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CESTUJTE VÝHODNĚJI
VYUŽIJTE ŠIROKÉ ŠKÁLY NAŠICH SLEV

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP

CHORVATSKO
6 % z ceny zájezdu do 31. 1. 2017
5 % z ceny zájezdu do 28. 2. 2017
3 % z ceny zájezdu do 31. 3. 2017

SLOVENSKO
6 % z ceny zájezdu do 31. 1. 2017
4 % z ceny zájezdu do 28. 2. 2017

MAĎARSKO, SLOVINSKO
5 % z ceny zájezdu do 28. 2. 2017

Na zájezdy se speciální slevou typu 7=6, 7=5 a
mimořádná sleva na první chvíli se další slevy
(za včasný nákup, senior. sleva) již nevztahují.

DÍTĚ ZDARMA
Pobyty takto označené má dítě do určitého věku zdarma. 
Přesnou informaci najdete v příslušném ceníku.

DĚTSKÉ SLEVY 
Využijte slev pro vaše děti, vaše rodina bude moci cestovat
výhodněji. Slevy jsou pro děti v určitém věku, sledujte pří-
slušný ceník. 

SENIORSKÁ SLEVA 
(od 60 let)
Seniorský věk je pravým časem pro odpočinek, relaxaci
i poznávání. Ideálním obdobím pro cestování ve vyšším
věku je mimosezóna, kdy teploty nedosahují extrémních
hodnot, ceny jsou příznivější a ve střediscích je ještě klid-
něji. Seniorská sleva je určena pro vás, kteří v den pobytu
dosáhnete věku minimálně 60 let. Sleva je stanovena pev-
nou částkou nebo procentem – 5%.

DOBRÁ CENA nebo 
SUPER CENA
Upozorňují na cenově 
výhodné nabídky

SKUPINOVÁ SLEVA 
Chcete strávit dovolenou se svými přáteli, s velkou rodinou
nebo s menším kolektivem, který neobsadí celý autobus?
I vám se vyplatí úsilí shromáždit minimálně 16 osob. Ob-
držíte slevu a ještě volný poukaz navíc. Od vás požadujeme
stejné místo pobytu, stejný typ ubytování a termín a schop-
ného organizátora  zájezdu, který zastupuje celou skupinu.
Sleva pak je 100 Kč na každého člena při možnosti čerpat
ještě další slevu (za včasný nákup, seniorské, dětské atd.)
Volné poukazy lze čerpat následovně:

Počet platících                             volné poukazy
                                                       apartmány, hotely
15 – 20                                                       –
21 – 39                                                       1
40 a více                                                    2 

KLUB ERIKA – slevy pro stálé zákazníky
Ti, kteří s námi cestovali nejméně 3x od r. 2009 sleva 2%
Ti, kteří s námi cestovali 5x a více od r. 2009 slevy 5%

SLEVY SE NESČÍTAJÍ, VYBERE SE
TA NEJVÝHODNĚJŠÍ PRO KLIENTA.

Vážení přátelé,
další nabídka pobytů připravených k tomu, aby vám nabídly odpočinek, zábavu a někdy i trochu léčení, je na světě. Jsou zde naše dlouhodobě
oblíbené kapacity, tak i některé novinky. Avšak nezapomeňte – katalog je hlavně jakési představení CK a řadu našich dalších nabídek a dalších
informací k zájezdům najdete na našich www.erikatour.cz a www-erika-zajezdy.cz.
Těšíme se, že se opět sejdeme na našich zájezech.

Kolektiv CK Erika tour

Obchodní jméno naší cestovní kanceláře: 
Stanislav Kousal – CK ERIKA TOUR, Špidlenova 442, 513 01 Semily, IČO: 13571231
Cestovní kancelář Stanislav Kousal – CK Erika tour je pojištěna u Generali Pojišťovny a.s.
Všechny rekreace, které jsou realizovány jako zájezdy, zahrnují v ceně povinné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Povinné pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb.: Všechny uvedené programy splňují náležitosti pojištění zájezdu dle výše uvedeného zákona. Pozor, ve shodě se zákonem pouze
ubytování nebo pouze doprava nemohou být pojištěny. Minimální počet účastníků zájezdu nutný pro jeho realizaci je stanoven následovně: autokarové zájezdy – 31 osob, letecké
zájezdy 15 osob, pokud není výslovně uvedeno jinak. CK si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu při nedosažení minimálního počtu účastníků.

Komplexní cestovní pojištění – Naše CK nabízí komplexní cestovní pojištění u pojišťovny Allianz. Základní informace o podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného plnění najdete
na straně 19.

Vymezení rozsahu služeb je uvedeno v popisu jednotlivých pobytů. Tato specifikace je doplňkem cestovní smlouvy (přihlášky) uzavřené při objednávce (knihování) zájezdu. Řádně
si, prosíme, prostudujte podmínky CK.

Ubytování (apartmány, pokoje, hotelové pokoje): U každé ubytovací kapacity najdete popis jednotlivých apartmánů nebo hotelových pokojů. Popis u ubytování no name je pouze
orientační a je vybaveno dle vkusu majitele. Fotografie jsou uvedeny pouze jako příklad. Počet ubytovaných osob nesmí být vyšší, než je počet lůžek. Pokud není uvedeno jinak,
apartmány bývají vybaveny povlečením a ručníky, nejsou však vybaveny utěrkami, mycími ani hygienickými prostředky. Termín zahájení a ukončení fungování venkovních bazénů a kli-
matizace v ubytovacích jednotkách je plně v kompetenci vedení hotelu či residence a CK nenese jakoukoliv odpovědnost za změny v jejich provozování. 
U standardních pobytů v apartmánu nebo hotelu je délka na 7 nocí od soboty do soboty, výjimečné termíny jsou uvedeny u každé ubytovací kapacity. Ubytování je možné v odpoled-
ních nebo podvečerních hodinách, tak, jak je stanoveno v pokynech k odjezdu. Přesné instrukce k ubytování obdrží klient vždy s odbavením.

Upozornění: Veškeré informace uvedené v katalogu vycházejí ze skutečností známých či předpokládaných v době jeho přípravy, tedy k 10. 11. 2016. Z tohoto důvodu jsou možné
některé odlišnosti od skutečnosti. Kalkulace cen je závislá na kurzu české koruny v době přípravy katalogu.
Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních předpisů a za platnost svých cestovních dokladů.

Zkratky použité v cenících:
1/2 = dvoulůžkový pokoj
1/1 = jednolůžkový pokoj
P = park
M = moře
B =  balkón
HB = polopenze
KL = klimatizace

S = sprcha
WC = toaleta
AP 2 = apartmán pro 2 osoby
AP 4 (2+2) = apartmán pro 4 osoby – 2 v ložnici, 
2 v obýváku
AP 4 (2/2) = apartmán pro 4 osoby ve 2 dvoulůžkových 
ložnicích
Apartmán MONO = studio – vlastně obývací ložnice s ku-

chyňským koutem a soc. zařízením – vlastně 1 místnost.
Číslo za názvem značí počet osob.
Apartmán BILO = apartmán se 2 hlavními místnostmi – 
1x ložnice, 1x obývací pokoj s kuch. koutem. 
Číslo za názvem značí počet osob.
Apartmán TRILO = apartmán se 2 hlavními místnostmi –
2x ložnice, 1x obývací pokoj s kuch. koutem, 
nebo kuchyňka extra. Číslo za názvem značí počet osob.

senioři

dítě zdarma

dobrá cena

Některé fotografie pro Rakousko byly laskavě poskytnuty rakouskou centrálou Österreich Werbung. Chyby tisku vyhrazeny. 

ERIKA TOUR
Špidlenova 442, 513 01  Semily
Tel.: 481 623 637
Mobil: 604 366 379
E-mail: erika@erikatour.cz
www.erikatour.cz



Chorvatsko je pro naše turisty již tradičně zemí,
kde najdou průzračné moře, romantická zákoutí
členitých pobřeží, borovicové háje a pohostinné
obyvatele. Vzhledem k tomu, že to je pro nás re-
lativně nejbližší moře, představuje pro naše tu-
risty téměř ideální dovolenou. V naší nabídce naj-
dete oblast Istrie i střední a jižní Dalmácie, a také
pobřeží Bosny a Hercegoviny. Nabízíme vám ně-
kolik typů ubytování i letovisek.

Baška Voda
Baško Polje

Hvar

Gradac

Poreč

Pula
FažanaVelvyslanectví České republiky

Veleposlanstvo Češke Republike
Savska cesta 41/IX, 41 000 Zagreb
tel: 00385 1 617 72 39, 617 724
fax: 00385 1 617 66 30 

MĚNA: chorvatská kuna 1 kuna (HRK) = 100 lipa, kurz
na Kč: 1 HRK = asi 4 Kč. V Chorvatsku lze měnit v míst-
ních bankách a směnárnách jakoukoli cizí měnu (poplatky
asi 0 – 3 %), ve většině turistických míst je možno platit
kartami (VISA, EUROCARD, MASTERCARD).

OSOBNÍ DOKLADY: cestovní doklad musí mít platnost
ještě minimálně 3 měsíce po vstupu do země. Český
občan může na území Chorvatska pobývat do 90 dnů bez
víza.

Tísňová volání: policie 92, hasiči 93, první pomoc 94.
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VYBRANÉ POBYTY PRO SENIORY 55+
CHORVATSKO (str. 4) 
BAŠKO POLJE – HOTEL ALEM

termíny osoba / týden v hotelu 
s polopenzí

10. 06. – 17. 06. 2017 5.720 Kč
09. 09. – 16. 09. 2017 5.720 Kč
senior na 3. lůžku 4.550 Kč

POKOJE S POLOPENZÍ (str. 8)
BAŠKA VODA
termíny osoba / týden v 1/2 

S WC HB 
10. 06. – 17. 06. 2017 4.500 Kč
17. 06. – 24. 06. 2017 4.500 Kč

BAŠKO POLJE – (str. 9)
LUXUSNÍ MOBILHOMY
S KLIMATIZACÍ

termíny mobilhome = 2 x 1/2, S WC 
KK terasa Cena za os.

při 4 os.
27. 05. – 03. 06. 2017 2.200 Kč

POKOJE S POLOPENZÍ (str. 10)
GRADAC
termíny osoba / týden v 1/2 

S WC HB 
10. 06. – 17. 06. 2017 5.160 Kč
17. 06. – 24. 06. 2017 5.160 Kč

DALŠÍ NABÍDKU POBYTŮ 
PRO SENIORY 
NAJDETE NA 

www.erikatour.cz

CHORVATSKO
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NAŠE BEZVA NABÍDKY – 
VAŠE NEJVÝHODNĚJŠÍ DOVOLENÁ

BAŠKO POLJE
Letovisko Baško Polje se nachází na Makarské riviéře, 2 km
jihovýchodně od velkého populárního letoviska Baška Voda,
8 km severozápadně od Makarské. Vyniká krásnými plážemi
z drobných oblázků, bohatstvím okolních borových lesů a je-
dinečnou přírodní scenérií, jíž dominuje vápencový hřeben
pohoří Biokovo. Podél pobřeží vede promenádní cesta pro
pěší, po které se lze dostat do všech okolních středisek,
např. do Bašky Vody to je cca 20 minut pěšky krásnou pro-
cházkou po pobřeží.

Komplex Alem tvořený seskupením hotelu, depandancí
a kempu s bungalovy a mobilhomy se nachází v malém stře-
disku v piniovém lesíku pod horským masivem Biokovo.
Středisko je spojeno pobřežní promenádou s městem Baška
Voda, která je dlouhá asi 2 km. Komplex je tvořen hlavní bu-
dovou a samostatnými jednopatrovými pavilony, nabízíme
depandance hotelu Alem, které jsou rozmístěny v lesoparku
ve vzdálenosti asi 50 m od hlavní budovy a 50 – 100 m od
moře. 

Ubytování: Nabízíme dvoulůžkové pokoje s možností při -
stýlky (přistýlka je 3. řádné lůžko), balkonem na mořskou
stranu, s možností pobytu dalšího dítěte bez lůžka – má po-
lopenzi. Všechny pokoje jsou jednoduše vybaveny starším
nábytkem, většina pokojů má lednici – potvrzuje se při ob-
jednání. Trezor k dispozici na recepci za poplatek. Klienti
využívají veškerých služeb hlavní budovy hotelu. Ubytování

je vhodné pro nenáročnou klientelu, ale nabízí vynikající
podmínky pro koupání a krásné okolí. 
Vybavení: Hostům je k dispozici restaurace, restaurace á la
carte, kavárna, terasa, TV místnost, obchod se suvenýry,
samoobsluha. V recepci hotelu Alem je dostupná WIFI, pro
hosty zdarma, ale počítejte s nižší rychlostí spíše pro vyřízení
emailů, naše CK za sílu signálu neručí.
Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do moře, vzdá-
lené asi 50 – 100 m. Ke sportovnímu vyžití slouží hřiště pro
míčové hry, plážový volejbal, stolní tenis, petanque a další.
Komplex nabízí vynikající podmínky pro koupání. 
Stravování: snídaně a večeře švédský stůl, u večeře domácí
točené nápoje – 0.2l / os.: pivo nebo víno nebo šťáva nebo
minerální voda.
NAŠE HODNOCENÍ: starší hotel s jednoduchým ubytová-
ním, starší nábytek, v krásném prostředí, zábava na dosah.
Výborná bohatá strava – švédské stoly a nápoje k večeři.

