky: zesílená snídaně Kč 150,- / os. / pobyt, celodenní pitný režim Kč 160,- / os. / pobyt, český lékař Kč 8.000,- / skupina
Doporučené příplatky: Pojištění: děti do 15 let Kč 137, -, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje: (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-,
zavazadla do Kč 20.000,-, odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do Kč 20.000,-)
Povinné příplatky ke stravování pro osoby nad 18 let: polopenze Kč 300,- / os. / pobyt, plná penze Kč 400,- / os. / pobyt
Vratná kauce: EUR 30,- / os.
Výlety fakulativně: Paestum, Agropoli, pobřeží Amalfi, Neapol, Vesuv, Pompeje, Herculaneum, Sorrento, Capri, Řím, Florencie...
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Itálie
Kampánie

Marina di Camerota / Villaggio Residence Sirene ***

MARINA DI CAMEROTA

Kampánie je jednou z nejhezčích a turisticky nejzajímavějších oblastí jižní Itálie. Průzračné moře a překrásná panoramata Vás budou provázet Vašimi
prázdninami v Marině di Camerota nazývané perlou Cilenta, jenž byla již několikrát oceněna Modrou vlajkou (evropské ocenění). Je zde možné naleznout nádherně členěné pobřeží, vhodné podmínky pro potápění a archeologické památky evropského významu, které uchvátí každého návštěvníka.
Areál Sirene se nachází v letovisku Marina di Camerota v Národním parku Cilento, zasazený do překrásné přírodní scenérie. Areál je ponořený do stínu
staletých olivovníků a další středomořské zeleně. Je situován v blízkosti u pláže s bílým pískem a křišťálovým mořem. Ubytování je zajištěno v apartmánech typu MONO nebo BILO situovaných v hlavní budově, jejichž součástí je vybavená kuchyňka a sociální zařízení. Klientům je k dispozici bazén, bar
a soukromá pláž vybavená plážovými křesly a slunečníky. Areál je umístěn cca 600 m od centra městečka, několik kilometrů od Capo Palinuro a zároveň přímo u moře. Pláž je pokryta bílým jemným pískem a ze stran jí chrání útesy. Voda je průzračně čistá, s mořským dnem, které se pozvolna svažuje.

Hodnocení:     
Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

kód
18711-1801
18711-1802
18711-1803
18711-1804
18711-1805
18711-1806
18711-1807
18711-1808
18711-1809
18711-1810
18711-1811
18711-1812
18711-1813
18711-1814
18711-1815
18711-1816
18711-1817

termín
vč. cesty
04.05.-13.05.
11.05.-20.05.
18.05.-27.05.
25.05.-03.06.
01.06.-10.06.
08.06.-17.06.
15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
29.06.-08.07.
06.07.-15.07.
13.07.-22.07.
20.07.-29.07.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.
21.09.-30.09.

dní/nocí
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

beze
stravy
5.990
5.990
6.090
6.090
6.190
6.290
6.290
7.490
8.230
8.740
9.990
9.990
9.990
7.490
6.290
6.190
6.090

polo
penze
6.740
6.740
6.840
6.840
6.940
7.040
7.040
8.240
8.980
9.490
10.740
10.740
10.740
8.240
7.040
6.940
6.840

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení apartmánů

plná
penze
7.090
7.090
7.190
7.190
7.290
7.390
7.390
8.590
9.330
9.840
11.090
11.090
11.090
8.590
7.390
7.290
7.190

plná
penze1)
7.390
7.390
7.490
7.490
7.590
7.690
7.690
8.890
9.630
10.140
11.390
11.390
11.390
8.890
7.690
7.590
7.490

Cena zahrnuje: ubytování, dopravu busem, stravování
vč. nápoje k jídlu dle tabulky 1)rozšířené stravování,
plážový servis (lehátko + 2x plážové křeslo), klubovou
kartu (opravňuje k užívání bazénu a pláže s privátními slunečníky a křesly), spotřeby energie, závěrečný
úklid, služby delegáta
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, lůžkoviny,
hygienické potřeby, pobytovou taxu, neobsazené lůžko 1.000,- – 3.500 Kč
Nepovinné příplatky: zesílená snídaně Kč 150,- / os.
/ pobyt, celodenní pitný režim Kč 160,- / os. / pobyt,
povlečení + ručníky €10,-/osoba/pobyt, lehátka na
pláži €15,-/den, český lékař Kč 8.000,- / skupina
Doporučené příplatky: Pojištění: děti do 15 let
Kč 137,-, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-, zavazadla do
Kč 20.000,-, odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-,
doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno
do Kč 20.000,-)
Povinné příplatky ke stravování pro osoby nad 18 let:
polopenze Kč 300,- / os. / pobyt, plná penze Kč 400,/ os. / pobyt
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Itálie
Kalábrie

SANGINETO **** RESIDENCE CLUB

SANGIETO

RESIDENCE CLUB
Velmi oblíbené a komfortně vybavené moderní prázdninové středisko, nabízející příjemné ubytování v apartmánech se zahrádkou nebo balkonem.
Sangineto leží pouhých 250 m od moře s písčitou a oblázkovou pláží a v centru pobřežního městečka Sangineto Lido. Na jeho celkové 36ha rozloze,
rozdělené na rezidenční a sportovní část, najdete mnoho způsobů, jak využít volný čas. Doporučujeme procházku k blízkému hradu Sangineto, do
historické části města vybudované v horách nebo do termálních lázní Terme Luigiane. Díky širokému výběru zábavy vyhovuje toto středisko zejména
mladým lidem. V areálu naleznete bazén pro dospělé a pro děti se slunečníky a lehátky, restaurace, pizzerie, 2 bary, tenisový kurt, minifotbalové
hřiště, stolní tenis, dětský koutek, baby sitting, půjčovna kol a parkoviště, animační program. Apartmány jsou prostorné, umístěné ve dvoupodlažních
řadových vilkách. Přízemní apartmány mají oplocenou zahrádku se stolkem, židlemi a slunečníkem. Apartmány v 1. patře mají balkon, slunečník
a skládací židle. Všechny apartmány disponují vlastním příslušenstvím, vybavenou kuchyňkou a televizí.

Hodnocení:    

 delší cesta

Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

kód
18711-1801
18711-1802
18711-1803
18711-1804
18711-1805
18711-1806
18711-1807
18711-1808
18711-1809
18711-1810
18711-1811
18711-1812
18711-1813
18711-1814
18711-1815
18711-1816
18711-1817

termín
vč. cesty
27.04.-06.05.
04.05.-13.05.
11.05.-20.05.
18.05.-27.05.
25.05.-03.06.
01.06.-10.06.
08.06.-17.06.
15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
29.06.-08.07.
06.07.-15.07.
13.07.-22.07.
17.08.-26.08.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.

dní/nocí
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

beze
stravy
5.490
5.590
5.590
5.690
5.790
5.890
5.990
6.290
6.690
6.990
7.790
7.990
6.490
5.990
5.990
5.890
5.790

polo
penze
5.990
6.190
6.290
6.390
6.490
6.590
6.690
6.890
7.490
7.890
8.490
8.890
7.290
6.990
6.790
6.690
6.490

plná
penze
6.590
6.690
6.790
6.890
6.990
7.190
7.290
7.390
7.790
8.090
8.790
9.290
7.790
7.390
7.290
6.990
6.890

plná
penze1)
6.990
7.090
7.290
7.390
7.490
7.590
7.790
7.890
7.990
8.590
8.990
9.590
8.290
7.690
7.590
7.390
7.190

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení apartmánů

Cena zahrnuje: ubytování, dopravu busem, stravování vč. nápoje k jídlu dle tabulky 1)rozšířené stravování, klubovou kartu (opravňuje k užívání bazénu
se slunečníky a lehátky, všech sportovních zařízení), spotřeby energie, závěrečný úklid, služby delegáta
Kauce: € 50, vratná
Cena nezahrnuje: Plážový servis ( volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníku, lehátka a plážového křesla na hotelové pláži za poplatek € 30/
týden), klimatizace, pojištění léčebných výloh, lůžkoviny, pobytovou taxu, neobsazené lůžko Kč 500,- - 3.000,Nepovinné příplatky: Zesílená snídaně Kč 150,- / os. / pobyt, celodenní pitný režim Kč 140,- / os. / pobyt, český lékař Kč 8.000,- / skupina. Italská
strava: polopenze včetně 1/4 l vína a 1/2 l min. vody, příplatek € 16 osoba/den, 50 % sleva děti 6-12 let, do 6 let zdarma (nutno objednat předem)
Doporučené příplatky: Pojištění: děti do 15 let Kč 137, -, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje: (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-, zavazadla
do Kč 20.000,-, odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do Kč 20.000,-)
Povinné příplatky ke stravování pro osoby nad 18 let: polopenze Kč 250,- / os. / pobyt, plná penze Kč 350,- / os. / pobyt
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Itálie
Kalábrie

Praia a Mare / Villaggio Club Poggio del Sole

PRAIA A MARE

Kalábrie je obklopena mořem ze dvou stran – Tyrhénským a Jónským. Podmínky pro rekreaci jsou zde ideální, protože příjemné klima na koupání
začíná na začátku května a končí v polovině října. Poggio del Sole je nové moderní rekreační středisko, nacházející se na úpatí Apeninského pohoří v
místě chráněného Národního parku – Praco del Pollino. Z uzavřeného komplexu je okouzlující výhled na jeden z nejkrásnějších zálivů Kalábrie – Golfo
di Policastro a na oblíbené městečko Praia a Mare.
Ubytování v apartmánech typu trilo pro 2-6 osob s výhledem na moře nebo hory. Apartmány jsou prostorné a moderně zařízené, přízemní mají malou
zahrádku, v patře terasu nebo balkon. Skládají se z obývacího pokoje, vybaveného obytného kuchyňského koutu, ložnice s manželským lůžkem, dvoulůžkového pokoje a sociálního zařízení.
V areálu je k dispozici bazén se slunečníky, lehátky a terasou vhodnou i ke cvičení, TV sál, bar, minifotbalové hřiště (100 m, za poplatek).
Od malebné zátoky San Nicola je Poggio del Sole (v překladu Návrší slunce) vzdáleno přibližně 2,5 km (vzdušnou čarou pouhých 400 m). Na oblázkovou a písčitou pláž s tmavě zbarvenými útesy je pro klienty zajištěna kyvadlová doprava případně doprava busem CK. Zde si zejména v hlavní sezóně
můžete vybrat z řady soukromých, dobře udržovaných pláží. Ke slunění a koupání vám jsou k dispozici i pláže volně přístupné.
Rušný prázdninový život Vám zajistí nedaleké pobřežní letovisko Praia a Mare (5 km) či městečko Scalea (8 km) nebo antické San Nicola Arcella (3 km).