HHootteell  AAlleemm

PROČ PRÁVĚ ALEM?
 Atraktivní cena
 Seniorské slevy
 Děti zdarma
 Nápoje k večeři
 Klidné místo v příjemném parku u pláže
 V blízkosti rušnějšího střediska Baška Voda
 Zvýhodněná cena s dopravou

Cena zahrnuje: 7x nocleh, 7x polopenzi – snídaně a večeře švédský stůl (u večeře domácí točené nápoje – 
0,2l / os.: pivo nebo víno nebo šťáva nebo minerální voda), každodenní úklid, výměny ručníků,
závěrečný úklid, pobytovou taxu, jednorázový přihlašovací poplatek, 
pojištění 0,35 EUR / týden / osoba, služby delegáta, povin. poj. CK

Příplatky: příplatek na all inclusive 2.500 Kč; doprava – klim. bus 2.600 Kč
Slevy: 1. dítě do 12 let zdarma

2. dítě do 12 let BEZ lůžka s 2 dospělými a 1 dítětem 50% (sleva již odečtena v ceníku)
dospělá osoba s 2 dosp. – 3. lůžko 20% (sleva již odečtena v ceníku)

HOTEL ALEM** – DEPANDANCE – cena za osobu / týden

Termín 03.06. –10. 06. 10.06. – 17.06. 17.06. – 24.06. 24.06. – 01.07. 01.07. – 19.08.
09.09. – 16.09. 02.09. – 09.09. 26.08. – 02.09. 19.08. – 26.08.

Dospělá osoba v ½+1 BM 4.990 6.090 6.590 6.990 7.290 7.390 7.690
1. dítě do 12 let – 3. lůžko s 2 dosp. zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
2. dítě do 12 let BEZ lůžka s 2 dosp. a 1 dítětem 2.500 3.050 3.300 3.500 3.650 3.700 3.850
Dospělá osoba s 2 dosp. – 3. lůžko 3.990 4.870 5.290 5.590 5.830 5.910 6.150
Dosp. osoba v pokoji 1/1 B 6.100 8.190 8.390 8.580 9.020 9.290 9.690

HOTEL ALEM ** – DEPANDANCE

NABÍDKA 
NA ZDĚNÉ BUNGALOVY S KLIMATIZACÍ 
V KEMPU BAŠKO POLJE JE UVEDENA 

NA STRANĚ 9

SENIORSKÉ POBYTY 55+ NAJDETE NA STR. 3

INFORMACE O DOPRAVĚ NAJDETE NA STR. 12



dítě zdarmaPobyt. taxa
v ceně !

all inclusive

Pro rodiny
s dětmi

Doporučujeme
seniorům

senioři

HHootteell  AAlleemm  ––  pplláážž

HHootteell  AAlleemm  ––  pplláážž

DDeeppaannddaannccee  hhootteelluu  AAlleemm

HHootteell  AAlleemm  ––  ppookkoojj HHootteell  AAlleemm  ––  ppoosseezzeenníí  uu  pplláážžee
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Cena zahrnuje: 10/11x nocleh, 10/11x polopenzi – snídaně a večeře švédský stůl (u večeře domácí točené nápoje –
0,2l / os.: pivo nebo víno nebo šťáva nebo minerální voda), každodenní úklid, výměny ručníků, 
závěrečný úklid, pobytovou taxu, jednorázový přihlašovací poplatek, 
pojištění 0,35 EUR / týden / osoba, služby delegáta, povin. poj. CK

Příplatky: příplatek na all inclusive 3.570 Kč (10 nocí), 3.930 /11 nocí)
Slevy: 1. dítě do 12 let zdarma

2. dítě do 12 let BEZ lůžka s 2 dospělými a 1 dítětem 50% (sleva již odečtena v ceníku)
dospělá osoba s 2 dosp. – 3. lůžko 20% (sleva již odečtena v ceníku)

HOTEL ALEM** – DEPANDANCE cena za osobu / 10 / 11 nocí

Termín nocí Dospělá os. 1. dítě do 12ti 2. dítě do 12ti Dosp.os. na 3. lůžku

31. 05. – 10. 06. 10 7.130 ZDARMA 3.565 5.700
10. 06. – 21. 06. 11 9.860 ZDARMA 4.930 7.890
21. 06. – 01. 07. 10 10.120 ZDARMA 5.060 8.090
01. 07. – 12. 07. 11 12.090 ZDARMA 6.045 9.670
12. 07. – 22. 07. 10 10.990 ZDARMA 5.495 8.790
22. 07. – 02. 08. 11 12.090 ZDARMA 6.045 9.670
02. 08. – 12. 08. 10 10.990 ZDARMA 5.495 8.790
12. 08. – 23. 08. 11 11.920 ZDARMA 5.960 9.540
23. 08. – 02. 09. 10 10.160 ZDARMA 5.080 8.130
02. 09. – 13. 09. 11 10.070 ZDARMA 5.035 8.060
13. 09. – 23. 09. 10 8.700 ZDARMA 4.350 6.960

Cena zahrnuje: 7x nocleh, 7x polopenzi – snídaně a večeře švédský stůl (u večeře domácí točené nápoje – 
0,2l / os.: pivo nebo víno nebo šťáva nebo minerální voda), každodenní úklid, výměny ručníků, 
závěrečný úklid, pobytovou taxu, jednorázový přihlašovací poplatek, pojištění 0,35 EUR / týden / osoba,
doprava klimatizovaným busem, služby delegáta, povin. poj. CK

Příplatky: příplatek na all inclusive 2.500 Kč
Slevy: 1. dítě do 12 let zdarma

2. dítě do 12 let BEZ lůžka s 2 dospělými a 1 dítětem 50% (sleva již odečtena v ceníku)
dospělá osoba s 2 dosp. – 3. lůžko 20% (sleva již odečtena v ceníku)

HOTEL ALEM** – DEPANDANCE S DOPRAVOU – cena za osobu / týden

Termín 02.06. – 11.6. 09.06. – 18.06. 16.06. – 25.06. 23.06. – 02.07. 30.06. – 20.08.
08.09. – 17.09. 01.09. – 10.09. 25.08. – 03.09. 18.08. – 27.08.

Dospělá osoba v 1/2 +1 BM s dopravou 7.490 8.590 9.090 9.490 9.790 9.890 10.190
1. dítě do 12 let – 3. lůžko s 2 dosp. 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
2. dítě do 12 let BEZ lůžka s 2 dosp. a 1 dítětem 5.100 5.550 5.800 6.000 6.150 6.200 6.350
Dospělá osoba s 2 dosp. – 3. lůžko 6.490 7.370 7.790 8.090 8.330 8.410 8.650
Dosp. osoba v pokoji 1/1 B 8.600 10.690 10.890 11.080 11.520 11.790 12.190

SPECIÁLNÍ SENIORSKÉ SLEVY 55+
NAJDETE NA STRANĚ 3

SPECIÁLNÍ SLEVY PRO SKUPINY
ŽÁDEJTE V CK

VYUŽIJTE SUPER SLEVY 
NA PRVNÍ CHVÍLI

dítě zdarma senioři Pobyt. taxa
v ceně !

dítě zdarma

senioři

Pobyt. taxa
v ceně !

AArreeááll  hhootteelluu  AAlleemm AArreeááll  hhootteelluu  AAlleemm

PPlláážž  uu  hhootteelluu  AAlleemm PPlláážž  uu  hhootteelluu  AAlleemm

PPlláážž  uu  hhootteelluu  AAlleemm
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PPoorreečč

Poloha: Hotel se nachází v parku cca 5,5 km jižně od centra
města a ze všech hotelů ve středisku Zelená Laguna nejblíže
k otevřenému moři. Vybavení: dvě klimatizované restau-
race, bar, kavárna, terasa, směnárna a prodejna suvenýrů.
Pláž: je přírodní, kamenitá, jsou zde i betonová plata, s po-
zvolným vstupem do moře. Sportovní a relaxační vyžití:
u hotelu je zajímavý venkovní bazén (ale zčásti pod stře-
chou) s mořskou vodou, tobogán, můžete si zahrát stolní
tenis, minigolf, plážový volejbal. 

Ubytování: menší jedno a dvoulůžkové pokoje se sprchou
a WC, většinou s balkonem, telefonem, některé dvoulůžkové
pokoje mají možnost přistýlky. (U některých pokojů na moř-
skou stranu není vidět na moře – vzrostlé stromy.) Jedno-
lůžkové pokoje jsou pouze s výhledem do parku. Na vyžá-
dání je i pokoj 1/4, který má 2x dvoulůžkovou ložnici,
1x koupelnu s WC. U stravování je snídaně i večeře formou
bufetu, strava je vynikající.

Apartmány Astra se nacházejí v jednopatrových domcích
umístěných v piniovém háji v Zelené Laguně mezi hotely Al-
batros a Delfin. Apartmány jsou vkusně vybavené, každý
apartmán má 2 ložnice, jídelní kout a kompletně vybavenou
kuchyň, WC, sprchu, vlastní terasu nebo balkon. Pláže jsou
vzdálené 50–200 m, jsou přírodní, kamenité, oblázkové,

popř. betonová plata. V blízkosti se nachází sportovní cen-
trum s 18 tenisovými kurty, hřištěm na volejbal, házenou
a basketbal. Možnost pronájmu jízdních kol a loděk. Histo-
rické centrum Poreče je vzdáleno cca 5 km, spojení je možné
autobusem, vláčkem nebo lodí.
Speciální nabídka: Možnost dokoupení polopenze (forma
bufetu) v hotelu Delfin (vzdálený cca 350 – 400 m). Cena
3.290 / týden / dospělý, dítě 4 – 11 let 50%. Nutno objednat
při rezervaci ubytování.

                                                         Ville Astra – ceny za apartmán / týden
                    20.05.-03.06    03.06.-10.06.   10.06.-17.06.   17.06.-24.06.   24.06.-01.07.   01.07.-22.07.   22.07.-05.08.   05.08.-12.08.   12.08.-19.08.   19.08.-26.08.   26.08.-02.09.   02.09.-30.09.
APT1/4            10.050             12.650             15.550             16.650             17.390             20.550             23.190             21.090             16.090             14.250               9.490               8.190
přistýlka          2.280             2.280             2.280             2.280             2.280             2.280             2.280             2.280             2.280             2.280               1.270               1.270  

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu plynu, el., vody, použití kuchyně, ložní prádlo, závěrečný úklid, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: služby delegáta Dítě do 4 let zdarma.
Příplatky: parkovné 1 EUR / den (na místě v recepci). Polopenze v hotelu Delfin (švédské stoly) 3.290 Kč / týden / dospělý, 

dítě 4 – 12 let 1.640 Kč.

VViillllee  AAssttrraa

DDeellffiinn
Hotel Delfin** – cena za osobu / týden

                                                                 03.06.-24.06.     24.06.-01.07.    01.07.-08.07.     08.07.-05.08.    05.08.-19.08.    19.08.-26.08.     26.08.-02.09.    02.09.-09.09.    09.09.-16.09.
½  HB                                                              6.850                8.450              8.990               9.750              8.990               8.450                 7.950                 6.090                5.290
½ BLC HB                                                      7.150                8.990              9.490               10.290              9.490               8.750                 8.190                 6.350                5.850
½ SSBLC HB                                                 7.390                9.250              9.750               10.550               9.950                8.990                 8.450                 6.650                6.090
¼ FAMILY ROOM SSBLC HB                       7.950                9.750              10.290               11.090               10.550               9.250                 8.450                 6.650                6.090
1/1 BLC HB                                                    8.190                10.090              10.550               11.350               11.090               9.750                 9.250                 6.850                6.350

Cena zahrnuje:     7x ubytování, 7x polopenzi – švéd. stůl,
                               pobytovou taxu, zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: služby delegáta
Příplatky:              plná penze (7x švédský stůl) 1.440 Kč
                               doprava, parkovné 1 EUR / den 
                               (platí se na místě v recepci)
                               pes 8 EUR / den (v recepci)
                               rodinný pokoj 1/4 na vyžádání
Animace od 2. 6. do 6. 9.

ISTRIEISTRIE
Poreč
Poreč je patrně nejoblíbenějším turistickým centrem Istrie, je
jejím turistickým srdcem. Najdete zde vše, co si může i nej-
náročnější turista přát. Najdete zde bohatou nabídku ubyto-
vání v různých cenových relacích a hlavně nepřebernou na-
bídku sportovních možností a zábavy. Prohlédněte si
starobylé kouzelné centrum Poreče a zajděte sem na sklenku
vína nebo na výbornou zmrzlinu. Využijte možnosti pronaj-
mout si skútr nebo horské kolo a vyjet si na výlet do vnitrozemí
Istrie. Můžete se projet na moři na plachetnici nebo na nafu-
kovacím banánu, zahrát si tenis, volejbal, fotbal, squash, pro-
jet se na vodních lyžích nebo na kolečkových bruslích. Do-
poručujeme absolvovat také jeden z výletů, např. do jeskyní
v Postojné, na Brijunské ostrovy nebo do Limského fjordu.
Zajímavou atrakcí především pro děti je projížďka turistickým
vláčkem podél pobřeží do centra Poreče.

Slevy pro děti:

dítě do 12 let (do 12. narozenin)na přistýlce        100%
dítě 12 – 14 let (do 14. narozenin) na přistýlce      50%
dítě do 7 let na řádném lůžku s 1 dospělou os.     50%
dítě 7 – 14 let na řádném lůžku s 1 dospělou os.   30%
dítě 14 – 18 let na řádném lůžku s 1 dospělou os.20%

Jednolůžkové pokoje a 1/4 family pokoje na vyžádání.

VILLE ASTRA – 
ZELENÁ LAGUNA

dítě zdarma

HOTEL DELFIN ** – ZELENÁ LAGUNA

PPookkoojj  vv  DDeellffiinnuu

Pobyt. taxa
v ceně !

Pobyt. taxa
v ceně !



OBLÍBENÉ
rezervujte včas
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PULA
Pula je největší a nejstarší město Istrie s tisíciletou minulostí.
Ještě do dnešní doby se zachovaly budovy  starých Římanů
– Vítězný oblouk Sergijavac, Augustův chrám a především
Koloseum, nádherně zachovalý amfiteátr z 1. století našeho
letopočtu. Pula je nejenom kulturní, hospodářské a dopravní
centrum, ale i důležité turistické centrum. Na lesnatém po-
loostrově a ostrovech kolem města byla vybudována kvalitní
turistická střediska.

PPlláážž

HHootteell  PPuullaa HHootteell  PPuullaa  –– bbaazzéénn HHootteell  PPuullaa  –– ppookkoojj

HOTEL PULA***
Hotel Pula leží v blízkosti oblázkové pláže (do 200 m od
moře) v krásné zátoce ale také v dosahu historického centra
města Puly. Ta je vzdálená cca 2 km a nabízí další možnosti
jak trávit volný čas. Hotel je navíc otevřen celoročně.
Ubytování: Pokoje v hotelu jsou dvoulůžkové s možností
přistýlky, jednolůžkové a suite (dvě ložnice a obývací pokoj).
Všechny pokoje mají SAT/TV, telefon, trezor, klimatizaci, WI-
FI, nové vybavení. Pokoje s pohledem směrem k moři mají
balkon, pokoje s pohledem do parku jsou bez balkonu. 

Vybavení hotelu: Hostům je k dispozici recepce, směnárna,
restaurace, aperitiv bar, venkovní terasa, disko klub (otevřen
pouze pro skupiny), wellness centrum (sauna, fitness, ma-
sáže), obchod se suvenýry, půjčovna jízdních kol a venkovní
bazén
Pláž: Asi 200 m pod hotelem z mírného svahu je hotelová
pláž, podél které vede pobřežní promenáda, kterou se 
lze dostat do velmi živého střediska Punta Verudela (cca
1,5 km). V blízkosti jsou tenisové dvorce, dva fotbalové sta-
diony a víceúčelové sportovní centrum.

KEMP PINETA 2* – MOBILHOMY – CENY ZA MOBILHOME / TÝDEN

Datum / Typ ubytování                                      20.05. – 03.06.                                        03.06. – 17.06.       17.06. – 01.07.                                       01.07. – 15.07.       15.07. – 19.08. 
                                                                            09.09. – 30.09.        02.09. – 09.09.                                        26.08. – 02.09.       19.08. – 26.08.                    
GALIA 4-6 osob (24 m2)                                           8.790                     10.390                     13.190                    17.290                    24.990                     26.490                    30.290
VANGA 4-6 osob (32m2)                                          9.790                     11.590                     15.090                    19.990                    28.590                     29.790                    35.290
PREMIUM VANGA                                                    10.890                     12.790                     16.290                    21.990                    31.190                     32.690                    38.390

Cena zahrnuje:      pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřebu vody a elektřiny, lůžkoviny a ručníky (výměna 1x týdně), 
                               klimatizaci, parkovací místo, pobytovou taxu, registrační poplatek
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid 30 EUR/mobilhome, vratná kauce 100 EUR
Příplatky:               případný poplatek za domácího miláčka 5 EUR
                               dopravu: klimatizovaný bus 2.600 Kč              Sleva 7=6, 7=5 již započítána v ceně!

FAŽANA – 
KEMP PINETA
Kemp Pineta je situován blízko moře (250 m) a má nádherný
výhled na Fažanský záliv a souostroví Brijunských ostrovů.
Pineta je vzdálena pouze desetiminutovou procházkou po
pobřeží od Fažany a 8 km od historického města Pula.
Kemping Pineta má dobré sportovní zázemí: volejbal, bas-
ketbal, stolní tenis a minigolf. V kempu je restaurace s pří-
jemnou terasou ve stínu, restaurace nabízí rybí a masové
speciality. Dále je zde obchod se zeleninou, novinový stánek
a pekařství.

PINETA: MOBILHOMY
MOBILHOME VANGA – celková rozloha 32m2 (8 X 4 m),
počet lůžek : 4 základní + 2 přistýlky, 2 ložnice, kuchyň a obý-
vací prostor, 2 koupelny, dřevěná krytá terasa 4 x 2,5 m,
parkovací místo
Vybavení: klimatizace, SAT/TV, jídelna se stolem a 2 židle,
sofa (= možnost 2 přistýlek), vybavená kuchyňka, plynový
sporák, lednice, ložnice – 1. s manželskou postelí, druhá
s oddělenými postelemi, povlečení, ručníky

MOBILHOME VANGA PREMIUM – celková rozloha 32m2

(8 X 4 m), počet lůžek : 4 základní + 2 přistýlky, 2 ložnice,
kuchyň a obývací prostor, 2 koupelny, dřevěná krytá terasa
4 x 2,5 m, parkovací místo

Vybavení: klimatizace, SAT/TV, CD / DVD přehrávač, jídelna
se stolem a 2 židle, sofa (= možnost 2 přistýlek), vybavená
kuchyňka, plynový sporák, lednice, mikrovlná trouba, kávo-
var, ložnice – 1. s manželskou postelí, druhá s oddělenými
postelemi, povlečení, ručníky
MOBILHOME GALIJA – celková rozloha 8 X 3 m, počet
lůžek : 4 základní + 2 přistýlky, 2 ložnice, kuchyň a obývací
prostor, 1 koupelna, dřevěná krytá terasa 4 x 2,5 m, parko-
vací místo
Vybavení: klimatizace, SAT/TV, jídelna se stolem a 2 židle,
sofa (= možnost 2 přistýlek), vybavená kuchyňka, plynový
sporák, lednice, ložnice – 1. s manželskou postelí, druhá
s oddělenými postelemi, povlečení, ručníky

7=67=5
7=6

7=6

Pobyt. taxa
v ceně !

MMoobbiillhhoommee  vv  kkeemmppuu  PPiinneettaa

MMoobbiillhhoommee  vv  kkeemmppuu  PPiinneettaa

MMoobbiillhhoommee  vv  kkeemmppuu  PPiinneettaa

HOTEL PULA*** cena za osobu / týden
Datum / Typ ubytování                            08.09. – 15.09.         27.05. – 01.07.        01.07. – 29.07.         29.07. – 26.08.
                                                                                                   02.09. – 09.09.        26.08. – 02.09.                     
1/2 strana park, polopenze                            7.990                       10.590                     11.640                      12.690
1/2 strana moře, polopenze                           8.240                       10.990                     11.880                      12.990
1/2 strana moře, balkón, polopenze              8.490                       11.190                     12.190                      13.190
1/1 polopenze                                                 10.290                      12.910                     14.180                      16.630

Cena zahrnuje:       7x nocleh, 7x polopenze - švédské stoly, pobytová taxa, každodenní úklid pokoje, výměna ručníků, 
                                závěrečný úklid, klimatizace, WI-FI připojení k internetu
Cena nezahrnuje:   dopravu
Slevy:                      dítě 0 - 7 let na přistýlce zdarma; dítě 7 - 14 let na přistýlce 50%; 2 děti 7 - 14 let s 1 dospělým 50%;
                                dítě 7 - 14 let na základním lůžku s 1 dospělým 30%; 2 děti 7 - 14 let v extra pokoji 25%;
                                dospělý na přistýlce 20%; 3. lůžko na vyžádání 

Mimořádná sleva na první chvíli
10 % do 15. 4. při celé platbě do 30. 4. 2017

Pobyt. taxa
v ceně !

dítě zdarma

OBLÍBENÉ
rezervujte včas
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HOTEL HRVATSKA**
Hotel se nachází v blízkosti pláže v zeleni na konci pro-
menády letoviska Baška Voda, jen cca 200 metrů od sa-
motného centra města (cca 5 minut půěšky). Leží na konci
vyhlášené promenády s četnými obchůdky se suvenýry,
restauracemi, bary a kavárnami.
Vybavení: Hotel je vybaven klimatizovanou restaurací,
aperitiv barem, caffe barem, pizzerií, marketem se suve-
nýry, směnárnou, TV místností a výtahem. V hotelu se
v sezóně pořádají animační pořady (ve slovenštině).
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje mají možnost  jedné přis-
týlky, sprchu/WC, ledničku a balkón. Jednolůžkový pokoj
nelze.
Stravování: All inclusive – plná penze formou bufetu, ná-
poje během jídla, 10:00 – 23:00 hod., nabídka místních al-
koholických nápojů, víno, točené pivo, limonády, 16 - 17
hod. lehká svačina, káva, čaj. Služby All inclusive začínají

v sobotu svačinou (16 – 17 hod.) a končí následující sobotu
obědem (12 – 14 hod.).
Vyžití: Za poplatek: v blízkosti tenisové kurty, hřiště na mi-
nifotbal, volejbal, nohejbal, minigolf, široká nabídka vod-
ních a plážových sportů. V hotelu se v sezóně pořádají
animační pořady (ve slovenštině).

Baška Voda
Původně malá rybářská vesnice se vyvinula v malebné le-
tovisko na úpatí Biokova. Letovisko náleží do oblasti Ma-
karské riviéry a najdete zde vše k příjemnému pobytu –
koupání na krásných plážích z jemných oblázků, krásné vý-
hledy na vrcholy Biokova, možnosti příjemného posezení
v řadě hospůdek a restaurací, malebný turistický přístav,
sportovní vyžití i širokou nabídku výletů po dalmatském po-
břeží až do Dubrovníku, bosenského Medjugorije nebo lodí
na nedaleké ostrovy Brač, popř. Hvar a do kaňonu řeky Ce-
tiny. Nabízíme ubytování v soukromých penzionech – apart-
mány nebo pokoje. Všude je možnost dokoupení polo-
penze. Studia představují místnost s dvěma nebo třemi
lůžky, kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Apart-
mány se skládají z jedné – dvou ložnic a obytné místnosti
s kuchyňským koutem (v každé ložnici jsou dvě lůžka
a v obytné kuchyni jsou další 1 – 2 lůžka) a sociálního za-
řízení. Apartmány se nacházejí do 500 m od moře. Polo-
penze podávaná v restauraci Šebin je bohatá, snídaně –
buffet, večeře obsahuje předkrm, hlavní jídlo, salát a dezert,
v ceně je nápoj – sklenka piva, vína nebo limonády.

APARTMÁNY V SOUKROMÍ – Cena za apartmán (studio) / týden

Termín / Typ                         06.05. – 03.06.              03.06. – 24.06.              24.06. – 08.07.             08.07. – 19.08.
ubytování                              16.09. – 30.09.              02.09. – 16.09.              19.08. – 02.09.                         
ap 2 studio                                  4.990                           6.290                           6.990                          7.990
ap 2+1 studio                              5.990                           7.990                           8.990                          9.990
ap 2                                              5.990                           7.290                           8.490                          9.390
ap 3                                              7.990                           8.990                           9.990                          11.290
ap 4 – 2+2                                    8.990                           10.990                           11.990                          12.990
ap 4 – 2/2                                     9.990                           11.990                           12.690                          15.390
ap 5                                              10.990                           13.490                           15.990                          16.990
ap 6                                              13.490                           16.490                           18.990                          20.990

Cena zahrnuje:  pronájem příslušného apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody, energií, používání kuchyňského vybavení, 
                           ložní prádlo, závěrečný úklid, pobytovou taxu 
Příplatky:           doprava: klim. bus – 2.600 Kč
                           snídaně (bufet): 195 Kč / den, večeře: 290 Kč / den
Slevy:                 1 dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma 

POKOJE S POLOPENZÍ – cena za osobu / týden

Termín / Typ                         06.05. – 03.06.              03.06. – 24.06.              24.06. – 08.07.             08.07. – 19.08.
ubytování                              16.09. – 30.09.              02.09. – 16.09.              19.08. – 02.09.                         
Osoba v pokoji 1/2 SWC 
s polopenzí                                    3.990                             4.690                             5.290                            5.790
Osoba v 2/2 SWC 
s polopenzí 2. kat.                        3.590                             4.190                             4.890                            5.190

Cena zahrnuje:  7x nocleh, 7x polopenze, pobyt. taxa 
Příplatky:           doprava: klim. bus – 2.600 Kč
Slevy:                 1. dítě do 3 let bez nároku na lůžko – zdarma
                           děti 3 – 12 let na základním lůžku v pokoji s polopenzí  20%
                           děti 3 – 12 let sleva na přistýlce 25 %
                           dospělý na přistýlce 10 %

HOTEL HRVATSKA** – cena za osobu / týden
                                                

Datum / Typ                                                               24. 06. – 01. 07.                                                  01. 07. – 26. 08
ubytování                                                                   02. 09. – 09. 09.            26. 08. – 02. 09.                        
Dospělý v 1/2 – balkón                                                          10.990                             11.290                            11.990
Dospělý na 3. lůžku                                                                9.990                               9.990                             10.990
Dítě do 14 let na 3. lůžku                                                      zdarma                           zdarma                          zdarma

Cena zahrnuje:  7x nocleh, 7x stravování  all inclusive, pobytovou taxu, služby delegáta
Příplatky:            doprava  - klim. bus 2.600 Kč
                           parkování u hotelu zdarma (omezeně), v hotelových garážích 2 EUR / den - platí se na recepci

BBaašškkaa  VVooddaa

HHootteell  HHrrvvaattsskkaaHHootteell  HHrrvvaattsskkaa  ppookkoojj

Pobyt. taxa
v ceně !



dítě zdarma

senioři

Pobyt. taxa
v ceně ! dítě zdarma

senioři Nyní i možnost 2 dvoulůžkových pokojů
umístěných vedle sebe pro ubytování ro-
diny. Pokoje mají jedno WC a koupelnu.
(Typ 2/2 druhé kategorie.)