Hodnocení:      k moři kyvadlovou dopravou nebo autobusem CK		
Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

kód
18714-1801
18714-1802
18714-1803
18714-1804
18714-1805
18714-1806
18714-1807
18714-1808
18714-1809
18714-1810
18714-1811
18714-1812
18714-1813
18714-1814
18714-1815
18714-1816
18714-1817
18714-1818
18714-1819
18714-1820
18714-1821

termín
vč. cesty
04.05.-13.05.
11.05.-20.05.
18.05.-27.05.
25.05.-03.06.
01.06.-10.06.
08.06.-17.06.
15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
29.06.-08.07.
06.07.-15.07.
13.07.-22.07.
20.07.-29.07.
27.07.-05.08.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.
21.09.-30.09.
28.09.-07.10.
05.10.-14.10.
12.10.-21.10.

dní/nocí
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

beze
stravy
3.990
3.990
4.190
4.290
4.390
4.790
4.890
5.390
5.590
6.190
6.190
7.890
7.890
8.890
8.890
5.490
4.490
4.390
4.290
4.190
4.190

polo
penze
4.740
4.790
4.940
5.040
5.140
5.540
5.640
6.140
6.340
6.940
6.940
8.640
8.640
9.640
9.640
6.240
5.240
5.140
5.040
4.940
4.990

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení apartmánů

plná
penze
5.090
5.090
5.290
5.390
5.490
5.890
5.990
6.490
6.690
7.290
7.290
8.990
8.990
9.990
9.990
6.590
5.590
5.490
5.390
5.290
5.290

plná
penze1)
5.390
5.390
5.590
5.690
5.790
6.190
6.290
6.790
6.990
7.590
7.590
9.290
9.290
10.290
10.290
6.890
5.890
5.790
5.690
5.590
5.590

Cena zahrnuje: ubytování, dopravu busem, stravování
vč. nápoje k jídlu dle tabulky 1)rozšířené stravování,
vstup do bazénu s použitím slunečníků a lehátek, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, služby delegáta
Cena nezahrnuje: lůžkoviny (EUR 6,- osoba/výměna,
úhrada na místě), plážový servis, neobsazené lůžko
Kč 1.100,- - 3.500,- / lůžko, pojištění léčebných výloh,
pobytovou taxu
Nepovinné příplatky: zesílená snídaně Kč 150,- / os.
/ pobyt, celodenní pitný režim Kč 160,- / os. / pobyt,
český lékař Kč 8.000,- / skupina
Doporučené příplatky: Pojištění: děti do 15 let Kč 137, -,
15 – 70 let Kč 274,- obsahuje: (léčebné výlohy bez
limitu, úrazové do Kč 20.000,-, zavazadla do Kč
20.000,-, odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-,
doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do
Kč 20.000,-)
Povinné příplatky ke stravování pro osoby nad 18 let:
polopenze Kč 300,- / os. / pobyt, plná penze
Kč 400,- / os. / pobyt
Vratná kauce: EUR 50,- / apt.
Výlety fakultativně: Praia a Mare, Scalea, Pompeje,
Vesuv, Neapol, Řím….

9

Chorvatsko
SV. FILIP

Svatý Filip / Croatia
Sv. Filip i Jakov je perlou Riviéry, která se nachází na pobřeží kanálu Pašman.Obec a skromnější letovisko, leží severozápadně od Biogradu. Jedná
se o atraktivní turistické středisko s tradičně přátelskými hostiteli. Sv. Filip i Jakov je místo známé pro bývalé letní rezidence a zahrady šlechticů od
Zadaru. Blízko se nachází ostrov Kornati, na který je možnost výletů a je velmi atraktivní pro milovníky plachtění. Letovisko Filip i Jakov má oblázkové
a kamenité pláže s betonovými plošinami, s pozvolným přístupem do moře. Na okraji pláže je částečně borový porost.

Hodnocení: NOVINKA ROKU!
Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

kód
18712-1801
18712-1802
18712-1803
18712-1804
18712-1805
18712-1806
18712-1807
18712-1808
18712-1812
18712-1817
18712-1818
18712-1819
18712-1820
18712-1821

termín
vč. cesty
04.05.-13.05.
11.05.-20.05.
18.05.-27.05.
25.05.-03.06.
01.06.-10.06.
08.06.-17.06.
15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.
21.09.-30.09.
28.09.-07.10.

dní/nocí
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

beze
stravy
4.290
4.290
4.390
4.390
4.490
5.190
5.490
6.390
6.290
5.990
5.290
4.590
4.490
4.490

polo
penze
4.890
4.890
4.990
4.990
5.090
5.790
6.090
6.990
6.890
6.590
5.890
5.190
5.090
5.090

plná
penze
5.090
5.090
5.190
5.190
5.290
5.990
6.290
7.190
7.090
6.790
6.090
5.390
5.290
5.290

plná
penze1)
5.390
5.390
5.490
5.490
5.590
6.290
6.590
7.490
7.390
7.090
6.390
5.690
5.590
5.590

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení apartmánů
Pro zájemce možnost Chorvatské polopenze za příplatek 3.115 Kč/pobyt

Cena zahrnuje: ubytování, dopravu busem, stravování vč. nápoje k jídlu dle tabulky, 1)rozšířené stravování, služby spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, wifi, animační programy od 4.6., delegáta, klimatizaci
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, pobytovou taxu, neobsazené lůžko Kč 1.200,- / lůžko, závěrečný úklid € 20,-/apartmán
Nepovinné příplatky: zesílená snídaně Kč 200,- / os. / pobyt, celodenní pitný režim Kč 250,- / os. / pobyt, český lékař Kč 8.500,- / skupina
Doporučené příplatky: Pojištění děti do 15 let Kč 137, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-, zavazadla
do Kč 20.000,-) odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do Kč 20.000,Povinné příplatky ke stravování pro osoby nad 18 let: polopenze Kč 390,- / os. / pobyt, plná penze Kč 490,- / os. / pobyt
Výlety fakultativně: Národní park Kornati - Park činí jedinečnou skupinu ostrovů a útesů, Srima-turistická osada na Šibenickém přímoří, Kostel sv.
Donáta - Mimořádná církevní stavba v Dalmácii, Zadar - překrásné a zároveň jedno z největších měst v Chorvatsku, Archeologické naleziště Bribir,
Kaňon Zrmanja
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Španělsko
Costa del Maresme

POBŘEŽÍ NAD
BARCELONOU

Pobřeží nad Barcelonou

Toto pobřeží Španělska, známé svými krásnými plážemi pokrytými hrubým pískem, se táhne od Lloretu až do Calelly. Ubytování je zajištěno v hotelu,
pokoje jsou čtyřlůžkové (pro organizátory zájezdu dvou nebo třílůžkové pokoje s možnosti další přistýlky), s vlastním sociálním zařízením. Stravování v
rozsahu plné penze nebo polopenze probíhá formou bohatých švédských stolů. V hotelu je k dispozici bazén.

Hodnocení:      typové foto
Uvedené stravování je zajištěno španělským kuchařem

kód
18250-1801
18250-1802
18250-1803
18250-1804
18250-1805
18250-1806
18250-1807
18250-1808
18250-1809
18250-1810
18250-1811
18250-1812
18250-1813
18250-1814
18250-1815
18250-1816
18250-1817
18250-1818
18250-1819

cena/os. do 12 let
termín
dní/nocí
polopenze
vč. cesty
11.05.-20.05.
10/7
5.790
18.05.-27.05.
10/7
5.790
25.05.-03.06.
10/7
5.890
01.06.-10.06.
10/7
5.990
08.06.-17.06.
10/7
6.290
15.06.-24.06.
10/7
6.390
22.06.-01.07.
10/7
6.990
29.06.-08.07.
10/7
7.290
06.07.-15.07.
10/7
7.390
13.07.-22.07.
10/7
7.990
20.07.-29.07.
10/7
8.250
27.07.-05.08.
10/7
8.450
03.08.-12.08.
10/7
8.450
10.08.-19.08.
10/7
7.390
17.08.-26.08.
10/7
7.390
24.08.-02.09.
10/7
6.890
31.08.-09.09.
10/7
5.990
07.09.-16.09.
10/7
5.890
14.09.-23.09.
10/7
5.790

cena/os. do 12 let
plná penze

6910
6.190
6.290
6.390
6.690
6.790
7.390
7.690
7.690
8.390
8.690
8.890
8.890
7.790
7.790
7.490
6.390
6.290
6.190

cena/os. nad 12 let
polopenze

6.850
6.850
7.340
7.820
7.890
7.990
9.190
9.790
10.110
10.150
10.450
10.450
9.830
9.830
7.990
7.820
7.490
6.950
6.850

cena/os. nad 12 let
vč. plné penze

7.250
7.250
7.740
8.220
8.290
8.390
9.590
10.190
10.410
10.450
10.850
10.850
10.230
10.230
8.390
8.220
7.890
7.390
7.450

Upozornění: ceny do 12 let platí při min. počtu 22 dětí do 12 let na autobus. V místě pobytu se platí pobytová taxa.
Cena zahrnuje: ubytování, stravu dle tabulky, dopravu busem s WC, služby delegáta
Nepovinné příplatky: český lékař Kč 8.000.- / skupina
Doporučené příplatky: Připojištění léčebných výloh, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škody, doplňkové asistenční služby,
storno za děti do 15 let 137 Kč / dospělá osoba 274 Kč,- / osoba / týden
Výlety fakultativně: Barcelona, Montserrat, Andorra, Waterworld, Girona, Port Aventura, Figueras, Marineland...
Ceny při ubytování ve dvoulůžkových pokojích: kalkulaci dle počtu pokojů provedeme do 24 hodin
Ceny při ubytování v třílůžkových pokojích: kalkulaci dle počtu pokojů provedeme do 24 hodin
Ceny pro skupiny nad 50 osob: kalkulaci na vyžádání provedeme do 24 hodin.

typové foto
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Španělsko
Costa Brava

ESTARTIT

Estartit / Apartmány Payet

Méně známé letovisko L´Estartit na pobřeží Costa Brava je vyhledávané především pro své „divoké pobřeží“ s menšími plážemi. Apartmánový komplex
je vzdálený cca 100 m od písčité pláže. Standardně zařízené a prostorné apartmány sestávají ze dvou až tří dvoulůžkových ložnic, obývacího pokoje
s rozkládacím dvoulůžkem, plně vybavené kuchyňky, sociálního zařízení a balkonu. V areálu je k dispozici bazén, recepce, restaurace, snack-bar
u bazénu. V okolí komplexu naleznete množství obchůdků, restaurací, barů a diskoték. Apartmány jsou v nabídce naší CK již patnáctou sezónu.