OBLÍBENÉ
rezervujte včas

DALMÁCIEDALMÁCIE

all inclusivedítě zdarma

Pobyt. taxa
v ceně !

Pobyty jsou organizovány ve spolupráci s partnerskou CK.
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ZDĚNÉ BUNGALOVY 
S KLIMATIZACÍ***
Kemp Baško Polje tvoří celek s hotelem a dependancemi
Alem. Leží ve svahu nad mořem, ve stínu borovic, je vzdá-
lený asi 2 km od města Baška Voda. Nad kempem se vypíná
pohoří Biokovo. V kempu je samoobsluha, stánek s ovocem
a zeleninou, stánek s pečivem a rychlé občerstvení. Dále
mají hosté k dispozici víceúčelové hřiště pro míčové hry
a stolní tenis, nabídka vodních sportů na pláži. Restaurace
ala card a kavárna je u pláže, noční bary a diskotéka u pláže
při cestě do Bašky Vody. V kempu se nacházejí různé typy
ubytování. Zděné bungalovy apartmánového typu mají 2
oddělené ložnice, každá se dvěma lůžky – jedna ložnice má
manželské lůžko a druhá může mít patrovou postel, denní
místnost s vybaveným kuchyňským koutem, rozkládací po-
hovkou a klimatizací, WC a sprchový kout a malou terasu.
V bungalovu je také SAT / TV. Bungalovy se nacházejí cca
300 m od moře. Je povoleno vzít si domácího mazlíčka za
poplatek.

MOBILHOMY BAŠKO POLJE
Mobilhomy v kempu Baško Polje jsou umístěny buď v tzv.
první linii u moře nebo v následné vzdálenosti cca 100 m.
Jsou moderně vybaveny. Každý mobilhome má 2 dvoulůž-
kové ložnice, obývací prostoru s vybavenou kuchyňkou,

vlastní sociální zařízení, terasu se zahradním nábytkem. Je
zde TV, klimatizace, mobilhomy jsou vybaveny lůžkovinami.
U každého je parkovací místo. Jedná se o velmi kvalitní a mo-
derní ubytování. Je povoleno vzít si domácího mazlíčka za
poplatek.

BAŠKO POLJE – BUNGALOVY S KLIMATIZACÍ – cena za bungalov / týden

Termín                            22.04. – 03.06.                03.06. – 17.06.                17.06. – 08.07.                08.07. – 19.08.
                                       16.09. – 14.10.                02.09. – 16.09.                19.08. – 02.09.                            
AKCE                                       7=6                                  7=6                                                                            
Bungalov 1/2                         5.750                               7.490                              10.970                             13.190
Bungalov 1/4                         6.990                              12.460                             16.690                             20.670

Cena zahrnuje:      pronájem bungalovu pro daný počet osob na 7 nocí včetně kuchyňského vybavení, 
                               spotřeba vody a energií, ložní prádlo, klimatizaci, SAT/TV, parkovací místo
Příplatky:               doprava – klim. bus 2.600 Kč;polopenze 490 Kč / den; pes – 5 EUR / den
Povinný příplatek: registrační popl. 1,50 EUR/os., pojištění 0,05 EUR/os./den, pobytová taxa: dítě 0–11,99 let – 0 Kč,
                               11–17,99 let – 0,50 EUR/os./den, dospělý nad 18 let – 1 EUR/den – platba v recepci při příjezdu

BBaašškkoo  PPoolljjee  –– mmoobbiillhhoommee

BBaašškkoo  PPoolljjee  –– mmoobbiillhhoommee

BBuunnggaalloovv BBuunnggaalloovv  –– kkuucchhyyňňkkaa

Sleva 7=6 již 
započítána v ceně!

Pobyt. taxa
v ceně !

Pobyt. taxa
v ceně !

BAŠKO POLJE – MOBILHOMY – cena za mobilhome / týden

Termín                               Do  20.05.           20.05. – 03.06.       03.06. – 17.06.       17.06. – 08.07.      08.07. – 19.08.
                                           Od 16.09.                                          02.09. – 16.09.       19.08. – 02.09.                  
MH pro 4 os. 1. linie             9.490                     10.990                    15.420                    26.290                   29.790
MH pro 4 os.                          7.320                      8.820                     13.290                    23.820                   27.290

Cena zahrnuje:      pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřebu vody a elektřiny, lůžkoviny a ručníky (výměna 1x týdně), 
                               klimatizaci, parkovací místo, pobytovou taxu, registrační poplatek
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid 30 EUR/mobilhome, vratná kauce 100 EUR
Příplatky:               případný poplatek za domácího miláčka 5 EUR
                               dopravu: klimatizovaný bus 2.600 Kč              Sleva 7=6 již započítána v ceně!

HOTEL ARKADA** – cena za osobu / týden

Datum / Typ ubytování                                                                                                                                                10.06. – 01.07.               01. 07. – 08.07.               08.07. – 19.08.
                                                                                                        09.09. – 16.09.               02.09. – 09.09.              26.08. – 02.09.                            

Dospělý v pokoji 1/2 – směr park                                                         6.390                              6.990                             7.990                               8.990                             10.190
Dospělý v dvoulůž. pokoji – směr park na 3. lůžku                            4.790                              5.390                             5.790                               6.790                              7.990
Dítě 2 – 12 let na základním lůžku s 2 dospělými – park                   3.090                              3.390                             3.990                               4.190                              5.090
Dítě 2 – 12 let na základním lůžku s 1 dospělým – park                    3.090                              3.390                             3.990                               4.190                              6.990
Dospělý v  pokoji 1/2 – směr moře                                                                                                                                                                                                                      
Dítě 2 – 12 let na základním lůžku s 1 dospělým – moře                                                                                                                                                                                   
Příplatek za jednolůžkový pokoj                                                          2.200                              2.000                             2.700                               2.700                              3.300

Cena zahrnuje:     7x ubytování, 7x polopenzi – bufet, pobytovou taxu
Příplatky:              doprava do Splitu: 2.600 Kč; transfer přístav – hotel – přístav 180 Kč
                               jízdenka na trajekt jedním směrem cca 48 HRK / dítě 24 HRK

HOTEL ARKADA**
Hotel ARKÁDA – leží v bezprostřední blízkosti pláže a cca
15 min pěší chůze od centra městečka. Lze využít pravidel-
ného lodního spojení od hotelu do centra města (10 HRK /
osoba). Pláže jsou přímo před hotelem, oblázkové s vybu-
dovanými platy na slunění. Nachází se zde také pláž FKK.
V hotelu TV místnost, venkovní bazén s mořskou vodou, re-
staurace, kavárna, terasa na slunění, směnárna, cukrárna,
prodejna suvenýrů. Wifi zdarma u bazénu a u recepce.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje, některé s možností přis-
týlky (pokoje orientované na moře jsou pouze dvoulůžkové
a za příplatek), sprcha, WC, balkon.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bufetu
Sport: tenis, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry,
půjčovna skútrů, aut a jízdních kol. V okolí možnost in-line
bruslení.
Zábava: možnost řady výletů po ostrově.

OSTROV HVAR 
– STARI GRAD
Stari Grad je staré rybářské městečko, které založili Řekové
již ve 4. stol. př. n. l. a zachovalo si množství památek, které
jsou svědky bohaté historie z řecké a římské doby. Stari Grad
leží v hlubokém Starigradském zálivu, chráněný před stude-
nými větry. Zajímavou stavbou mimo jiné je vila básníka Hek-
toroviče Tvrdalji z počátku 16. století. Turistické středisko má
skalnaté pláže, umělá kamenná plata i menší písčité pláže.
V blízkém okolí je oblíbená zátoka Plava Laguna s výhledem
na Bol na ostrově Brač. Stari Grad má dobré trajektové spo-
jení jak se Splitem, tak i s Vela Lukou na Korčule, s ostrovem
Vis, ostrovem Lastovo a Dubrovníkem.

OSTROV HOSTROV HVVARAR

Pobyt. taxa
v ceně !

dítě zdarma

HHootteell  AArrkkaaddaa  

HHootteell  AArrkkaaddaa  –– ppookkoojj

Pobyty jsou organizovány ve spolupráci s partnerskou CK.



CHORVATSKO www.erikatour.cz  10

Gradac
Gradac je malebné přímořské středisko v jižní části Makar-
ské riviéry. Je známé svými krásnými oblázkovými plážemi,
z nichž nejvyhlášenější je patrně Gornja Vala. Krásné pa-
norama městečku vytváří mohutný horský masiv s nejvyš-
ším vrcholem Paškalem. Příznivé klimatické podmínky vy-
tvářejí ideální prostředí pro báječnou dovolenou, kterou

strávíte u křišťálového moře v krajině naplněné bujným
rost linstvem, kterému kralují palmy. Na výlet si můžete vyjet
např. do Dubrovníku, k Bačinským jezerům nebo do delty
řeky Neretvy.
Soukromé apartmány a pokoje se nacházejí ve vilách a pen-
zionech ležících do 450 m od moře.
Restaurace, kde je nabízeno stravování se nachází do
500 m od ubytování.

APARTMÁNY GRADAC – Cena za studio / apartmán / týden

Datum /                            Do 03.06.           03.06. – 24.06.        24.06. – 01.07.        01.07. – 08.07        08.07. – 12.08.
ubytování                         Po 23.09.           26.08. – 23.09.                                       12.08. – 26.08.                    

A2 studio/ap 2                    5.690                    6.490                     6.990                    8.490                     8.990
A3 studio/ap3                     8.220                    9.460                     10.210                    11.700                     12.190
A4 (1/2+2)                           8.860                    10.210                     11.700                    13.200                     13.690
A4 (2/2)                               10.140                    11.700                     12.700                    14.690                     16.180
A5                                        11.670                    13.440                     14.690                    16.940                     17.930
A6                                        13.190                    15.190                     16.440                    18.920                     19.920
přistýlka                              2.150                    2.250                     2.250                    2.740                     2.990

POKOJE SE SNÍDANÍ A POKOJE S POLOPENZÍ –
cena za osobu se snídaní / týden

Datum /                                            Do 03.06.         03.06. – 24.06.    24.06. – 01.07.     01.07. – 08.07     08.07. – 12.08.
ubytování                                         Po 23.09.         26.08. – 23.09.                                12.08. – 26.08.                
Pokoj 1/2  S,WC + snídaně                3.540                   3.990                   4.490                   4.790                   4.990
Pokoj 1/2  S,WC + polopenze            4.870                   5.490                   5.990                   6.240                   6.490

Cena zahrnuje:     a) pronájem příslušného pokoje se soc. zařízením na 7 nocí, 7x snídani, pobytovou taxu
                               b) pronájem příslušného pokoje se soc. zařízením na 7 nocí, 7x polopenzi, pobytovou taxu,
                                   povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: služby delegáta - zajištěna asistence spolupracující chorvatské CK
Příplatky:               doprava: klim. bus - 2.600 Kč
Slevy:                    děti do 12 let sleva 1.100 Kč na stravu

                   děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko

GGrraaddaacc

Cena zahrnuje:  pronájem příslušného apartmánu 
                           na 7 nocí, spotřebu vody, energií, 
                           používání kuchyňského vybavení, 
                           ložní prádlo, závěrečný úklid, 
                           pobytovou taxu
Slevy:                 děti do 2 let zdarma
Příplatky:           doprava: klim. bus - 2.600 Kč
                           doplatek za 1 dítě od 2 do 7 let 
                           je 4 EUR / den

STEJNÉ CENY 
NA APARTMÁNY 

V BRISTU !



Pobyt. taxa
v ceně !

Pobyt. taxa
v ceně !

Pobyt. taxa
v ceně !

senioři

senioři

Hotel Laguna leží v borovicovém háji u dlouhé oblázkové
pláže (1,5 km). Od pláže ho odděluje pouze promenád do
centra Gradacu vzdáleného cca 700 m. 
Vybavení hotelu: hotel má 275 pokojů ve třech tříposcho-
ďových budovách. Hostům je k dispozici recepce, restaurace
s taneční terasou, směnárna, kavárna, sejf a TV místnost.
Pokoje: všechny pokoje jsou orientovány na mořskou stranu
(balkón s boční orientací na moře).
dvoulůžkové pokoje (hlavní budova a depandance A –
50 m od hlavní budovy), některé s možností přistýlky mají
koupelnu (sprcha, WC), balkón s boční orientací na moře,
SAT TV, telefon
dvoulůžkové pokoje comfort (hlavní budova), některé
s možností přistýlky mají klimatizaci, koupelnu (sprcha, WC),
balkón s boční orientací, SAT TV, telefon
Stravování: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení obědů za příplatek 270 Kč / os. / den.
Pláž: oblázková před hotelem
Sport, zábava: tenisové kurty, vodní sporty

GRADAC – ADRIATIQ 
HOTEL LAGUNA**+

ADRIATIQ HOTEL LAGUNA  – cena za osobu / týden
                                                

Datum / Typ                                                                25.05. – 17.06.              17.06. – 01.07.             01.07. – 26.08.
                                                                                    09.09. – 23.09.              26.08. – 09.09.                         
Dvoulůžkový pokoj comfort                                                  7.490                              9.190                            11.650
Rodinný pokoj bez klimatizace                                              9.990                              11.890                            14.790
Dvoulůžkový pokoj v depandanci   A                                   6.550                              7.990                            10.190

Cena zahrnuje: 7x ubytování , 7x polopenzi, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: obědy  – 280 Kč / os. / den, v termínech 25. 5.–17. 6. 

a 9.9.–23.9. a 350 Kč v termínu 17. 6.–9. 9.
dětská postýlka 3 EUR / den, 
parkování 4 EUR / auto / den – platba na místě

Slevy: dítě 0 – 11,99 let na přistýlce – zdarma ve všech typech pokojů
druhé dítě 0 – 11,99 let v pokoji 1/2+1 se dvěma dospělými 
a jedním dítětem 50 %
dítě 0 – 11,99 let na hlavním lůžku 20 %
osoba nad 12 let na přistýlce 10 %

Příplatky: na klimatizaci v dvoulůžkovém pokoji comfort 
a v rodinném pokoji 970 Kč / os. / týden

dítě zdarma

GGrraaddaacc  –– ppaannoorraammaa  ss  hhootteellyy

HHootteell  LLaagguunnaa HHootteell  LLaagguunnaa  –– ppookkoojj  ccoommffoorrtt
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Hotel Labineca se nachází v bezprostřední blízkosti dlouhé
oblázkové pláže, v západní části města Gradac.

Vybavení hotelu: hotel disponuje recepcí, restaurací, smě-
nárnou, kavárnou, terasou, parkovištěm a venkovním ba-
zénem. hostům je k dispozici sejf.

Pokoje: v hlavní budově jsou dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky a rodinné pokoje. Pokoje mají koupelnu
se sprchou a WC, balkón směrem na moře nebo do parku,
v hlavní budově všechny na moře, telefon, SAT TV a klima-
tizaci

Stravování: ALL INCLUSIVE formou bufetu
Pláž: oblázková přímo před hotelem
Zábava a sport: venkovní bazén se sladkou vodou, tenis,
minigolf, vodní sporty, taneční terasa.

HOTEL LABINECA – cena za osobu / týden

Datum / Typ ubytování                    25.07. – 17.06.            17.06. – 01.07.           01.07. – 22.07.          22.07. – 12.08.
                                                          09.09. – 23.09.            26.08. – 09.09.           12.08. – 26.08.                      
Dvoulůžkový pokoj comfort                  11.390                         14.750                        16.690                       17.050
Rodinný pokoj comfort                          12.850                         17.890                        20.090                       20.590

Cena zahrnuje:       7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji , 7x stravování ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje:   dětská postýlka 3 EUR / den, trezor 3 EUR  / den – objednávka při rezervci, platba na místě
Slevy:                      dítě 0 – 11,99 let na přistýlce – zdarma
                                druhé dítě 0 – 11,99 let v pokoji 1/2+1 se dvěma dospělými a jedním dítětem nebo 3. dítě 
                                v rodinném pokoji 50 %
                                dítě 0 – 11,99 let na hlavním lůžku 30 %
                                osoba nad 12 let na přistýlce 10 %
Příplatky:                jednolůžkový pokoj 40 %
                                parking auta – hotel nabízí limitovaný počet parkovacích míst zdarma před hotelem 
                                a hlídané parkoviště v ceně 5 EUR / den – platí se na místě
                                trezor 3 EUR – platí se na místě

GRADAC – ADRIATIQ 
HOTEL LABINECA***

HHootteell  LLaabbiinneeccaa

HHootteell  LLaabbiinneeccaa

HHootteell  LLaabbiinneeccaa HHootteell  LLaabbiinneeccaa  –– ppookkoojj  ccoommffoorrtt

all inclusive

Pobyt. taxa
v ceně !

dítě zdarma

NA WWW.ERIKATOUR.CZ 
najdete další pobyty 

v chorvatských střediscích:

Rabac, Crkvenica, Omiš, Brela, Hvar,
Pelješac: Orebič, Trpanj

Pobyty ve slovinských termálech: 

Čatež
Pobyty ve slovenských lázních: 

Vyšné Ružbachy, Lúčky
Pobyty v maďarských termálech: 

Eger, Sárvár, Masonmagyarovár, Bük
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA CHORVATSKO 2017 
CK Erika tour zajišťuje do Chorvatska vlastní autobusovou dopravu a také využívá
partnerských společností v termínech od 9. 6. 2017 (cesta TAM) do 23. 9. 2017 
(cesta ZPĚT) do a z pobytových míst.
Linka do Chorvatska je provozována moderními zájezdovými autobusy vybavenými
klimatizací, WC, televizí s DVD a v průběhu cesty je možné zakoupit občerstvení.
Kontakt na dopravu: +420 481 623 637, E-mail: erika@erikatour.cz
Dispečink: +420 604 366 379

C Í L O V Á  M Í S T A :
ISTRIE + SEVERNÍ
DALMÁCIE:
Poreč, Rovinj, Rabac, Pula, ostrov 
Lošinj, Drage, Vodice, Primošten a další
Cena dle nástupních míst v ČR 
1.900 – 2.300 Kč / osoba / obousměrná
jízdenka
STŘEDNÍ  DALMÁCIE
Duče, Omiš, Baška Voda, Baško Polje,
Makarska, Tučepi, Podgora, Igrane, 
Drvenik, Gradac, Brist a další
Cena dle nástupních míst v ČR 
2.300 – 2.600 Kč
JIŽNÍ  DALMÁCIE
Ploče, Neum, Orebič, Perna a další
Cena dle nástupních míst v ČR 
2.600 – 2.900 Kč

Nástupní místa v ČR:
Liberec, Jablonec, Železný Brod, Turnov,
Semily, Jičín, Lomnice nad Popelkou, Ji-
lemnice, Mnichovo Hradiště, Mladá Bo-
leslav, Praha, Tábor, České Budějovice
a další dle domluvy s CK.

Dopravu jsme schopni zajistit v podstatě do všech pobytových míst v Chorvatsku – na místa,
která zde nejsou vypsána, se prosím musíte dotázat.
Jízdenky jsou obousměrné, je možno vyžádat i jednosměrnou jízdenku.
Přesná cena jízdenky Vám bude sdělena při Vaší nezávazné rezervaci.

Cena dopravy zahrnuje: Přepravu jedné osoby tam i zpět,
přepravu jednoho zavazadla v zavazadlovém prostoru
o hmotnosti max. 15-20 kg a jednoho příručního zavazadla
o hmotnosti cca 5 kg. Slevy pro děti nejsou poskytovány
(každá osoba včetně dětí musí mít vlastní sedačku). Pře-
prava zavazadel nad uvedené limity je možná pouze po
předchozím objednání a potvrzení ze strany provozovatele
dopravy. Zavazadla musí být označena štítkem se jménem
klienta a místem pobytu.

Každý účastník má v autobuse předem přidělené místo
dle zasedacího pořádku, se kterým bude seznámen při
vstupu do autobusu. Dopravní společnost přihlíží na po-
žadavky klientů, ale přesně požadovaná místa nemůže
garantovat. Trasa i zasedací pořádek může být změněn
při zpáteční trase podle potřeb dopravní společnosti.
Všichni účastníci autobusové dopravy jsou povinni dbát
pokynů řidičů nebo technického delegáta. Dopravní spo-
lečnost si vyhrazuje právo vyloučit z autobusové do-
pravy podnapilé osoby, či osoby chovající se vulgárně
vůči ostatním klientům, a to bez nároku na jakoukoli ná-
hradu jízdného.

Důležité: přesný čas a místo odjezdu do Chorvatska ob-
drží klient spolu s jízdenkou nejpozději 5 dnů před od-
jezdem na adresu, přesný čas a místo odjezdu z Chor-
vatska obdrží klient do 12.00 hod. v den odjezdu formou
sms na mobilní číslo uvedené ve smlouvě.

INFORMACE K DOPRAVĚ

Do míst označených touto ikonou, 
je doprava vlastním autem.

Do míst označených touto ikonou 
zajišťujeme dopravu busem.

Doprava osob je realizována tzv. kyvadlovým způsobem,
tzn., že cestující odjíždějí z uvedených nástupních míst v ČR
do Chorvatska každý pátek v daných časech odjezdu (od
oznámeného data zahájení provozu), a přijíždějí do Chor-
vatska v sobotu v průběhu rána a dopoledne, kde vystupují
na výstupních místech uvedených v objednávce. Výstupní
místa v Chorvatských letoviscích jsou stanovena dle poža-
davků objednatele a možností provozovatele dopravy s při-
hlédnutím k technickým a časovým možnostem dopravy (do-
stupnost jednotlivých výstupních míst v Chorvatských
letoviscích pro zájezdový autokar, zohlednění požadavků
na plynulost a časové návaznosti dopravy). Výstupní místa
v Chorvatsku jsou zároveň nástupními místy pro cestu zpět.
Cesta zpět z Chorvatska do ČR je vždy realizována násle-
dující sobotu. Příjezd do ČR je každou neděli (do doby ozná-
meného data ukončení provozu) s výstupy na uvedených
výstupních místech. Upozorňujeme, že v některých letovis-
cích nelze zajet až k ubytovacím kapacitám kde se má klient
hlásit k ubytování (jednosměrné ulice, úzké uličky, zákaz za-
stavení atd). V tom případě doporučujeme klientům využít
služeb místní taxislužby.
Na jízdence jsou uvedena i ostatní nástupní místa na hlavní
trase. Dodržujte, prosím, bezpodmínečně odjezdová místa,
uvedená na přihlášce a potvrzená na Vaší jízdence!!

Rozvozy a svozy v Chorvatsku od a k autokaru budou
v případě potřeby realizovány minibusy či osobními vozy
s ohledem na možnosti a dostupnost dopravy autokarem.
V autobusech nejsou průvodci, veškeré informace
během cesty obdržíte od kvalifikovaných řidičů.

Vzhledem k tomu, že některé autobusy končí
svoji trasu v jižní části Chorvatska, příjezd do
některých středisek v severní části Dalmácie
bývá v časných ranních hodinách. Cestovní kan-
celář není schopna tento fakt ovlivnit. Odjezdy
autobusů z pobytových míst zpět do ČR bývají
až ve večerních hodinách po povinném odpo-
činku řidičů.

Objednání a úhrada dopravy:
Objednávku dopravy provede objednatel za sebe nebo i za
další osoby prostřednictvím objednávkového formuláře
prezentovaného na www.erikatour.cz nebo telefonicky.
V případě objednávky prostřednictvím formuláře, potvrdí
dopravce objednateli jeho objednávku e-mailem a zašle
mu potřebné informace a pokyny k úhradě. V případě te-
lefonické objednávky zašle dopravce objednateli informace
k dopravě a pokyny k úhradě prostřednictvím e-mailu nebo
v listinné podobě prostřednictvím České pošty, čímž do-
pravce objednateli objednávku potvrdí, a zároveň požádá
objednatele o potvrzení přijetí informace a zaplacení. Do-
pravce si vyhrazuje právo odmítnout realizaci dopravy pro
objednatele, který za dopravu do určeného termínu neza -
platil.

Storno podmínky:
V případě storna ze strany cestujícího, vrací dopravce ces-
tujícímu zaplacenou částku sníženou o storno poplatek, který
činí v případě, že cestující provede storno jízdenky písemně
do 30-ti dnů před odjezdem 500 Kč, od 30-ti do 20-ti dnů
před odjezdem 50 % ceny stornované jízdenky, pokud bude
storno provedeno písemně od 19-ti do 11-ti dnů před realizací
dopravy – 70 %. Při stornu jízdenky 10 dnů a méně před
realizací dopravy činí storno poplatek 100 % ceny storno-
vané jízdenky. Změna v osobě cestujícího je možná, v tomto
případě provede dopravce změnu cestující osoby bezplatně.
Vyúčtování a vrácení celé či částečné úhrady snížené
o storno poplatek provede dopravce bankovním převodem
na bankovní účet klienta.





VLASTNÍ DOPRAVA
Všechna naše ubytovací zařízení můžete na-
vštívit vlastní dopravou.

Mezinárodní autobusová doprava
KOKOSS s.r.o. Semily
mobil 736 248 684
Cestujete rádi v menším kolektivu? 
Můžete s námi cestovat naším příjemným
midibusem. Naše menší skupiny 
zde mají plný komfort. 
Poznávací zájezdy v pohodě!
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STUDIA LARA-S*** cena za osobu / týden - ubytování s polopenzí
Datum / Typ ubytování                        do 24.06.                24.06. – 01.07.           01.07. – 15.07.          15.07. – 19.08.
                                                          09.09. – 23.09.            26.08. – 09.09.           19.08. – 26.08.                      
1/2 studio s polopenzí                            4.190                           4.890                          5.390                         5.890
1/3 studio s polopenzí                            3.890                              3                             5.190                         5.690
1/4 studio s polepenzí                             3.690                           4.290                          4.890                         5.390

Cena zahrnuje: 7x nocleh v příslušném studiu, 7x polopenzi (snídaně, večeře – výběr den předem ze 2 menu), 
pobytovou taxu

Příplatky: klimatizace 2 EUR / studio / den - platí se na místě
Slevy: děti 0 – 2 roky (společné lůžko a bez stravy) zdarma

dítě 2 – 10 let na společném lůžku 50%
dítě 2 – 12 let na odděleném lůžku 30%

STUDIA LARA*** cena za osobu / týden – ubytování s polopenzí

Datum / Typ ubytování                        do 17.06.                17.06. – 01.07.           01.07. – 08.07.          08.07. – 05.08.
                                                          09.09. – 30.09.            02.09. – 09.09.           05.08. – 02.09.                      
1/2 studio s polopenzí                            3.690                           4.690                          5.390                         5.890
1/2, 1/4 studio s polopenzí                     3.690                           4.390                          4.690                         5.390

Cena zahrnuje: 7x nocleh v příslušném studiu, 7x polopenzi (snídaně, večeře – výběr den předem ze 2 menu), 
pobytovou taxu

Příplatky: klimatizace 2 EUR / studio / den – platí se na místě
Slevy: děti 0 – 2 roky (společné lůžko a bez stravy) zdarma

dítě 2 – 10 let na společném lůžku 50%
dítě 2 – 12 let na odděleném lůžku 30%

ČANJ
Atraktivní turistický resort Čanj leží mezi Petrovacem a Su-
tomore a zdobí ho 1.100 m dlouhá písečná zlatá pláž. Ne-
daleko je slavná Královská pláž považovaná za „perlu Ja-
dranského moře“.