Hodnocení:    
 stravování v docházkové vzdálenosti
kód
18250-1801
18250-1802
18250-1803
18250-1804
18250-1805
18250-1806
18250-1807
18250-1808
18250-1809
18250-1810
18250-1814
18250-1815
18250-1816
18250-1817
18250-1818
18250-1819
18250-1819

termín
dní/nocí cena/osoba
vč. cesty
11.05.-20.05.
10/7
4.260
18.05.-27.05.
10/7
4.590
25.05.-03.06. 10/7
4.990
01.06.-10.06.
10/7
4.990
08.06.-17.06.
10/7
4.990
15.06.-24.06.
10/7
5.690
22.06.-01.07.
10/7
5.690
29.06.-08.07.
10/7
6.490
06.07.-15.07.
10/7
7.590
13.07.-22.07.
10/7
7.590
20.07.-29.07.
10/7
9.690
17.08.-26.08.
10/7
9.690
24.08.-02.09. 10/7
7.590
31.08.-09.09.
10/7
5.690
07.09.-16.09.
10/7
5.590
14.09.-23.09.
10/7
4.690
21.09.-30.09.
10/7
4.690

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení apartmánu

Cena zahrnuje: dopravu busem s WC, ubytování, bazén, lůžkoviny, služby delegáta
Nepovinné příplatky: český lékař Kč 8.640.- / skupina
Doporučené příplatky: Pojištění děti do 15 let Kč 137, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-,
zavazadla do Kč 20.000,-) odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do Kč 20.000,-)
Nepovinné příplatky: denní úklid EUR 35,- / apartmán
Možnost výletů: Barcelona, Montserrat, Andorra, Waterworld, Aquabrava, Girona, Port Aventura, Figueras...
Stravování: Stravování je možné v restauračním zařízení po dohodě s cestovní kanceláří. Ceny od 17€ za polopenzi a den.
Povinný příplatek: turistická taxa 1€/osoba/den od 16 let, kauce 500€/skupina.
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Španělsko
Costa del Azahar

OROPESA DEL MAR

Oropesa del Mar / Marina d´Or

Již 26. sezónu
Oropesa del Mar se nachází cca 280 km pod Barcelonou a cca 80 km nad Valencií, která je hlavním městem provincie. Malebný apartmánový komplex Marina d´Or je vystavěný přímo u písečné pláže. Velmi pěkně zařízené a prostorné apartmány sestávají ze dvou dvoulůžkových ložnic, obývacího
pokoje s rozkládacím dvoulůžkem, plně vybavené kuchyňky, sociálního zařízení a balkonu. Apartmány jsou vybaveny TV se satelitem a automatickou
pračkou. Komplex je umístěn ve zdravém a klidném prostředí, cesta do centra Oropesy del Mar trvá cca 20 minut chůze po přímořské promenádě.
Pobřeží bylo opakovaně vyznamenáno modrou vlajkou za čistotu. V centru městečka naleznete řadu muzeí a historických památek.

Hodnocení:      delší cesta
kód
18201-1801
18201-1802
18201-1803
18201-1804
18201-1805
18201-1806
18201-1807
18201-1808
18201-1809
18201-1810
18201-1811
18201-1812
18201-1816
18201-1817
18201-1818
18201-1819
18201-1820
18201-1821
18201-1822
18201-1823

termín
vč. cesty
04.05.-13.05.
11.05.-20.05.
18.05.-27.05.
25.05.-03.06.
01.06.-10.06.
08.06.-17.06.
15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
29.06.-08.07.
06.07.-15.07.
13.07.-22.07.
20.07.-29.07.
27.07.-05.08.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.
21.09.-30.09.
28.09.-07.10.
05.10.-14.10.

dní/nocí
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

při
6 os.
4.990
4.990
4.990
5.390
5.390
5.490
5.490
6.290
6.690
7.590
7.590
7.590
8.790
6.590
6.090
5.890
5.790
5.790
5.790
5.790

při
5 os.
5.690
5.690
5.690
5.790
5.790
6.090
6.090
6.690
7.090
8.090
8.090
8.090
8.990
6.990
6.490
6.190
6.090
6.090
6.090
6.090

při
4 os.
5.990
5.990
6.190
6.190
6.190
6.390
6.390
7.390
7.840
8.890
8.890
8.890
9.590
7.590
6.990
6.590
6.490
6.490
6.490
6.490

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení apartmánu
Ceny srpnových termínů sdělíme na vyžádání

Cena zahrnuje: ubytování vč. ložního prádla, dopravu busem s WC, závěrečný úklid, služby delegáta
Nepovinné příplatky: český lékař Kč 6.000.- / skupina
Doporučené příplatky: Pojištění: děti do 15 let Kč 137, -, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje: (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-,
zavazadla do Kč 20.000,-, odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do Kč 20.000,-)
Výlety fakultativně: Peniscola, Morella, Benicásim, Castellon, Valencie, Barcelona, Montserrat, Aquarama, Port Aventura, Vall d´Uxo...
Stravování v restauraci: polopenze Kč 3.585,- / os. / pobyt, včetně nápoje k jídlu), na vyžádání lze zajistit pouze večeře
Lze zajistit i prodloužené termíny.
Příplatek za každý další den cca Kč 145,- – 420,- / os. / den (v závislosti na termínu)
Příplatek za ubytování v 1. linii od moře 280 Kč,- - 890 Kč/ osoba / pobyt v závislosti na termínu

typové foto
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Španělsko
Costa del Azahar

OROPESA DEL MAR

Oropesa del Mar / apartmány Sunny

Zvýhodněná nabídka se stravováním pro školní kolektivy do 18ti let!

Ubytování je zajištěno v moderních apartmánových budovách do 250 m od písčité pláže. Apartmány jsou dvouložnicové (4+2) a tříložnicové (6+2),
mají vlastní sociální zařízení, plně vybavenou kuchyňku a balkon. Stravování vč. nápojů je zajištěno formou bufetu v nedaleké restauraci.

Hodnocení:   

  delší cesta, vyšší cena

Uvedené stravování je zajištěno španělským kuchařem

kód
kód

termín
vč. cesty

18204-1801
18204-1802
18204-1803
18204-1804
18204-1805
18204-1806
18204-1807
18204-1808
18204-1817
18204-1818
18204-1819
18204-1820
18204-1821

04.05.-13.05.
11.05.-20.05.
18.05.-27.05.
25.05.-03.06.
01.06.-10.06.
08.06.-17.06.
15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.
21.09.-30.09.

dní/nocí
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

beze
stravy
5.990
5.990
6.190
6.290
6.390
6.490
6.790
6.990
7.190
6.990
6.490
5.990
5.990

Apartmány
hotel
hotel plná
polo
plná polopenze penze
penze
penze
6.990
7.390
6.990
7.490
6.990
7.390
6.990
7.390
7.190
7.590
7.190
7.590
7.290
7.690
7.290
7.690
7.490
7.890
7.490
7.890
7.690
7.990
7.690
7.990
7.190
7.890
7.190
7.890
7.290
7.990
7.290
7.990
10.690 10.590 10.690 11.890
7.190
7.990
7.190
7.990
7.190
7.990
7.190
7.990
7.190
7.590
7.190
7.590
6.990
7.490
6.990
7.490

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení apartmánu

typové foto

Cena zahrnuje: ubytování vč. ložního prádla, uvedené stravování s nápojem k jídlu je zajištěno formou bufetu v klimatizované jídelně, závěrečný úklid,
dopravu busem s WC, služby delegáta
Nepovinné příplatky:český lékař Kč 6.500.- / skupina
Doporučené příplatky: Pojištění: děti do 15 let Kč 137, -, 15 – 70 let Kč 274,- obsahuje: (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-, zavazadla do Kč 20.000,-, odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do Kč 20.000,-)
Vratná kauce: EUR 300,- / skupina
Výlety fakultativně: Peniscola, Morella, Benicásim, Castellon, Valencie, Barcelona, Montserrat, Aquarama, Port Aventura, Vall d´Uxo...
Pro školní skupiny lze na místě zajistit návštěvu místní základní nebo střední školy, kurzy španělštiny, sportoviště.
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Velká Británie
Kód: 0800201
LONDÝN

Londýn… již od Kč 5.560,-!!!

Výlet do Windsoru zdarma!!!

Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla, Trafalgarské
náměstí, Piccadilly Circus, Hyde Park, Kensingtonský palác a zahrady, kosmopolitní čtvrť Soho, Downing Street, bariéry na Temži, nultý poledník
v Greenwich... To vše na Vás čeká v Londýně!
počet platících 5 dní / 2 noci 6 dní / 3 noci 7 dní / 4 noci
Hotel
Formule 1

44 platících
+ 4 zdarma
50 platících
+ 5 zdarma
44 platících
+ 4 zdarma
50 platících
+ 5 zdarma

5.990,-

7.290,-

8.190,-

5.690,-

6.690,-

7.690,-

6.790,-

7.890,-

8.990,-

5.990,-

6.990,-

8.790,-

ubytování
v hotelu
s polopenzí

44 platících
+ 4 zdarma
50 platících
+ 5 zdarma

7.690,-

8.990,-

10.190

7.190,-

8.230,-

9.460,-

ubytování
v rodinách
s polopenzí

44 platících
+ 4 zdarma
50 platících
+ 4 zdarma
44 platících
+ 4 zdarma

5.890,-

6.690,-

7.750,-

5.560,-

6.490,-

7.650,-

5.990,-

6.780,-

7.850,-

5.660,-

6.540,-

7.750,-

ubytování
v hotelu
se snídaní

ubytování
v rodinách
s plnou penzí 50 platících
+ 4 zdarma

Cena zahrnuje: dopravu busem s WC, ubytování, stravování dle výběru, výlet do Windsoru, doprovod průvodce
Další výlety: Oxford + Cambridge Kč 590,- / os., Brighton Kč 430,- / os, Oxford + Stratford Kč 690,- / os., Stonehenge + Salisbury Kč 580,- / os.
Příplatky (nepovinné): snídaně v hotelu Formule 1 Kč 200,-/ os. noc, dvoulůžkový pokoj v hotelu Formule 1 Kč 320,- / os. / noc. Bezlepková dieta v
Londýně 5 GBP/den.
Doporučené příplatky: připojištění léčebných výloh, způsobených škod za 22,- / osoba / den + storna 75,- / osoby / pobyt
Pozor: studenti, kterým bylo již 17 let, připlácí v případě ubytování v rodinách Kč 120,- / os. / noc
Lze zajistit zájezd s ubytováním ve městech: Oxford, Plymouth, Worthing, Durrington, Edinburgh, Stratford.

Výuka angličtiny v Anglii… již od Kč 9.390,-!!!
Cena zahrnuje: dopravu busem s WC, ubytování v rodinách, stravování formou plné penze, výuku jazyka, doprovod průvodce

CENOVÝ
HIT

Nabídka fakultativních výletů je k dispozici v CK.
7 dní/4 noci 8 dní/5 nocí 8 dní/5 nocí 8 dní/5 nocí 9 dní/6 nocí 9 dní/6 nocí
&
&
&
&
&
&
12 lekcí
12 lekcí
9 lekcí
15 lekcí
15 lekcí
9 lekcí
Londýn
(Wallington)

9.390,-

10.190,-

10.740,-

11.690,-

12.290,-

13.990,-

Plymouth

9.290,-

9.890,-

10.590,-

11.490,-

12.190,-

13.690,-

Oxford

9.750,-

10.590,-

11.290,-

12.090,-

12.490,-

12.990,-

Edinburgh

10.590,-

11.390,-

11.990,-

12.470,-

12.990,-

13.190,-

Další možná varianta:

Londýn a Paříž
1. den :
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:

Odjezd z ČR…
Londýn…
Windsor + Londýn…
Londýn, přejezd do Francie…
Paříž…
Příjezd v dopoledních hodinách.

Cena Kč 6.990,- (44 platících + 4 zdarma) zahrnuje:
Cena Kč 6.690,- (50 platících + 5 zdarma) zahrnuje:

dopravu busem, 1x ubytování v hotelu Formule 1 se snídaní
a 2x ubytování v rodinách v Londýně s plnou penzí, doprovod
kvalifikovaného průvodce
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Historické Skotsko
a na skok do Londýna
Kód: 0800202

SKOTSKO

LONDÝN

Edinburgh + Londýn
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR přes Německo do francouzského přístavu Calais.
2. den: Příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, pokračování do Londýna – návštěva Toweru, prohlídka Tower Bridge,
St. Catherine Doks, křižníku Belfast, návštěva Royal Observatory s nultým poledníkem, noční přejezd do města Edinburgh.
3. den: Dopoledne odjezd na Holyrood Park, procházka kolem královského sídla Marie Stuartovny a současného oficiálního sídla britské královny Alžběty II. Palace of Holyroodhouse (dle časových možností návštěva interiéru paláce), dále kolem nového skotského parlamentu, prohlídka historického jádra města – Royal Mile – nejstarší část města, prohlídka St. Giles Cathedral,
návštěva Edinburgh Castle – historický hrad z 11. století – sídlo skotských králů, návštěva hradu, korunovačních klenotů a Stone of Destiny (možnost návštěvy National Gallery of Scotland – vstup zdarma).
Odpoledne přejezd městskou dopravou k návštěvě The Royal Yacht Britannia – mohutná královská jachta zakotvená v edinburghském přístavu Leith – prohlídka lodi a muzea, ubytování v rodinách v Edinburghu a okolí.
4. den: Výlet do skotských Highlands a k jezerům Loch Lomond a Los Ness, průjezd podél jezera Loch Lomond přes údolí Glencoe do
podhorského městečka Fort William, dále k jižnímu cípu jezera Loch Ness ve Fort Augustus – prohlídka Neptunových schodů
(soustava zdymadel na uměle vytvořeném Kaledonském kanálu spojujícím východní a západní břeh Skotska), dále po pobřeží
Loch Ness s legendární příšerou ,,Nessie”, zastávka u ruin středověkého hradu Urquhart Castle, průjezd průmyslovým centrem severu Skotska Inverness, návrat do Edinburghu na ubytování.
5. den: Dopoledne návštěva Stirlingu – prohlídka Visitors Centre, návštěva hradu, v němž trávila své dětství skotská královna Marie,
výstup k Wallace Monumentu s rozhlednou a výhledem na historické město.
Odpoledne návštěva palírny whisky Glenturret Distillery, zastávka v univerzitním městě St. Andrew´s (místo studií prince
Williama), návštěva trosek rozsáhlé středověké katedrály se hřbitovem, prohlídka zříceniny hradu na pobřeží pocházejícího
z počátku 13. století, procházka po golfových hřištích, večer návrat do rodin.
6. den: Dopoledne odjezd do historického města York, prohlídka centra města – návštěva katedrály York Minster, opevnění města,
prohlídka Clifford´s Tower.
Odpoledne odjezd do Londýna k ubytování.
7. den: Celodenní pobyt v Londýně, pěšky s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, návštěva
National Gallery – zdarma, nebo Docent Garden, fakultativní plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži do Greenwiche, návštěva
National Maritime Museum – světoznámé muzeum námořních bitev Velké Británie, ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
8. den: Předpokládaný příjezd do ČR je v odpoledních hodinách.

Kč 9.990,- (44 platících + 4 zdarma) zahrnuje:
Cena zájezdu Kč 9.690,- (50 platících + 4 zdarma) zahrnuje: dopravu zahraničním busem (WC, klimatizace, video, občerstve-

Cena zájezdu

ní), přepravu přes kanál La Manche (obousměrně tunel), 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku), dopravu studentů
v místě ubytování do rodin a zpět, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
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Francie

PAŘÍŽ

Kód: 0800101

Paříž a Versailles

CENOVÝ
HIT

Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, transfer přes Německo a Francii.
2. den: Příjezd do Paříže v ranních hodinách, pěší okruh s prohlídkou nejznámějších míst: náměstí Concorde, zahrady Tuilleries,
Louvre, ostrov Cité, Justiční palác, Svatá Kaple, Katedrála Notre Dame, Latinská čtvrť a další, ubytování, nocleh.
3. den: Odjezd na zámek Versailles, prohlídka zámku a zahrad. V odpoledních hodinách výstup na Eiffelovu věž, pěší okruh přes
Trocadero k Vítěznému oblouku, procházka na Champs Elysés kolem Grand Palais a Petit Palais na náměstí Condorde.
V podvečerních hodinách možnost projížďky lodí po Seině nebo odjezd metrem k návštěvě Montmartre s prohlídkou baziliky Sacre Coeur, náměstí malířů a umělců Place de Tertre. V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
4. den: Předpokládaný příjezd do ČR je v poledních hodinách.

Kč 3.190,-

Cena zájezdu
zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 1x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Formule 1 nebo
Premiere Classe, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 150,- / os., 1x snídaně Kč 150,- / os.

Další možné varianty:

Paříž a zámky na Loiře
1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:

Odjezd v odpoledních hodinách…
Paříž – Notre Dame, Concorde, Latinská čtvrť,
Sorbonne, Pantheon...
Oblast Loiry – zámky Blois, Chambord, Amboise...
Paříž – La Défense, Eiffelova věž, Seina...
Příjezd v poledních hodinách

Cena Kč 4.190,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem,

2x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Formule 1 nebo Premiere Classe,
doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 300,- / os., 2x snídaně Kč 300,-/os.

Paříž a Versailles
1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:

Odjezd v odpoledních hodinách…
Paříž - náměstí Concorde, zahrady Tuilleries, ostrov
Cité, Justiční palác, Svatá Kaple, Katedrála Notre
Dame…
Zámek Versailles a zahrady, vesnička Marie Antoinetty,
Eiffelova věž, Montmartre, bazilika Sacre Coeur…
Paříž - čtvrt La Défense, muzeum Louvre…
Návrat v poledních hodinách

Cena Kč 3.990,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem,

2x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Formule 1 nebo Premiere Classe,
doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 300,- / os., 2x snídaně Kč 300,- / os.
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Francie
Kód: 0800102
AZUROVÉ POBŘEŽÍ

Azurové pobřeží
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách, transfer přes Německo a Francii.
2. den: Příjezd do Marseille, pěší prohlídka města s průvodcem, možnost projížďky lodí na pevnost If, přejezd na ubytování, nocleh.
3. den: Odjezd do přírodní rezervace Velký kaňon řeky Verdon, odpoledne příjezd do horské vesničky Moustiere, procházka malebnými
kamennými uličkami, odjezd na ubytování, nocleh.
4. den: Odjezd do Saint Tropez, zastavení u známé četnické stanice, odjezd do Cannes po přímořské silnici Corniche d´Or s vyhlídkami
na skalnaté pohoří Esterel padající přímo do moře, prohlídka města s festivalovým palácem, ubytování, nocleh.
5. den: Krátká návštěva Nice nebo Antibes, příjezd do městečka Eze s možností návštěvy parfemárny a botanické zahrady, odjezd do
Monackého knížectví – s možností návštěvy Oceanografického muzea, prohlídka knížecího paláce, botanické zahrady, Casina
a další, odjezd v pozdních večerních hodinách, transfer přes Itálii a Rakousko.
6. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Kč 4.390,-

Cena zájezdu
zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 3x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Formule 1, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 450,- / os., 3x snídaně Kč 350,- / os.

Další možné varianty:

Francouzská riviéra

Provence

1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:

1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:

Odjezd v poledních hodinách…
Nice, Cannes...
Saint Tropez, Port Grimaud (francouzské Benátky)...
Marseille, Chassis (provensálské „fjordy“)...
Eze, Monacké knížectví…
Příjezd v odpoledních hodinách

Cena Kč 4.890,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 3x uby-

tování v třílůžkových pokojích v hotelu Formule 1, doprovod kvalifikovaného
průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 450,- / os., 3x snídaně Kč 350,- / os.
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Odjezd ve večerních hodinách…
Hauterives (palace Ideal), Orange, Avignon…
Nîmes, Pont du Gard, Aix-en-Provence…
Velký kaňon řeky Verdon, Cannes...
Nice, Eze, Monacké knížectví…
Příjezd v odpoledních hodinách

Cena Kč 4.990,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 3x uby-

tování v třílůžkových pokojích v hotelu Formule 1, doprovod kvalifikovaného
průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 450,- / os., 3x snídaně Kč 350,- / os.

Benelux

CENOVÝ
HIT

AMSTERDAM

BRUSEL

Kód: 0800301

Lucembursko, Belgie, Holandsko
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Lucemburského velkovévodství – prohlídka, v odpoledních hodinách příjezd do Bruselu – hlavní
město Belgie s královskou residencí a s jedním z nejkrásnějších náměstí v Evropě, odjezd na ubytování.
3. den: Prohlídka měst Gent – staré hlavní město Flander, Bruggy – stavební skvost „belgické Benátky“ s velkým množstvím malebných
kanálů mezi historickými budovami a Antverpy – Rubensův dům, nocleh.
4. den: V ranních hodinách odjezd do Madurodamu – „Holandsko v miniatuře“, odpoledne odjezd do Amsterdamu – prohlídka města,
v pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Příjezd v poledních hodinách.

Kč 4.990,-

Cena zájezdu
zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 2x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Ibis Budget,
doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 300,- / os., 2x snídaně Kč 500,- / os.

Další možné varianty:

Benelux II.

Holandsko

1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:

1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:

Odjezd ve večerních hodinách…
Lucemburk, Waterloo...
Brusel...
Gent, Bruggy, Antverpy...
Zaanse Schans, Amsterodam…
Příjezd v poledních hodinách

Cena Kč 5.390,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem,

3x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Ibis Budget, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 450,- / os., 2x snídaně Kč 350,- / os.