APARTMÁNY LARA***
Leží v klidné části letoviska Čanj, 80 metrů od pláže, posky-
tující pohodlí a klid. Moderně vybavená studia (1/2, 1/3, 1/4)
jsou vybavena koupelnou, WC, balkónem, TV, internetem,
lednicí, plně vybavenou mini-kuchyní a klimatizací. Novinkou
v domě bude panoramatický výtah, který překonává problém
s výstupem do vyšších pater.
Vedle apartmánové budovy se nachází nový moderní kom-
fortní restaurant, kde v příjemné atmosféře můžete očekávat
kvalitní místní kuchyni.
Exkluzivně pro hosty Lary letos na části pláže lze pronajmout
slunečníky se 2 lehátky a malý stoleček. Plážový servis se
platí na recepci.

DOBRA 
VODA

APARTMÁNY LARA-S***
Asi 8 km od Baru leží vesnice Dobra Voda s písečnou pláží
„Veliki Pijesak“, která pro čistotu vody a velkou přítomnost
síry je jednou z pláží 1. kategorie. Otvírají se odtud nezapo-
menutelné výhledy na západ slunce a krásnou stále se mě-
nící barvu moře. Dobrý vody je stále považována za lázeňský
rezort díky různě vanoucím větrům – od moře i od hor, toto
ovzduší je mimořádně prospěšné pro astmatiky a nemocné
bronchitidou atd.
Pláž Veliki Pijesak, kde leží apartmánový dům LARA-S je
hodně navštěvována a jezde řada kaváren, cukráren, re-
staurací, obchodů a nočních klubů.

APARTMÁNY LARA-S***
leží 130 m od moře – tedy od pláže Veliki Pijesak. Jsou nově
postavené, v 3* standardu a mají studia 1/2, 1/3 a 1/4. .Mo-
derně vybavená studia (1/2, 1/3, 1/4) jsou vybavena koupel-
nou, WC, balkónem, TV, internetem, lednicí, plně vybavenou

mini-kuchyní a klimatizací a většina má výhled na moře. No-
vinkou v domě je panoramatický výtah, který překonává
problém s výstupem do vyšších pater a k moderní komfortní
restauraci, která se nachází v posledním patře a má krásný
výhled na moře.

Pobyt. taxa
v ceně ! dítě zdarma

Pobyt. taxa
v ceně ! dítě zdarma

ČČaannjj  –– pplláážž

DDůůmm  LLaarraa  –– bbaallkkóónn

TTeerraassaa

AAppaarrttmmáánnoovvýý  ddůůmm  LLaarraa SSttuuddiioo  11//33

SSttuuddiioo  11//44

AAppaarrttmmáánnoovvýý  ddůůmm  LLaarraa--SS

SSttuuddiioo  11//22
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TERME OLIMIA
Termální lázně Olimia se nacházejí v nadmořské výšce
375 m v severní části Celjské kotliny, v městečku Podčetrtek
v blízkosti chorvatských hranic. Jsou ideálním místem pro
lázeňských pobyt či wellness dovolenou. Voda, která má
teplotu 28 – 36 °C, je plná hořčíku, vápníku a je doporučo-
vaná pacientům s chirurgickými potížemi. Zdejší termální
prameny napomáhají léčbě revmatických onemocnění, kož-
ních a cévních onemocnění a následků zranění a operací
pohybového aparátu. Mají také antistresové a zklidňující
účinky. Kromě lázeňských budov a největšího saunového
komplexu ve Slovinsku se zde nachází i velký termální akva-
park Aqualuna o rozloze 3 000 m².
Hostům je nabízeno ubytování v hotelech Sotelia ****supe-
rior a Breza ****, které jsou vzájemně propojeny podzemní
chodbou. U hotelu Breza **** se nachází wellness centrum
Termalija, do kterého je také možné dojít suchou nohou
podzemním průchodem.

TERME DOBRNA
Lázně Dobrna jsou nejstarší slovinské termální lázní s více
než 600letou tradicí. Mírné podnebí bez mlhy a mrazivých
větrů je zárukou celoročních pobytů v těchto lázních. Pří-
jemné klidné prostředí je to pravé místo k relaxaci.

HOTEL 
SOTELIA****superior

Od 2.370 Kč / os. / den

HOTEL BREZA****
Od 1.790 Kč / os. / den

VILA HIGIEA****
Hotel byl postaven roku 1855, později víckrát rekonstruován.
Roku 2007 bylo první patro opraveno po principu Feng Shui.
Ve sklepních prostorech najdete vinný sklípek s různorodou
nabídkou slovinských vín a domácích specialit. Vila Higiea 

stojí přibližně 50 metrů od hotelu Vita. Ubytování: dvoulůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky jsou vybaveny telefonem,
TV, trezorem, minibarem, koupelnou s fénem a WC a bez-
platným Wi-Fi přístupem.

Hotel se nachází přímo u vstupu do lázeňského komplexu.
Jedná se o nejmladší hotel s kompletní nabídkou pod jednou
střechou. Je zde centrální recepce hotelu Vita a Vily Higiea,
kavárna s nabídkou vynikajících cukrářských výrobků a ta-
nečních večerů pořádaných na konci týdne, bazény s léčivou
termální vodou a FKK terasa, sauny »Dežela savn« s velkou
sluneční terasou, špičkové centrum masáží a krásy a salón

vlasové péče »Hiša na travniku«, medicínské středisko s te-
rapiemi vycházejícími z přírody, hotelová restaurace, restau-
race a’la carte, prostory pro semináře, dětský koutek, inter-
netový koutek s bezplatným internetovým připojením.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, ve
kterých je telefon, TV, trezor, minibar, WC, koupelna, fén na
vlasy a klimatizace. 

HOTEL PARK*** 
HOTEL PRO AKTIVNĚ STRÁVENOU DOVOLENOU Hotel
byl postaven roku 1875 a roku 2008 naposledy rekonstruo-
ván. Leží 300 m od hotelu Vita. Zařízení bude vyhovovat
všem, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně. Je zde fitness,
společenská místnost, individuální sauny a prostory k odpo-
činku, samoobslužná restaurace. Ubytování: Dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky, na pokojích je telefon, pay TV
(Quadriga systém: CD, filmy, pohádky, internet…), WC, kou-
pelna, fén na vlasy minibar a možnost bezplatného bezdrá-
tového internetového připojení. Podkrovní pokoje klimatizo-
vány. V hotelu Park mohou za poplatek pobývat i malí domácí
mazlíčci. Jednolůžkový pokoj s možností přistýlky pro 1 dosp.
osobu a dítě do 15 let věku.

MALÁ DOVOLENÁ V LÁZNÍCH DOBRNA
                                                

Pobyty do 29.12.2017 Cena za osobu 2 noci/3 dny Cena za osobu 3 noci/4 dny
Hotel Park*** – dvoulůž. pokoj 2.720 4.080
Depandance Vila Higiea **** – dvoulůž. pokoj 2.860 4.290
Hotel Vita**** 2.990 4.490

Cena zahrnuje:       ubytování, polopenzi – bufet), neomezený vstup do bazénů s léčivou termální vodou, 
                                WELL dárková certifikát v hodnotě 5 EUR na služby v Masážním a Beauty centru "La Vita", 
                                1x během pobytu vstup do Sauna světa, župan (v hotelu Vita a v Dependanci Vila Higiea), 
                                Wi-Fi zdarma, vodní aerobic (pondělí – sobota), ranní gymnastiku, animaci, volné parkovací místo.
Slevy:                      Dítě do 4 let zdarma
                                Dítě 4 – 10 let na přistýlce s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénů 350 Kč / den
                                Dítě 10 – 14 let na přistýlce s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénů 525 Kč / den 
                                (jestliže je ubytováno dítě 4 – 14 let pouze s jedním dospělým, potom dospělý platí jednolůžkový pokoj)
                                Dospělý na 3. lůžku - sleva 20%
Příplatky:                pobytová taxa: 1,27 EUR / den – platí se na místě; jednolůžkový pokoj 455 Kč / noc
                                balkón 245 Kč / pokoj / den; další vstup do světa saun 10 EUR - platí se na místě
                                možnost doobjednat obědy za příplatek

Podrobnou nabídku na Terme Olimia 
včetně ceníků najdete 

na www.erikatour.cz a www.erika-zajezdy.cz

DDoobbrrnnaa  –– bbaazzéénnyy DDoobbrrnnaa  ssaauunnaa

HOTEL VITA**** – WELLNESS HOTEL

BAZÉNY
Termální bazény jsou Vám k dispozici v hotelu Vita a v Lá-
zeňském domě. Hlavní účinkující látkou v Lázních Dobrna
je alkalická termální voda s teplotou u pramene okolo 35 až
36,5 °C obsahující přiměřené množství vápníku, hořčíku
a hydrogenuhličitanu. Po celá desetiletí je používána k po-

sílení organismu a zlepšení celkové psychofyzické kondice
jednotlivců i skupin. Hlavní účinkující látkou je vápník – hořčík
hydrogenuhličitá alkalická akratoterma o teplotě od 35 do
36,5 °C. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo termální vodu
jako přírodní léčivý faktor. 

HHootteell  PPaarrkk

BBaazzéénn  vv  lláázzeeňňsskkéémm  ddoomměě

OOlliimmiiaa  –– aaqquuaappaarrkk  AAqquuaalluunnaa

dítě zdarma
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VIKTÓRIA***+ – cena za pobyt / osoba

Typ ubytování 01.03.-14.06. a 01.09.-23.12.
                                              Ubytování      Ubytování
                                              se snídaní     s polopenzí
Standard pokoj                         2.490               3.190
Standard pokoj + 1 noc           890               1.070
Premium pokoj                         2.790               3.390
Premium pokoj + 1 noc           1.020               1.200
Přistýlka do 14 let                    1.350               1.810
Přistýlka nad 14 let                  2.050               2.790

Cena zahrnuje: 2x nocleh, 2x snídani /2x polopenzi 
         (3 chodové menu nebo bufet), welcome drink, 
         1 vstupenku do lázní Sárvár, 1 vstupenku do muzea
         zámku Nadasdy, 1x vstup do hotelového welnessu,
         1x vstup do relaxační solné jeskyně (30 min.), 
         volný vstup do přírodního parku, používání fittness
         centra, půjčování kol, Wi-Fi, uzavřený parking
Příplatky: za 3. noc - viz tabulka, obdržíte navíc 15 min.
         aromamasáž
         povinně pobyt. taxa 500 HUF/noc/osoba nad 18 let
Akce neplatí v termínech: 11. 03. – 15. 03. 2017;
14. 04. – 17. 04. 2017; 28. 04. – 01. 05. 2017; 
20. 10. – 23. 10. 2017 a 27. 10. – 01. 11. 2017.

SÁRVÁR
Městečko Sárvár leží v západní části Maďarska a bylo ma-
jetkem jednoho z nejznámějších uherských šlechtických
rodů Nádasdy. Obrovské arboretum  (10 ha) náleželo pů-
vodně k hradu a má spousty vzácných rostlin. Najdete zde
i zámek Alžběty Báthoryové, známé Čachtické paní – dnes
je v něm místní muzeum. Sárvár ale proslavily hlavně mo-
derní příjemné termální lázně otevřené r. 2002. Klienti
mohou čerpat služby v krytých, částečně krytých, vnitřních
propojených s vnějšími  a venkovních bazénech o teplotě
30 - 38°C. Najdete zde zážitkový bazén s divokou řekou,
tryskami, protiproudem a jakuzzi, velký bazén aj.

Lázně Bük
HOTEL PIROSKA ****
Rodinný hotel Piroska se nachází v Bükfürdö v západní části
Maďarska a nabízí vše potřebné pro hosty toužící po odpo-
činku. Hotel leží ve vzdálenosti 2 km od lázní. 

Hotelové služby: vlastní wellness lázně, turecká parní
lázeň, hotelový bazén s teplou vodou, vířivka, barevná te-
rapie, aromaterapie, spektrální terapie, sauna, masáže
a lékař. K dispozici jsou revmatologická a ortopedická od-
borná ordinace, bahenní zábaly, reflexoterapie, migrénová
terapie, lymfatická masáž, galvanolázeň, léčivé masti a in-
halace. Restaurace s terasou nabízí mimo klasické ku-
chyně i lehké pokrmy vhodné pro zdravou životosprávu. Do
lázní jezdí každých 30 minut vlastní kyvadlový minibus.
Možnost pronájmu kol, fitness, minigolf a gymnastické pro-
gramy, kosmetika, kadeřník. Přistýlka pro dospělé není
možná.

Ubytování: Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje typu STAN-
DARD s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením,
sejfem, minibarem, TV/SAT a telefonem. Všechny pokoje
jsou nekuřácké. Většina pokojů má výhled do hotelového
parku. Pokoje typu SUPERIOR mají LCD/TV, novou kou-
pelnu, fén. Mezi pokoji typu SUPERIOR je 6 antialergenních
pokojů a 2 bezbariérové pokoje. Celý areál hotelu však bez-
bariérově upraven není. Stravování: Polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře výběr z menu.