Odjezd ve večerních hodinách…
Alsmeer, Keukenhof...
Alkmaar, Volendam, Zaanse Schans...
Madurodam, Amsterodam...
Příjezd v poledních hodinách

Cena Kč 4.590,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem,

2x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Ibis Budget, doprovod
kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 300,- / os., 2x snídaně Kč 500,- / os.
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Itálie
ŘÍM

Kód: 0800401

Řím, Florencie, Benátky
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách.
2. den: V brzkých ranních hodinách příjezd na okraj Říma, přejezd do centra kyvadlovou dopravou, prohlídka Říma (Forum Romanum,
Koloseum), fontána di Trevi, Španělské schody, Piazza Navona, Pantheon... a Vatikánu (Chrám Sv. Petra a Pavla). V odpoledních
hodinách přejezd na ubytování do Ostie, ve zbytku času možnost koupání (pláže Lido di Ostia se nacházejí ve vzdálenosti 1,3 km
od ubytování), večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Florencie, prohlídka města (most zlatníků, Dóm Santa Maria dei Fiori, zvonice, kostel San Lorenzo…).
V odpoledních hodinách přejezd na ubytování na adriatickém pobřeží, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Benátek, procházka mezi kanály, bazilika Sv. Marka, Dožecí palác… V odpoledních hodinách přejezd lodí
na Lido, koupání. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Kč 6.390,-

Cena zájezdu
zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 2x ubytování s polopenzí (1x bungalovy, 1x hotel), doprovod
kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK

Další možné varianty - NOVINKA:

Od Benátek na Toskánsko
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2. den: příjezd na Punta Sabbioni a následná prohlídka Benátek.
V podvečer návrat do hotelu ubytování a večeře
3. den: po snídani odjezd do Verony, krátká prohlídka centra. Exkurze do
výrobny balzamikového octa v Modeně. Odpoledne Florencie. Večer
příjezd do hotelu v Montecatini Terme na ubytování a večeři.
4. den: po snídani návštěva San Gimignano, exkurze mramorových dolů
v Carrara nebo projížďka lodí kolem útesů Cinque Terre. Během
zpáteční cesty zastávka v Pise.
5. den: návrat do ČR

Cena Kč 5.790,-

zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem,
2x ubytování v hotelu s polopenzí, exkurzy do výrobny balzamikového octa, doprovod průvodce, zákonné pojištění.

Na skok do Benátek
1. den:
2. den:
3. den:

Odjezd ve večerních hodinách…
Benátky a ostrov Lido...
Příjezd v dopoledních hodinách

Cena Kč 1.890,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, doprovod

kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK za příplatek doprava lehátkovým busem
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Španělsko

BARCELONA

Kód: 0800501

Katalánsko
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Barcelony, pěší prohlídka města – prohlídka nedokončeného chrámu Antonia Gaudího Sagrada
Familia, Gaudího secesní domy na třídě Passeig de Gracia, třída La Rambla, gotická čtvrť Barrio Gótico s katedrálou sv. Eulálie a prohlídka přístavu s 60 m vysokou sochou Kryštova Kolumba… odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Odpočinek u moře, fakultativně návštěva Tossy de Mar se středověkým hradem nebo návštěva Blanes s proslulou botanickou
zahradou.
4. den: Po snídani odjezd do skalního klášteru Montserrat s bazilikou, která ukrývá známou černou Madonu, při zpáteční cestě zastávka v Barceloně, návštěva Parku Güell.
5. den: Po snídani odjezd do Figueres, rodiště Salvadora Dallího, návštěva surrealistického Dallího muzea, přejezd do Girony, kde stále dýchá středověk – Staré město s kamenným mostem Pont de Pedra přes řeku Onyar, kostel Sant Feliu, gotická katedrála,
Židovské město, Arabské lázně…
6. den: Po snídani odjezd do Andorry, návštěva horského „státu ve státě“, přejezd na ubytování do Francie.
7. den: Odjezd v ranních hodinách, zastávka v Pont du Gard na prohlídku (aquadukt) nebo v Avignonu (papežský palác, most). Alternativně ráno přejezd do monackého knížectví, prohlídka Monaca a Monte Carla.
8. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Kč 6.990,-

Cena zájezdu
(neplatí pro červenec a srpen) zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou švédských stolů, 1x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Formule 1, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné
pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj v hotelu F1 Kč 150,- / os., 1x snídaně Kč 150,- / os.

Další možná varianta:

Pobřeží pomerančového květu
1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:
7. den:
8. den:

Odjezd v ranních hodinách…
Barcelona...
Benicasim a odpočinek u moře…
Morella, Peniscola...
Valencie, Sagunto…
Jeskyně Sv. Josefa…
Odpočinek u moře, ve večerních hodinách odjezd do ČR
Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.

Cena od Kč 5.990,- (neplatí pro červenec a srpen) zahrnuje:
dopravu zahraničním busem, 5x ubytování v apartmánech u moře v Oropese
del Mar, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): prodloužení pobytu o volné dny u moře Kč 300,- / os. / den
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Skandinávie
Kód: 0800601
OSLO

Skandinávské metropole

STOCKHOLM

Program zájezdu:

KODAŇ

1. den: Odjezd z ČR ve 20.00 hod., transfer přes Německo do Rostocku.
2. den V ranních hodinách trajekt do dánského Gedseru, přejezd do Kodaně, prohlídka města (radnice, královský palác, Burza s dračí
věžičkou, pěší zóna Stroget, starobylý přístav Nyhavn, Malá mořská víla….). Most přes Öresundskou úžinu do Švédska, přejezd
na ubytování k Jönkopingu, nocleh.
3. den V ranních hodinách pokračování v cestě do Stockholmu, v poledních hodinách příjezd do „Benátek severu“, prohlídka města
rozkládajícího se na množství ostrůvků (královský palác, radnice, staré město, muzejní ostrov s nejstarším skanzenem na světě
a muzeem Vasa, představujícím nejstarší zrestaurovanou válečnou loď, která ležela více než 300 let na mořském dně….). Ve
večerních hodinách noční přejezd do Norska.
4. den V ranních hodinách příjezd do Osla, rozkládajícího se kolem fjordu (budova opery, královský zámek, radnice, park Frogner s 212
sochami Gustava Vigelanda vč. „Vztekajícího se chlapečka“, muzeum vikingských lodí, muzeum Fram a Kon-Tiki, prohlídka
olympijského areálu Holmenkollen…). Přejezd na ubytování k Göteborgu, nocleh.
5. den V dopoledních hodinách prohlídka Göteborgu – staré město na vodních kanálech, přejezd do Malmö, prohlídka města (dle
časových možností v návaznosti na zpáteční trajekt). Přejezd přes Öresund, ve večerních hodinách plavba trajektem z Gedseru
do Německa.
6. den Transfer přes Německo, příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Kč 6.370,-

Cena zájezdu
zahrnuje: dopravu zahraničním busem, trajekty, poplatky za přejezd Öresundské úžiny, 2x ubytování
v hotelu Formule 1, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): 2x snídaně Kč 300,- / os.

Další možné varianty:

Skandinávský expres

Království dánské, švédské, norské

1. den:

1. den:

2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:

Odjezd v dopoledních hodinách, trajekt z Helsingoru do Helsingborgu…
Kalmar, ostrov Öland...
Stockholm, noční přejezd do Norska…
Oslo...
Kodaň…
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena Kč 6.990,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, trajekty,

2x ubytování (1x čtyřlůžkové chatky, 1x Ibis Budget), doprovod kvalifikovaného
průvodce, zákonné pojištění CK
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2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:

Odjezd v dopoledních hodinách, trajekt z Rostocku do Trelleborgu…
Stockholm...
Stockholm…
Oslo...
Kodaň…
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena Kč 7.390,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, trajekty,
3x ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, doprovod kvalifikovaného průvodce,
zákonné pojištění CK

Rakousko

SALZBURG

Kód: 0800701

Solná komora
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR v nočních hodinách, přejezd do Rakouska. V ranních hodinách příjezd do Werfenu, návštěva obří ledové jeskyně
Eisriesenwelt. Poté přejezd do nejdivočejší soutěsky v Rakousku Liechtensteinklamm, procházka „přírodním divadlem“ po
mostech, můstcích, žebřících, tunely…. až k 50 m vysokému vodopádu. Odjezd na ubytování do penzionu, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do solného dolu Dürrnberg u Halleinu - historické dobývaní soli, skluzavky, projížďka vorem po solném jezeru.
V odpoledních hodinách odjezd do Salzburgu, návštěva jednoho z nejkrásnějších historických měst Rakouska (mohutná pevnost, slavné kostely, historické uličky….). Po prohlídce odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách.

Kč 3.190,-

Cena zájezdu
zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 1x ubytování v penzionu, 1x polopenzi (snídaně+večeře),
doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK

Další možné varianty:

Metropole na Dunaji

Vídeň a zámek Schönbrunn

1. den:

1. den:

2. den:
3. den:

Odjezd v ranních hodinách, Bratislava, termální lázně (Veľký Meder
nebo Podhájska)…
Budapešť...
Vídeň, Schönbrunn, návrat v pozdních večerních hodinách.

Cena Kč 2.990,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 2x uby-

tování v turistickém zařízení, 2x polopenzi, doprovod kvalifikovaného průvodce,
zákonné pojištění CK

Salzburg a Berchtesgaden*
1. den:
2. den:

2. den:

Odjezd v ranních hodinách, prohlídka Telče a Třebíče (alternativně
Lednicko-valtický areál), ubytování, fakultativně návštěva vinného
sklípku…
Vídeň, Schönbrunn, návrat v pozdních večerních hodinách.

Cena Kč 1.990,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 1x uby-

tování, 1x polopenzi, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Alternativně zajistíme i jednodenní zájezd do Vídně bez noclehu, cenu (dle přístavných km) žádejte v CK.

Odjezd v nočních hodinách, Salzburg…
Národní park Berchtesgaden (Orlí hnízdo, solný důl), návrat
v pozdních večerních hodinách.

Cena Kč 2.590,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 1x ubytování, 1x polopenzi, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění

* viz mimořádná nabídka na www.sunnytravel.cz
nebo na http://skolnizajezdy.sunnytravel.cz/
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Švýcarsko

BERN

Kód: 0800801

ŽENEVA

Švýcarsko: francouzská část
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd na německo-švýcarské pomezí.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Lindau, návštěva květinového parku a motýlí farmy, přejezd do Kostnice, prohlídka města, odjezd
na prohlídku nejmohutnějších vodopádů v Evropě – Rýnské vodopády, odjezd do města Basilej, ležícího na hranicích tří států
- Švýcarska, Francie a Německa, pěší prohlídka s průvodcem. V podvečerních hodinách přejezd na ubytování do Francie.
3. den: Odjezd do Neuchatel, prohlídka malebného města ležícího na břehu stejnojmenného jezera. Přejezd k Ženevskému jezeru, procházka po břehu z lázní Montreux k vodnímu hradu Chillon, prohlídka Vevey, v podvečerních hodinách přejezd na ubytování do
Francie.
4. den: V ranních hodinách odjezd do francouzského Chamonix, prohlídka města, možnost výjezdu lanovkou pod Mont Blanc. V odpoledních hodinách příjezd do Ženevy, prohlídka města. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Předpokládaný příjezd do ČR je v poledních hodinách.

Kč 3.990,-

Cena zájezdu
zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 2x ubytování v třílůžkových pokojích v hotelu Formule 1, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 300,- / os., 2x snídaně Kč 300,- / os.

Další možné varianty:

Švýcarsko: německá část

Švýcarsko: italská část

1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:

1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:

Odjezd ve večerních hodinách…
Lindau, Kostnice, Rýnské vodopády, nocleh Luzern...
Luzern, Bern, nocleh Adelboden…
Thun, Interlaken pod horou Jungfrau, Grindelwald...
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena Kč 4.890,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 2x uby-

tování (1x hotel, 1x turistické zařízení), 2x snídani, doprovod kvalifikovaného
průvodce, zákonné pojištění CK
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Odjezd ve večerních hodinách…
Bergamo, Milano...
Lago Maggiore, Locarno, Lugano…
Bernina Express, Sv. Mořic...
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena Kč 5.390,- zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 2x ubytování, 2x snídaně, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK

Z další bohaté nabídky poznávacích
zájezdů vybíráme…
Paříž a zábavní park Disneyland

Evropské metropole

Cena zájezdu Kč 2.990,- zahrnuje:

Cena zájezdu Kč 5.590,- zahrnuje:

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách…
2. den: Paříž – Notre Dame, Concorde, Latinská čtvrť, Sorbonne, Pantheon...
3. den: Celodenní návštěva zábavního parku Disneyland 		
(Země dobrodružství, Hraniční země, Main Street 		
USA, Země objevů, Země fantazie)…
4. den: Příjezd v poledních hodinách
dopravu zahraničním busem, 1x ubytování v třílůžkových
pokojích v hotelu Formule 1 nebo Premiere Classe, doprovod
kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Příplatky (nepovinné): dvoulůžkový pokoj Kč 150,- / os., 1x
snídaně Kč 150,- / os.

Francie – Normandie a Bretagne
1. den Odjezd v odpoledních hodinách…
2. den: Mont Saint Michel…
3. den: Carnac, Locmariaquer, Quiberon, Vannes…
4. den: Pláž Omaha Beach, Rouen…
5. den: Paříž…
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu Kč 4.990,- zahrnuje:

dopravu zahraničním busem, 3x ubytování v hotelu Formule 1
v třílůžkových pokojích, doprovod kvalifikovaného průvodce,
zákonné pojištění CK

Francie – Strassbourg

1. den Odjezd ve večerních hodinách…
2. den: Strassbourg…
3. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu Kč 1.990,- zahrnuje:

dopravu zahraničním busem, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné pojištění CK
Alternativně nocleh ve Francii, při zpáteční cestě prohlídka
Norimberku (příplatek Kč 450,- / os.).

Francie – Alsasko a vinná stezka

1. den Odjezd ve večerních hodinách…
2. den: Thann, turistika kolem jezer Lac Blanc a Lac Noir,
Colmar…
3. den: Vinná stezka – Riquewihr, Kaysersberg, Ribeauvillé
(zříceniny tří hradů), Equishei – opevněné městečko
s hradem, Turckheim – městečko čápů.
4. den: Haut-Koenigsbour, Obernai, Strasbourg…
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu Kč 3.690,- zahrnuje:

dopravu zahraničním busem, 2x ubytování v hotelu Formule 1
v třílůžkových pokojích, doprovod kvalifikovaného průvodce,
zákonné pojištění CK

Itálie – Dolomity a Lombardie
1. den Odjezd ve večerních hodinách…
2. den: Brixen, Merano, Bolzano…
3. den: Lehká turistika ve Val di Fassa…
4. den: Lago di Garda, Verona…
5. den: Milano…
6. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

1. den: Odjezd ve večerních hodinách…
2. den: Amsterdam…
3. den: Brusel…
4. den: Versailles (alternativně Paříž)…
5. den: Paříž…
6. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
dopravu zahraničním busem, 3x ubytování v hotelu Formule 1
v třílůžkových pokojích, doprovod kvalifikovaného průvodce,
zákonné pojištění CK

Polsko

1. den: Odjezd v ranních hodinách, Osvětim, Vělička…
2. den: Krakov, návrat ve večerních hodinách.

Cena zájezdu Kč 1.590,- zahrnuje:

dopravu zahraničním busem, 1x ubytování v turistickém zařízení, 1x snídani, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné
pojištění CK

Sasko

1. den: Odjezd v ranních hodinách, Drážďany…
2. den: Míšeň, Moritzburg, příjezd ve večerních hodinách.

Cena zájezdu Kč 1.990,- zahrnuje:

dopravu zahraničním busem, 1x ubytování v turistickém zařízení, 1x snídani, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné
pojištění CK

Jednodenní zájezdy
Zábavní parky:

Churpfalzpark
1. den: Odjezd ranních hodinách, příjezd do Loiflingu v cca
10:00 hodin. Ze zábavního centra odjezd v 17:00
hodin a návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena zájezdu Kč 990,- zahrnuje:

dopravu busem, celodenní vstup do zábavního parku, technický doprovod, zákonné pojištění CK
Nástupní místo Praha, Plzeň, u dalších měst se připočítávají
přístavné kilometry.
Europa Park – Německo
Legoland – Německo, Dánsko
Tropické ostrovy – Německo
Gardaland – Itálie

Za poznáním a historií:

Berlín, Drážďany, Lipsko, Míšeň, Norimberk, Pasov, Regensburg, Mnichov, Vídeň, Salzburg
www.sunnytravel.cz
www.skolnizajezdy.sunnytravel.cz

Cena zájezdu Kč 5.990,- zahrnuje:

dopravu zahraničním busem, 3x ubytování v hotelu**/***,
3x polopenze, doprovod kvalifikovaného průvodce, zákonné
pojištění CK
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Itálie

LAGO DI GARDA

Lago di Garda
Program zájezdu:
1. den:
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:

Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
V ranních hodinách příjezd do Gardalandu. Celodenní návštěva. Ve večerních hodinách přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
Po snídani odjezd do Verony. Prohlídka města (městské hradby, náměstí Scaligerů, dóm, Juliin dům s balkonem a jiné). V odpoledních hodinách hodinách přejezd do Malcesine, možnost výjezdu lanovkou na Monte Baldo (1752 m.n.m.) s úžasnou přírodní scenérií a výhledem do okolí, přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
Po snídani jezero Lago di Garda, Sirmione, malebné městečko u jezera, hrad Rocca Scaligera, v případě hezkého počasí koupání nebo
možnost projížďky lodí po jezeře. V pozdních odpoledních hodinách návrat na hotel, večeře, ubytování.
Po snídani Lago di Ledro, prohlídka míst v okolí vodopádů Cascata del Varone s následnou prohlídkou jezera Tenno (jedno z nejkrásnějších jezer s tyrkysově modrou vodou). Procházkou k zachovalé středověké vesnici „Il Borgo Medievale di canále“, která je často inspirací umělců.
Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zájezdu

Kč 5.790,-

zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí, celodenní vstupenka do Gardalandu, vstupenka k vodopádům Cascata del
Verone, doprovod průvodce, zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: lodní lístek EUR 15,-, lanovku na Monte Baldo EUR 15,-, pojištění léčebných výloh, případné další vstupné