Léčebné a wellness lázně města Sárvár očekávají hosty
s křišťálově čistou vodou a prostrannými a světlými plochami
pro odpočinek, exkluzívním saunovým světem (území bez
plavek, se širokým sortimentem léčebních a wellness služeb.
Kromě bazénů s léčivou vodou se zde nachází zážitkový
bazén a baby-bazén pro nejmenší, což je zárukou zábavy
pro celou rodinu. Děti od 3 let očekává školka s množstvím
her a s odbornými učitelkami.
V létě je paleta služeb ještě barevnější: milovníci vody mohou
využívat obrovský plavecký bazén, záliv vytvořený na ská-
kání do vody, bazén s umělými vlnami, bezplatný tobogán,
dětmi nejvíce oblíbený zážitkový bazén s pirátskou lodí
a vodním hradem, venkovní baby-bazén a množství spor-
tovních hřišť. Přes víkendy se organizuje množství bezplat-
ných programů, sportovní závody a hudební vystoupení.
Areál lázní a koupaliště nabízí lázeňský komplex, sau-
nový svět a fitness centrum

HOTEL VIKTÓRIA ***+
SÁRVÁRSKÝ ZÁŽITEK
Hotel Viktória byl v oblíbeném lázeňském městě Sárvár ote-
vřen v roce 2004. Nachází se poblíž botanické zahrady
v klidné části centra města. Hoteloví hosté mohou zdarma
navštívit chráněný park, který se rozkládá na 10 ha. Lázně
Sárvár jsou od hotelu vzdáleny 800 m. V roce 2009 přibyla
v hotelu 4* část. Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje, apartmány
a rodinné pokoje.
Ubytování: V hlavní budově (postavena 2004), kde je i re-
cepce jsou pokoje standard. Klimatizace u těchto pokojů je
na vyžádání. V budově, kde je i wellness jsou k dispozici po-
koje premium (postaveno 2009). V těchto 4* pokojích je LCD
TV, zdravotní matrace a všechny pokoje mají klimatizaci.
V nabídce je i Superior room – apartmá. Toto apartmá je slo-
ženo z obýváku a ložnice, vybavené kuchyňské linky a jídel-
ního stolu. Vhodné pro 4 osoby. Apartmá je ideální pro menší
rodiny nebo klienty, kteří mají rádi pohodlí. Vybavení pokojů:
Koupelna se sprchou, WC, telefon, televizor, minibar, klima-
tizace, připojení k internetu.

POBYTOVÉ BALÍČKY:
HOTEL PIROSKA****
cena za osobu / pobyt a) 4 dny / 3 noci

Termín / Typ           28.02. – 25.06.        26.6. – 27.8.
ubytování                28.08. – 23.12.                  
1/2 S WC HB                   3.690                     3.890
1/1 S WC HB                   4.890                     5.100

HOTEL PIROSKA****
cena za osobu / pobyt b) 6 dní / 5 nocí

Termín / Typ           28.02. – 25.06.        26.6. – 27.8.
ubytování                28.08. – 23.12.                  
1/2 S WC HB                   5.890                     6.190
1/1 S WC HB                   7.990                     8.190

HOTEL PIROSKA****
cena za osobu / pobyt c) 8 dní / 7 nocí

Termín / Typ           28.02. – 25.06.        26.6. – 27.8.
ubytování                28.08. – 23.12.                  
1/2 S WC HB                  7.890                   8.390
1/1 S WC HB                  10.890                   11.290

Ceny zahrnují:      a) 3x nocleh,  b) 5x nocleh,  c) 7x nocleh v pokoji standard, polopenzi – snídaně bufet, večeře – bufet 
                               v hotelové restauraci Mandola, a) jednodenní vstupenku, b), c) třídenní vstupenku do termálních
                               lázní Bük (pouze část termální), 1x 20ti minutovou masáž zad, využití hotelového wellness areálu, 
                               sportovní programy, WIFI na hotelu, celodenní autobusové spojení mezi hotelem a lázněmi Bük
Ceny nezahrnují:  místní taxu – 1,5 EUR / os. / noc –  platí se na místě, příplatek na pokoj Superior – 100 Kč / noc
Slevy:                     děti do 5 let se 2 rodiči – na přistýlce s dětskou polopenzí zdarma  
                               děti 5 – 12 let na přistýlce se 2 dosp. a dětskou polopenzí platí  a) 1.990 Kč,  b) 3.200 Kč,  c) 4.480 Kč
                               děti 12 – 18 let na přistýlce – 30%
Tyto ceny neplatí v termínech: 14. – 17.4., 02. – 05.06., 20. – 23.10 a 23.12. 2017 – 02.01.2018

HHootteell  PPiirroosskkaa
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Hokovce –
Dudince
Hotel PARK***
Jedná se o hotelový komplex rodinného typu, který byl vloni
rozšířen o další část, kde se nachází několik bezbariérových
pokojů. Hotel leží jen 2 km od známých lázní Dudince, v pří-
jemném klidném místě u lesoparku. Můžete zde strávit krás-
nou dovolenou v téměř rodinném prostředí nebo i léčebný
pobyt. Objekt je vhodný pro klidnou dovolenou.
Ubytování: pěkné jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje
se sprchou a WC, TV-SAT.
Stravování: snídaně formou švédského stolu, večeře –
výběr ze tří menu (den předem), možnost dokoupení obědů
na místě.
Vybavení, sport, zábava: restaurace, kavárna, kde v se-
zóně hraje třikrát týdně živá hudba, příjemné posezení v za-
hradní restauraci s grilem. Hostům je zdarma k dispozici
venkovní bazén se slunečníky a lehátky i vnitřní vyhřívaný
krytý bazén. Můžete využít i saunu a internet – Wi-Fi připo-
jení.  Za poplatek je možno zajistit solárium, kosmetiku, ka-
deřnické služby a pedikúru. Můžete využít i služby směnárny
a hotel má i vlastní parkoviště za poplatek.
Koupání: prostrorný venkovní bazén (20 x 12 m) s terasou
a lehátky na opalování, krytý hotelový bazén (15 x 8 m),
další sedací bazének o průměru 3 m s teplou vodou 36° –
37 °C.
Léčebný pobyt (NE – SO): zahrnuje 6x ubytování s polo-
penzí / plnou penzí, vstupní lékařskou prohlídku, 10 proce-
dur, vstup do bazénu a fitness. Procedury jsou prováděny
přímo v hotelu.
Rekreační pobyt (NE – SO): 6x ubytování s polopenzí,
vstup do bazénů.

Služby: minerální vany s termální santovskou vodou,
perličkové koupele, přísadové vany, podvodní, kla-
sické a reflexní masáže, masáže chodidel, parafinové
obklady, plynové injekce, inhalace, ultrazvuk, oximat,
biotronové lampy, magnetoterapie, diadynamik. U lé-
čebného pobytu po vstupní lékařské prohlídce a kon-
zultaci lékař předepíše  10 procedur. Ostatní proce-
dury možno uhradit na místě. Všechny procedury
probíhají přímo v areálu hotelu. Léčba je zaměřena
především na pohybové ústrojí.

HOKOVCE – HOTEL PARK *** – Cena na osobu / pobyt

Datum / pobyt 6 nocí léčení + polopenze       léčení + plná penze     rekreace + polopenze  rekreace + plná penze

01. 01. – 11. 03. 2017 5.820                              6.380                               5.260                              5.820
12. 03.  – 02. 04. 2017 6.710                              7.270                               6.150                              6.710
23. 04. – 17. 06. 2017 7.500                              8.060                               6.940                              7.500
18. 06. – 26. 08. 2017 7.720                              8.280                               7.160                              7.720
27. 08. – 30. 09. 2017 7.500                              8.060                               6.940                              7.500
01. 10. – 04. 11. 2017 6.710                              7.270                               6.150                              6.710
05. 11. – 23. 12. 2017 6.260                              6.820                               5.700                              6.260

V ceně:           rekreační pobyt: 6x nocleh, 6x polopenze / 6x plná penze, vstup do bazénů,
                       vstup do sauny úterý, čtvrtek, sobota od 16.00 – 18.00 hod., povin. poj. CK
                       léčebný pobyt: 6x nocleh, 6x polopenze / 6x plná penze, vstupní prohlídka, 
                       10 procedur dle předpisu lékaře, vstup do bazénu (7.00 – 19.00 HOD.),
                       vstup do sauny úterý, čtvrtek, sobota od 16.00 – 18.00 hod., povin. poj. CK.
V ceně není:  lázeňský poplatek cca  0,17 EUR / os. / den, zpáteční doprava z Prahy 800 Kč,
                       parkovné za osobní auto na hlídaném parkovišti 75 Kč / auto / den – platí se na místě
                       půjčení županu 1 EUR / den, půjčení ledničky 3,5 EUR / den (poplatky se platí na místě)
                       příplatek za jednolůžkový pokoj 1.150 Kč / 6 nocí, příplatek za pokoj s výhledem na bazén 300 Kč / pobyt
Dětské ceny: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma
                       dítě 3 – 12 let na přistýlce – rekreační pobyt s dopravou a s polopenzí – 3.740 Kč 
                       dítě 3 – 12 let na přistýlce – rekreační pobyt s dopravou a s plnou penzí – 4.070 Kč
                       děti do 12 let mají poloviční porce stravy
Sleva:             na vlastní dopravu 700 Kč

HHootteell  PPaarrkk
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Autobusová doprava je realizována z Prahy, Kladna, Brna, další zastávky po individuální dohodě. Odjezd bude
každou sobotu v podvečerních hodinách. Návrat je vždy v sobotu v odpoledních hodinách.

VELKÝ MEDER
PENZION ANNA
Penzion je vzdálený 50 m od termálního koupaliště. Dvou-
lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, kab. TV, lednici.
Pokoje v prvním poschodí mají balkón. Pokoje v přízemí
mají možnost přistýlky. Na každém poschodí je plně vyba-
vená kuchyňka. V suterénu je společenská místnost s krbem.
Parkování na dvoře a WI-FI zdarma. Stravování je zabez-
pečováno v sousedním hotelu Orchidea. Hostům jsou za-
bezpečovány výhodnější vstupy na termální koupaliště.
Týdenní pobyty: od 2.990 Kč
Čtyřdenní relax pobyt: 3x nocleh se snídaní, 3x vstupenka
na termální koupaliště s 1 přerušením denně, 1x masáž
Cena: od 2.790 Kč

PENZION AQUASLEEP II
V blízkosti termálního koupaliště – pěkné dvoulůžkové po-
koje s vlastním příslušenstvím, na každém patře vybavená
kuchyňka. Nedávno otevřený komfortní penzion.
Týdenní pobyty: od 2.980 Kč

CENÍKY, PODROBNOSTI A FOTOGALERII NAJDETE NA WWW.ERIKATOUR.CZ

Doporučujeme
seniorůmVViillaa  AAnnnnaa
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JÁCHYMOV
Nikde na světě nenajdete lázně s tak propracovanou a efek-
tivní léčbou radonovou vodou jako v Jáchymově. Je zalo-
žena na uznávaných metodách vyhlášené české rehabili-
tace, světově unikátní koncentraci radonu a individuálním
přístupu zdejších lékařů. Z lázeňského centra navíc vyzařuje
vlídná atmosféra, pohoda a klid.

LÁZEŇSKÉ DOMY – cena za pobyt
Vital / osoba

Ubytování / datum                                             2.1.-22.12.2017                                                                                        

Komplex Curie*** IA - 1/2  S, WC                    9.870
Komplex Curie*** IA - příplatek na 1/1           2.450
Dalibor                  IA - 1/2  S, WC                    9.730
Dalibor                  IA - příplatek na 1/1           2.350

Cena zahrnuje:  6x nocleh v příslušeném lázeňském domu
                           v dvoulůžkovém pokoji, 6x polopenze, 
                           procedury programu Vital klasik –
                           regenerace pro každý věk
Fakultativně:     příplatek na 6x plnou penzi 1.110 Kč
                           Režim Po–Ne

Vital pobyty

WELLNESS
Pro ty, kteří nepotřebují léčbu, ale chtějí uniknout před ne-
ustálým stresem všedního dne a načerpat novou energii,
nabízí lázně Jáchymov pestrou nabídku relaxačních a well -
ness programů.

Vital klasik
Určeno pro harmonizaci a celkovou regeneraci organismu.
1x radonová koupel 2x klasická masáž částečná
1x perličková koupel 1x bylinková koupel 
2x suchá uhličitá koupel 1x oxygenoterapie 
1x sauna 1x malé občerstvení 
1x parafinový zábal na ruce

V okolí možnosti výletů: Klínovec (lanovka), Boží Dar,
Karlovy Vary, Loket, Plešivec...

Lázeňský dům Curie*** – kategorie IA – dvoulůžkové
pokoje s vlastním příslušenstvím.

Lázeňský dům Dalibor – kategorie IA  – 
dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím

JJáácchhyymmoovv

AAssttoorriiaa

Doporučujeme
seniorům

Jáchymovské lázně umožňují také spojení aktivního odpo-
činku s relaxací a poznáváním Krušných hor. Ubytováni bu-
dete v penzionech Dagmar a Astoria. V ceně je zahrnuta po-
lopenze, denně vstup do Aquacentra včetně sauny na 90
minut, 1. den pobytu solná jeskyně, od 2. dne pobytu 1 pro-
cedura denně z kapacity volných pocedur ve výběru: perlič-
ková koupel, částečná masáž, indická masáž hlavy nebo
parafínový zábal na ruce.  Varianta pro dítě do 15 let – 1. den

solná jeskyně  (dítě do 12 let doprovod dospělé soby
zdarma), od 2. dne pobytu pohoštění v kavárně.
BONUS: SLEVY na lanovky a vybrané vleky ve sportovních
areálech Klínovec – Oberwiesenthal – Plešivec – Boží Dar

LÁZEŇSKÉ PENZIONY – cena za
pobyt Krušné hory aktivně / osoba

TERMÍN / UBYTOVÁNÍ            02. 01. – 14. 04.  14. 04. – 22. 12.

ASTORIA IA  1/2  S, WC           4.485                4.685
DAGMAR IA  1/2  S, WC          4.865                5.100

Cena zahrnuje:  3x nocleh, 3x polopenzi, denně vstup 
                           do Aquacentra včetně sauny na 90 minut,
                           1. den pobytu solná jeskyně, 
                           od 2. dne pobytu 1 procedura denně 
                           z kapacity volných procedur ve výběru

KRUŠNÉ HORY AKTIVNĚ – NA KOLE, NA LYŽÍCH I PĚŠKY

JÁNSKÉ LÁZNĚ
Janské Lázně jsou světoznámým lázeňským městem a sou-
časně druhým nejlépe hodnoceným lyžařským střediskem
v České republice. Jsou jedinými lázněmi na české straně
Krkonoš. 
Klidné městečko s nevšední historií se rozkládá na úpatí
Černé hory (1.299 m. n. m.), na jejíž vrcholek vede přímo
z města kabinová lanová dráha. Díky nově vybudovaným
lanovkám, vlekům i běžeckým lyžařským tratím se město
stalo špičkovým sportovním a rekreačním střediskem
a ideálním východiskem do nejvyšších českých hor Krkonoš
jak v zimě pro lyžaře, tak v létě pro cyklisty i pěší turisty.
Léčivým zdrojem je termální prostá minerální voda hydro-
uhličitano-vápenato-sodného typu o teplotě 27,5°, vyvěrající
zde jako Janův a Černý pramen a zásobující vodoléčebné
procedury a bazény, vč. nového rehabilitačního bazénu
s vodní plochou 230 m2 a hloubkou 1,2 až 1,5 m, který je
součástí AQUACENTRA. Zde jsou dále návštěvníkům k di-
spozici různé vodní atrakce jako vodní clona, protiproud,
masážní a perličková lůžka a dva whirpooly, z nichž jeden
má teplotu 32°C, sauna a parní box. 
V současné době se léčí v našich lázních široké spektrum
chorob. Jsou to onemocnění svalová, nervová, respirační,
metabolická a ortopedická.

HOTEL TERRA*** SUPERIOR

víkendový pobyt – osoba/4 dny/3 noci

TERMÍN / UBYTOVÁNÍ        01. 01. – 30. 04.    30. 04. – 24. 09.
                                              24. 09. – 17. 12.                 

Terra Bellis  1/2, 
s koupelnou, WC                  4.350                 4.730

Terra Iris 1/2, s kou-
pelnou, WC, balkón              4.580                 4.965

Terra Veronica 1/1 
s koupelnou, WC                   5225                  5.610

Cena zahrnuje:  3x nocleh v pokoji s vlastním přísl., 
3x polopenzi, léčebný plán (1x klasická masáž částečná,
1x havajská masáž částečná, 1x rašelinový zábal, 
1x celková přísadová koupel), vstupné do fitness centra 
(2 hod. denně), vstup do Aquacentra (2 hodiny denně), 
zapůjčení županu, poukázka na kávu v lázeňské Kolonádě,
parkování

VÍKENDOVÝ RELAXAČNÍ POBYT
(čtvrtek – neděle)
- pro ty, kteří nemají mnoho volného času, ale přesto hledají
způsob k obnově fyzických a psychických sil v klidném lá-
zeňském prostředí. Lázeňský pobyt lze kombinovat s pro-
cházkami v krásné přírodě Krkonošského národního parku.

UBYTOVÁNÍ V LÁZEŇSKÉM  
HOTELU TERRA
Hotel leží v lázeňském centru, má 70 lůžek, dvoulůžkové
pokoje se sprchou nebo koupelnou a WC, dva apartmány.
Budova je propojena spojovací chodbou s Lázeňským
domem.
Stravování: v centrální jídelně Centrum – přes ulici. Proce-
dury: v Lázeňském domě a Janském Dvoře.
Pokoje: celý hotel prošel rekonstrukcí a je nově vybaven.

Nabídka Krušné hory aktivně na lyžích a Krušné hory aktivně pěšky pro skupiny na www.erikatour.cz

Doporučujeme
seniorům

ČESKÁ REPUBLIKA
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S E Y C H E LY
Chtěli byste zažít romantickou exotickou dovolenou? Lákají
vás tropické zelené ostrovy, dlouhé liduprázdné bílé písčité
pláže a křišťálově modré moře? Potom pro vás máme skvělý
tip  – Seychelské ostrovy! Jedná se o 41 nádherných zele-
ných kopcovitých ostrůvků, většina z nich je neobydlena
a největší z ostrovů Mahé (zároveň je hlavním ostrovem)
má rozlohu pouze 152 km2. Seychely jsou ideálním místem
pro romantickou dovolenou, poznávání endemické fauny
a flory a především na šnorchlování a potápění. Tak na nic
nečekejte a vyrazte s námi na Seychely!
Každý z ostrovů je unikátní, má svou jedinečnou atmosféru
a půvab. Pro dokonalé poznání doporučujeme kombinaci

ostrovů. Pobyt na jednotlivých ostrovech může být libovolně
dlouhý, můžete volit pobyt na dvou i třech ostrovech. Jed-
notlivé transfery Vám samozřejmě zařídíme.
Pokud chcete zažít romantiku na osamělých plážích a typic-
kou kreolskou atmosféru doporučujeme nejmenší La Digue,
kam se dostanete pouze lodí z prostředního Praslinu.
Hlavním ostrovem je Mahé.
Seychelské ostrovy mají překrásné pláže, řada z nich patří
do TOP 10 na celém světě (jako Anse Lazio na Praslinu či
Anse Source D´Argent na La Digue), panenskou přírodu i je-
dinečný podmořský svět (mořské karety, rejnoky, nepřeberné
množství ryb…).

CHATEAU SAINT CLOUD je malý velice příjemný rodinný
hotel v centru La Digue. Jeho poloha má své nevýhody, ale
atmosféra a fantastická zahrada stojí za to. Pokud si půjčíte
kolo, tak na všechny pláže La Digue je to kousek (cca 5–10
minut) a navíc můžete obdivovat okolní přírodu s vanilkou
podél silničky. Tento malý hotýlek nás okouzlil. 
Pokoje jsou každý jiný v koloniálním stylu. Některé se na-
cházejí v původní koloniální budově z roku 1929, další jsou
rozesety ve svahu nad bazénem. Autentický vkusný nábytek
dýchá rodinou atmosférou. Tři Standard pokoje jsou vyba-
veny ventilátorem, moskytiérou na vyžádání, sprchou, led-
ničkou, varnou konvicí, mini barem, televizí, terasou nebo

balkónem. Sedm Superior pokojů má navíc klimatizaci, te-
lefon, větší koupelnu a trezor. Nejluxusnější jsou Deluxe po-
koje. 
Restaurace je otevřena pro snídaně, obědy a večeře. Po-
sedět můžete na terase u bazénu a vychutnávat osvěžující
nápoj připravený v baru. 
Většina hostů se na La Digue dopravuje na kole, proto zde
nechybí půjčovna kol. 

CENY OD: 64.900 Kč (10denní zájezd – 7x nocleh se sní-
daní, letenka s přestupem včetně let. tax, transfery do hotelu
a zpět)

SEYCHELY – DOVOLENÁ V RÁJI 
UPROSTŘED INDICKÉHO OCEÁNU

LA DIGUE CHATEAU SAINT CLOUD ***+

Le Duc de Praslin je situován přímo u křišťálových vod a bí-
lého písku slavné pláže Cote d’Or. Je ideálním místem pro
odpočinkovou dovolenou plnou tropické krásy a pohostin-
nosti. Nachází se v nádherné tropické zahradě se sbírkami
pohádkových orchidejí a skládá se z 28 moderních, prostor-
ných a dobře vybavených pokojů různých kategorií, ze kte-
rých si vyberou páry i rodiny.
Hotel prošel nedávno zásadní rekonstrukcí všech svých za-
řízení a získal dvanáct zcela nových pokojů. Nyní je pokládán
za nejlepší čtyř* hotel na ostrově Praslin.

V areálu hotelu vám bude k dispozici unikátní bazén Magna,
který využívá nejnovější technologie ve filtraci, která využívá
hořčík a další minerály oceánu namísto chlóru.
Necelých 5 kilometrů od hotelu se nachází Vallée de Mai,
kde uvidíte mystické palmy Coco de Mer a vzácného černého
papouška. Pláž Anse Lazio, vyhlášená jako jedna z nejlep-
ších na světě, je vzdálena 15 minut jízdy autem.

CENY OD: 65.200 Kč (10denní zájezd – 7x nocleh se sní-
daní, letenka s přestupem včetně let. tax, transfery)

LE DUC DE PRASLIN ****

MAHÉ – 
VALMER RESORT***+
Příjemné letovisko “Valmer Resort“ se nachází na nedotče-
ném jihu ostrova Mahé. Díky vilám situovaným na kopci Vás
čeká dech beroucí výhled na okolní krajinu, bohatou přírodu
a nekonečný oceán. Pár minut chůze od komplexu se na-
chází bílá písčitá pláž Baie Lazare.
Nově zrekonstruovaný resort Valmer poskytuje svým klien-
tům prvotřídní kvalitu a servis. Pokoje, apartmány i vilky mají
parádní výhled na okolí. Nacházejí se v krásných zahradách.
Pokoje mají terasu, ložnici, koupelnu se sprchou, kuchyňku,
obývací pokoj s jídelnou, klimatizaci, telefon, TV, fén a trezor.
Rodinná vila má dvě ložnice a koupelnu s vanou. V apart-
mánu si užijete jacuzzi, v luxusní vile vlastní bazén.

CENY OD: 56.490 Kč (10denní zájezd – 7x nocleh se sní-
daní, letenka s přestupem včetně let. tax, transfery do hotelu
a zpět)

PPlláážž  nnaa  LLaa  DDiigguuee

PPlláážž  nnaa  LLaa  DDiigguuee

HHootteell  LLee  DDuucc  ddee  PPrraasslliinn

HHootteell  LLee  DDuucc  ddee  PPrraasslliinn

HHootteell  CChhaatteeaauu  SStt..  CClloouudd

HHootteell  CChhaatteeaauu  SStt..  CClloouudd  –– bbaarr

VVaallmmeerr  RReessoorrtt  –– bbaazzéénn

VVaallmmeerr  RReessoorrtt  –– ppookkoojj
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P E N Z I O N EErriikkaa

Penzion ERIKA je ve středu města v bezprostřední blízkosti
Riegrova náměstí, avšak v klidném prostředí.
Město Semily je centrem horního Pojizeří a západního Pod-
krkonoší a poskytuje nespočet možností výletů – jak do nej-
bližšího okolí města, např. na Riegrovu stezku do kaňonu
řeky Jizery, na Masarykovu vyhlídku, na bájný vrch Kozákov
atd. – tak i do okolních významných turistických oblastí. 
Ze Semil je blízko do Českého ráje, jeho skalních měst,
hradů, zámků i do Jizerských hor a blízkých Krkonoš. 
V létě vás zdejší malebný kraj zve k turistice, v zimě nabízí
krásné lyžařské terény běžkařům i příznivcům sjezdového
lyžování. 

Penzion ERIKA nabízí příjemné a pohodlné ubytování
v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
s vlastním příslušenstvím (sprcha, WC). Je zde pro 2 po-
koje společná kuchyňka – možnost jednoduchého vaření,
a objednávky snídaní. – na dotaz.
Dále je zde 4-lůžkový apartmán s možností 2 přistýlek.
Apartmán se skládá z dvou dvoulůžkových pokojů – v obou
je možná přistýlka, příslušenství (WC a sprcha) a kuchyňky.

Špidlenova ulice 442, 
513 01  SEMILY 1
Tel.: 481 623 637
Mobil: 604 366 379
E-mail: erika@erikatour.cz
Internet: www.erikatour.cz

Termín                                                    jednolůžkový         dvoulůžkový            třílůžkový         apartmán pro 4
1 – 6 nocí: cena noc / pokoj                            320                         520                         720                        1120
zvýhodněné týdenní pobyty
04. 01. – 10. 04.                                             2000                       3200                       4480                       6640
21. 04. – 01. 07.                                             1860                       2960                       3980                       5950
01. 07. – 04. 09.                                             2000                       3200                       4480                       6640
04. 09. – 20. 12.                                             1860                       2960                       3980                       5950

Velikonoce (týden v daném období)      jednolůžkový         dvoulůžkový            třílůžkový          apartmán pro 4
10. 04. – 21. 04. 2017                                    3000                       4600                       6400                       9400
Vánoce                                                                                                                                                           
20. 12. – 27. 12. 2017                                    3000                       4600                       6400                       9400
Silvestr                                                                                                                                                           
27. 12. – 03. 01. 2018                                    3000                       4600                       6400                       9400
1 – 6 denní pobyty o svátcích / noc                450                         720                        1020                       1480

SLEVY:       děti do 2 let – cena 30 Kč/den; děti do 12 let  20% sleva

Cena nezahrnuje:                                                        
                   místní poplatek – dospělá os. 7 Kč/noc   
                   Používání kuchyňky u pokojů – 10 Kč