COCKTAIL & MUSIC BAR
NEVANOVA 1050, PRAHA 6 ŘEPY, +420 724 529 507, WWW.CODEBAR.CZ
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Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích
Cestovní kancelář SUNNY TRAVEL s.r.o., dále jen CK, zajišťuje služby cestovního ruchu
v tuzemsku a zahraničí pro jednotlivce a pro skupiny.
Jsou to služby a zájezdy:
a) vypsané tj. s předem vyhlášeným programem, stanoveným rozsahem služeb a cenou
b) na objednávku tj. program, jehož rozsah služeb je připraven podle přání zákazníka.
CK dále poskytuje dopravní, ubytovací, stravovací a průvodcovské služby buď dodáním vlastních služeb
nebo zprostředkováním u jiných tuzemských či zahraničních dodavatelů.
1. Smluvní vztah
Při výběru akce si dobře všimněte v ní nabízených služeb. Jejich obsah tvoří pevný rámec smlouvy mezi
Vámi a CK. Přečtěte si ještě před zaknihováním akce tyto nezbytné informace, tvořící nedílnou součást
smlouvy o zajištění služeb daných programem vybrané akce (dále jen smlouva). Tato smlouva vzniká mezi
objednávajícím a CK (CK může být zastoupena mandatářem).
2. Přihlášení na zájezd a potvrzení účasti
Vznik smluvního vztahu o zajištění Vámi vybraného zájezdu je podmíněn pravdivým vyplněním, podepsáním a odevzdáním Smlouvy o zájezdu a zaplacením zálohy ve výši 50 % základní ceny. Doplatek je nutno
uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem. Jestliže si objednáte zájezd ve lhůtě kratší než 30 dní před
odjezdem, musíte zaplatit celkovou cenu Vašeho zájezdu. Bude-li Smlouva o zájezdu vyplněna nedostatečně nebo doplatek nebude vyrovnán do 30 dnů před odjezdem, je CK oprávněna Vaší účast na zájezdu
zrušit bez předchozího upozornění. Některé letecké a autobusové zájezdy připravujeme ve spolupráci s
dalšími renomovanými cestovními kancelářemi. Tyto zájezdy mohou mít odlišný způsob plateb. Základní
podmínkou pro účast na zahraničních akcích CK je vlastnictví platného cestovního dokladu s platností
vyhovující podmínkám daného státu, případně dalších dokumentů nutných pro vycestování do zahraničí
(zejména vízum, pokud tak není výslovně uvedeno v katalogu, není poplatek za vízum v ceně zájezdu).
Cestování občanů ČR do zahraničí (po 26. 6 .2012 včetně cestování dětí) je možné pouze s vlastním platným cestovním dokladem. Další podmínkou je uzavření pojistky na léčebné výlohy v zahraničí na dobu,
po kterou budete čerpat služby CK mimo území České Republiky. Ve snaze ochránit Vás před možnými
nepříjemnostmi, má zástupce CK možnost kontrolovat před odjezdem, zda jste splnili obě uvedené základní podmínky. V případě, že některá z uvedených podmínek nebude splněna (např. zákazník nebude
odpovídajícím způsobem pojištěn), se CK zříká veškeré odpovědnosti za škody tímto vzniklé. Děti do 15
let mohou cestovat jen v doprovodu dospělých osob (cestují-li samy, pak jen s písemným souhlasem
zákonného zástupce). Podpisem smlouvy stvrzují obě strany následující prohlášení: Cestovní kancelář
Sunny travel s.r.o. se zavazuje na základě Smlouvy o zájezdu a v souladu s jejími podmínkami poskytnout
zákazníkovi výše specifikovaný soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit
celkovou smluvní cenu a případně další poplatky, které je podle smlouvy o zájezdu povinen zaplatit a nejsou zahrnuty v celkové smluvní ceně. Zákazník potvrzuje, že převzal katalog zájezdů v tištěné či internetové podobě a že se seznámil a rozumí Všeobecným smluvním podmínkám cestovní kanceláře platným v
den podpisu této smlouvy (k dispozici na www.sunnytravel.cz), které tvoří nedílnou součást této smlouvy
a souhlasí s nimi i jménem spolucestujících osob, které ho k uzavření Smlouvy o zájezdu zmocnily. Zákazník potvrzuje, že byl informován o pasových a vízových požadavcích pro všechny ve smlouvě uvedené
cestující, o lhůtách pro jejich vyřízení a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány
s tím, že zodpovídá za splnění těchto požadavků za sebe i za své spolucestující. Zákazník souhlasí, a to
i na základě zplnomocnění jménem spolucestujících s tím, že osobní údaje, které jsou obsaženy v této
Smlouvě o zájezdu, může touroperátor i prodejce v souladu se zákonem 101/2000 Sb. použít pro plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, pro svou evidenci a pro zasílání informačních materiálů. V
případě, že klient nemá na smlouvě sjednané cestovní pojištění, svým podpisem smlouvy místopřísežně
prohlašuje za sebe i za spolucestující na základě zplnomocnění, že má sjednané cestovní pojištění bez
spoluúčasti do minimální výše 1 500 000,- Kč na léčebné výlohy v zahraničí a repatriaci. Tímto přísežným
prohlášením se také vzdává v případě pojistné události všech nároků k cestovní kanceláři Sunny travel
s.r.o. V případě uzavření cestovního pojištění prostřednictvím CK Sunny travel s.r.o. (uvedeno na smlouvě)
zákazník potvrzuje jménem svých i spolucestujících, že se seznámil a souhlasí s pojistnými podmínkami platnými pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů ve smyslu Smlouvy o obchodním zastoupení
č. 77221562-11, uzavřené mezi Českou pojišťovnou a.s. a CK Sunny travel s.r.o., které jsou nedílnou
součástí této smlouvy a jsou k dispozici k náhledu na www.sunnytravel.cz.
3. Cena služby a zájezdu
Služby, které jsou zahrnuty v ceně akcí, jsou specifikovány u jednotlivých nabídek a programů a jsou
předmětem Vaši objednávky u CK. Cena akce je stanovena dohodou mezi zákazníkem a CK a má charakter ceny předběžné. Měnit tuto cenu lze pouze výjimečně v případech, kdy v době mezi přihlášením na
akci a jejím konáním dojde k prokazatelným změnám, které budou mít za následek zvýšení předběžné
ceny, např. změny měnového kurzu o více než 10 % vzhledem ke kurzu platnému ke dni vydání katalogu
nebo jiné cenové nabídky, dálničních poplatků, výrazného zvýšení pohonných hmot a s tím související
zvýšení nákladů na přepravu atd. O všech těchto změnách budete neprodleně informováni a pokud by
navýšení ceny nepřesáhlo 10 %, budete v takovém případě informování o jednostranném navýšení ceny
a vyzvání k doplatku základní ceny. Pokud by zvýšení ceny přesáhlo hranici 10 %, je Vaším právem se
změnou nesouhlasit prokazatelně písemnou formou či osobní návštěvou a od smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám CK vrátí plnou již složenou částku bez ohledu na ustanovení čl. 6. V případě, že tak
zákazník neučiní po doručení oznámení do 7 dnů má CK za to, že s cenou souhlasí a je povinen cenový
nárůst uhradit. Cenu z těchto důvodů nelze měnit v době kratší než 21 kalendářních dnů před dnem
odjezdu. Poskytování jednotlivých slev se zásadně nekumuluje, tj. vždy se uplatňuje pouze sleva jediná,
pro zákazníka nejvýhodnější.
4. měny sjednaných služeb
Všechny nabízené služby a zájezdy jsou pečlivě připravovány a odpovídajícím způsobem smluvně podloženy. Přesto může dojít k některým nezbytným změnám, např. změna trasy, hodiny odjezdu, místa odjezdu, změna dopravní společnosti, typu letadla či autobusu, drobná programová změna, změna ubytování
v jiném objektu stejné či vyšší kategorie srovnatelného umístění, změna organizace stravování, atd. – tyto
změny, zejména pak ty, které jsou kratší než 24 hod. před odjezdem, je nutno považovat za nepodstatné
a zdvořile si na ně vyhrazujeme právo. Ve zcela výjimečných případech může dojít k závažnějším změnám např. termínu o více než 48 hodin (v případě akcí obsahujících ve svém programu lodní trajekty – o
více než 72 hodin), zásadní změna programu či způsobu přepravy atp. V takových případech využijeme
všech možností Vás bezodkladně informovat. Pokud nebudete s těmito změnami souhlasit, máte právo
na vrácení již zaplacených peněz nebo na převod této částky na úhradu ceny nově objednané akce bez
strornopoplatků. Lhůta k Vašemu vyjádření je 7 dní. Pokud se v této lhůtě nevyjádříte (rozhodující je datum doručení), má CK za to, že se změnou souhlasíte. CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající pro
Vás ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo: zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi,
zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb a v případě nepředvídatelných
změn vyplývajících z nevyhnutelných okolností, jejichž vzniku nelze objektivně zabránit.
5. Zrušení služby nebo zájezdu ze strany CK
Zrušení akce z naší strany může být ve výjimečných případech nezbytné (např. jako reakce na varování
státní instituce týkající se cílové či tranzitní oblasti dané akce) a zdvořile si vyhrazujeme právo na toto
zrušení. Může se tak stát i v případě objektivního nedostatečného obsazení akce, kdy minimálním počtem pro uskutečnění akce je 30 osob (za těchto okolností může být akce bezplatně zrušena v době do
20 dní před plán. čerpáním služby). V případě zrušení akce Vám poskytneme možnost vybrání jiné akce ve
srovnatelné úrovní nebo plně a bezodkladné vrácení celé částky, kterou jste nám již uhradili.
6. Zrušení zaknihování služby nebo zájezdu ze strany zákazníka
Kdykoliv před realizací Vámi vybraného zájezdu máte právo zrušit smlouvu osobně nebo doporučeným
dopisem, kdy rozhodujícím dnem pro stanovení stornopoplatků je den doručení do CK. Zároveň předáte
ke zrušení Vaše vyhotovení Smlouvy o zájezdu a zaplatíte odpovídající stornopoplatek (případně Vám
bude vrácena pouze částka rozdílu mezi již složenou zálohou a odpovídajícím stornopoplatkem). Stornopoplatky jsme nuceni účtovat především z důvodu úhrady námi již vynaložených nákladů. Níže uváděné
stornopoplatky jsou vyčísleny procentem z celkové ceny zájezdu osoby (osob), která (-é) akci zrušila (y):
více než 60 dní Kč 1.000,- / os., 59 – 45 dní 30 % (min. Kč 1.000,-), 44 – 30 dní 50 %, 29 – 7 dní 80
%, 6 dní a méně 100 % (počet dní kalendářních včetně nástupu). Za zrušení zájezdu se 100 % stornopoplatkem je nutno považovat i nedostavení se k nástupu na akci včas nebo vyloučení z akce z důvodu
jejího vážného narušování ze strany zákazníka. Rovněž tak neplatnost cestovních dokladů nebo jejich
zapomenutí.

7. Změna zaknihování služby nebo zájezdu ze strany zákazníka
nástupem Vámi původně vybraného zájezdu podpisem osoby, která uzavřela smlouvu, bude Vám tato
změna provedena za poplatek ve výši Kč 300,- na 1 změnu / osobu (změna ubytovací kapacity, ev. destinace, druhu dopravy apod.). Podmínkou je možnost provedení této změny s ohledem na obsazení nově
vybraných zájezdů. Změna tohoto typu podaná Vámi v době kratší než 30 dnů před odjezdem může být
považována za zrušení smlouvy a pak podléhá výše uvedeným stornopoplatkům. Při změně osoby zákazníka či účastníka je nutné k písemnému oznámení o změně připojit prohlášení nového zákazníka o
souhlasu s uzavřenou smlouvou a prohlášení, že splňuje podmínky zájezdu. Tuto změnu lze provést do 7
dní před zahájením zájezdu a podmínkou je úhrada poplatku za změnu.
8. Délka akce
Délka akce je vyjádřena počtem dní. Do celkového počtu dní jsou zahrnuty i dny určené pro přepravu,
pokud je součástí zájezdu. Hodina příjezdu je pouze informativní a je nutno počítat s dostatečně dlouhou rezervou na další autobusové či vlakové spoje. Z vážných důvodů organizačních, technických nebo
vlivem počasí může dojít k prodloužení plánované doby přepravy. V případě nutných změn prosíme o Vaše
pochopení. Při zájezdech pobytových je nutno počítat s tím, že až na výjimky v den příjezdu je ubytování
vždy v odpoledních hodinách a v den odjezdu se pokoje opouštějí zpravidla okolo 9.00 h. Tento postup je
dán nutností přípravy pokojů. Je nutno počítat s tím, že první a poslední den Vašeho zájezdu jsou určeny
na přepravu a ubytování.
9. Kvalita ubytování
Vyberte si z celkové nabídky hotelů a apartmá takové ubytovací zařízení, které Vám kombinací úrovně
služeb a ceny nejlépe vyhovuje. Pokud volíte pokoj 3, 4 lůžkový (tedy obvykle 2 lůžkový s jednou nebo
dvěma přistýlkami), je nutno si uvědomit, že nižší pohodlí je vyjádřeno cenovým rozpětím již ve vztahu k
ceně základní (tj. ve 2 lůžkovém pokoji). Proto zejména pro dospělé doporučujeme volit 2lůžkové pokoje.
Apartmány 4/6 mají dvě ložnice, které nejsou stejné a zpravidla jedna má výhled do prostoru a druhá
do atria. U těchto apartmánů je nutno pamatovat, že 5. a 6. osoba obsazuje přistýlky, které nejsou rovnocenné s lůžkem. V Itálii bývají přistýlky v podobě palandy. K orientaci Vám slouží popis těchto zařízení
v katalogu (případně v jiné oficiální nabídce vydané CK) a námi podané informace. Zejména dbejte na
podrobné vysvětlení očekávané úrovně služeb ve vztahu k cenové hladině. Jednotlivá ubytovací zařízení
jsou pečlivě vybírána s ohledem i na jejich okolí. Je nutno si však uvědomit, že k odpočinku patří i zábava
a tedy i místa popisovaná jako klidnější, mohou mít ve své blízkosti některá zábavní zařízení. V okrajových
(mimosezónních) termínech, kdy je cenová hladina příznivější, je nutno počítat s tím, že některé služby
(bary, diskotéky, bazény atd.) nebudou v provozu.
10. Stravování
Pokud je jako stravovací služba uveden „švédský stůl“ respektive „bufet“ jedná se o typ stravování, kdy
si vyberete (platí pro obědy a večeře) z několika druhů zeleniny, studených salátů, teplých jídel a teplých
příloh, dále si vybíráte dezert (v lepších hotelových restauracích Vám hotelová obsluha dle Vašeho výběru
nakládá). Při snídani formou bufetu si vybíráte z několika druhů pečiva, k dispozici je sýr, uzeniny… Pokud
není výslovně uvedeno jinak, plná penze i polopenze zahrnuje nápoje pouze při snídani. V případě, že je
jako stravovací služba uvedena kontinentální snídaně, jedná se o jednoduchou snídani, která se skládá
z vybraného nápoje, pečiva či toustu, másla, džemu. U servírovaného oběda či večeře je obvyklá skladba
– předkrm (polévka či jiný předkrm), hlavní jídlo (maso nebo ryba s přílohou), moučník (dezert či ovoce).
Jestli-že oběd nebo večeře obsahuje též nápoje, bývá to zpravidla 2 dcl nealkoholického nápoje či vína.
V některých jižních destinacích bývá oběd či večeře doplněna pečivem, které nahrazuje přílohu jako jsou
brambory či rýže.
11. Průvodce
povinností je doprovod zájezdu po stránce organizační, dále poskytuje zejména v autobusu historické
a další výklady, poskytuje doprovodný materiál, atp. Rovněž, v rámci možností daných mezinárodními
úmluvami o průvodcovské službě, doprovází skupinu při jednotlivých prohlídkách, ale v místě samém
nemůže podávat žádný výklad. Výčet pamětihodností u jednotlivých míst uvedených v katalogu má charakter informativní, uvedená výše vstupného je založena na údajích předchozí sezóny a může proto být
odlišná. Všechny hodinové údaje jsou pouze orientační, vyjma přesné hodiny odjezdu akce. Při poznávacích zájezdech je v plné pravomoci průvodce změnit v případě potřeby harmonogram zájezdu.
12. Dopravní služby
Autobusová přeprava je realizována autobusy běžných značek s polohovatelnými sedadly, není-li uvedeno jinak. Obě strany mají za to, že pokud dojde během přepravy k poruše na klimatizaci, WC či videu, jedná se o drobnou provozní závadu, která nezakládá nárok na zahájení reklamačního řízení. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zajišťovat svoz z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě,
že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících, může cestovní kancelář změnit zajištění dopravy
klientů k hlavnímu odjezdovému místu na individuální nebo veřejnou hromadnou dopravu (meziměstské
autobusy, vlak, metro). V tomto případě bude navrácen případný příplatek za tzv. „svoz“.
13. Doplňující informace
Prosíme, abyste vzali na vědomí, že během Vašeho pobytu v zahraničí se někdy může vyskytnout obtěžující
hmyz, jako např. komáři, mravenci apod. Dále musíte počítat s tím, že každá země má své vlastní zvyky a
specifika, kterým se musíte přizpůsobit. Toto se týká zejména bydlení (např. řešení koupelen v Itálii), stravování (hodina podávání jídla), nočního klidu atd. Zároveň Vás prosíme o pochopení, že naše CK nemůže
ovlivnit stavební práce či jiné úpravy v okolí ubytovacích kapacit. Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu
z vodovodu k pití a k vaření. Pro tyto účely doporučujeme zakoupit vodu v místních obchodech. Většina
pláží je veřejná (kromě letovisek ve střední Itálii). Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí dle místních
podmínek za poplatek. Uvedené vzdálenosti ubytovacích kapacit od pláže jsou pouze orientační. Dále je
nutno počítat s tím, že při autobusové přepravě má zákazník právo přepravovat v zavazadlovém prostoru jedno zavazadlo běžného rozměru (kufr, taška) do max. hmotnosti 15 kg a jedno příruční zavazadlo,
které si z bezpečnostních důvodů umístí pod své sedadlo. Platný přepravní řád je k nahlédnutí na www.
sunnytravel.cz a podpisem smlouvy s ním zákazník jménem svým i spolucestujících stvrzuje svůj souhlas.
Dále CK prohlašuje, že nenese odpovědnost za poškození a případnou ztrátu zavazadel a osobních věcí v
důsledku krádeže apod. Doporučujeme připojištění zavazadel u kterékoliv pojišťovny nebo v CK.
14. Reklamace
Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytovaných služeb a hodlá-li uplatňovat reklamaci, je povinen
tak učinit prokazatelně bez prodlení ihned během trvání zájezdu a předat tuto stížnost delegátovi nebo
průvodci cestovní kanceláře. Na vady a nedostatky, které mohly být odstraněny již v době trvání zájezdu,
ale byly vytknuty až později, nebude brát zřetel. Reklamace, které nemohly být vyřízeny přímo v místě
konání akce, musí být oznámeny prokazatelnou formou cestovní kanceláři nejpozději do 1 měsíce po
ukončení akce.
15. Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Přestože je pojištění vyčleněno z celkové ceny akce, je nezbytnou podmínkou pro Vaše vycestování.
Bez platného pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. repatriace bez spoluúčasti s min. krytím 1 500
000,- Kč Vám nebude umožněna účast na akci a CK se zříká jakékoliv odpovědnosti. V případě sjednání
pojištění přímo v CK si zákazník může vybrat mezi pojištěním léčebných výloh v zahraničí vč. repatriace
nebo mezi pojištěním rozšířeným o pojištění stornopoplatků. Pojištěním vzniká právní vztah mezi zákazníkem a vybranou pojišťovnou a CK je pouze prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy. Pojistné krytí
je zajišťováno 24 h denně a začíná (končí) dnem uvedeným na voucheru a materiálech vztahujících se
k uzavření pojištění. Varianty pojištění, podmínky a výše pojistného krytí jsou Vám k dispozici na www.
sunnytravel.cz.
16. Uzávěrka katalogu je stanovena dnem vydáním katalogu
Cestovní kancelář Sunny travel s.r.o. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek
stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno
povolení pro pojištění podle tohoto zákona, tj. Generali Pojišťovna a.s., číslo smlouvy 171090064.
17. Uzávěrka katalogu je stanovena dnem vydání katalogu
K tomuto dni byly kalkulovány ceny bez přihlédnutí k možným změnám právního řádu ČR. Při uzavření
smlouvy je CK nebo mandatář povinen zákazníkovi předat informace k zájezdu a materiály k pojištění CK
pro případ úpadku. U skupinových zájezdů a akcí je objednavatel služeb povinen seznámit všechny účastníky se Všeobecnými podmínkami CK a zajistit jejich plnění. Nedílnou součástí smlouvy a Všeobecných
podmínek je katalog CK nebo jiná oficiálně vydaná nabídka.
Platnost od 1. 9. 2017
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VIESTE

Školy v prírode 2018
Poloostrov Gargáno

Vieste / Villaggio Sant´Elia + La Giara

Největšími přednostmi této oblasti jsou malebné přírodní scenérie, pobřežní jeskyně, nádherné skalní útvary a nevelké pláže. Uzavřený areál zděných
bungalovů Sant´Elia je vystavěn přímo u písčité pláže ve Vieste. Účelně zařízené bungalovy typu BILO a TRILO pro 4 a 6 osob sestávají z jedné nebo
dvou ložnic, obytné kuchyňky s přistýlkami (některá lůžka formou paland nebo rozkládacího gauče), sociálního zařízení a terasy. Cesta z areálu do
centra města trvá cca 20 minut chůze po přímořské promenádě. Uzavřený areál La Giara je situovaný cca 4 km od centra města. Většinou bungalovy
typu BILO se sestávají z jedné ložnice a obytné kuchyňky, sociálního zařízení a terasy. V areálu je bazén a sportoviště.

Hodnocení:
    
UPOZORNĚNÍ:
ceny platí pouze při
objednání zájezdu do
konce listopadu roku 2017
UPOZORNĚNÍ:
ceny jsou platné pouze
pro žáky ZŠ a jejich
pedagogický doprovod
UPOZORNĚNÍ:
zájezdy jsou určené pouze
pro žáky ZŠ a jejich
pedagogický doprovod

Uvedené stravování je zajištěno českým kuchařem

Sant´Elia

La Giara

kód

termín
vč. cesty

18110-1802
18110-1803
18110-1805
18110-1805
18110-1806
18110-1807
18110-1820
18110-1821
18110-1822
18110-1823

04.05-14.05.
12.05.-21.05.
19.05.-28.05.
26.05.-04.06.
02.06.-11.06.
09.06.-18.06.
01.09.-10.09.
08.09.-17.09.
15.09.-24.09.
22.09.-01.10.

plná penze
dní/nocí včetně
svačin
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

4.190
4.190
4.990
5.290
5.690
5.990
5.690
5.290
4.890
4.290

kód

termín
vč. cesty

18110-1802
18110-1803
18110-1805
18110-1805
18110-1806
18110-1807
18110-1820
18110-1821
18110-1822
18110-1823

04.05-14.05.
12.05.-21.05.
19.05.-28.05.
26.05.-04.06.
02.06.-11.06.
09.06.-18.06.
01.09.-10.09.
08.09.-17.09.
15.09.-24.09.
22.09.-01.10.

plná penze
dní/nocí včetně
svačin
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

4.930
4.990
5.390
5.590
5.990
6.190
5.890
5.490
5.190
4.930

Ceny jsou kalkulovány při plném obsazení bungalovu

Cena zahrnuje: ubytování, dopravu busem, stravování 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) vč. nápoje k jídlu a pitného režimu, závěrečný
úklid, pojištění léčebných výloh u VZP, návštěva historického městečka s průvodcem, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: Rozšířené pojištění od pojišťovny Allianz za 137 Kč/os (léčebné výlohy bez limitu, úrazové do Kč 20.000,-, zavazadla do Kč 20.000,-)
odpovědnost za škodu do Kč 2.000 000,-, doplňkové asistenční služby do Kč 35.000,-, storno do Kč 20.000,-), povlečení, pobytovou taxu
Povinné příplatky: Děti starší 15 let 300 Kč/pobyt
Nepovinné příplatky: lůžkoviny-manželská postel Kč 280,- / os., singl Kč 220,-/os., český lékař Kč 6.000,-/skupina
Doporučené příplatky: zesílená snídaně Kč 150,- / os. / pobyt,
Výlety fakultativně: lodní výlet Mořské jeskyně EUR 18,-, ostrovy Tremiti EUR 39,-, autobusem Monte Sant´Angelo, Foresta Umbra Kč 350,-, Vesuv,
Pompeje Kč 750,-, Neapol / Capri Kč 780,- (+ trajekt cca EUR 15). Ceny jsou kalkulovány na český bus bez trajektu, vstupů a vjezdů do měst při 40 platících
osobách, při nižším počtu se cena dopočítává dle skutečného stavu platících účastníků. Ceny jsou kalkulovány při použití dopravy českým dopravcem.

Váš prodejce:

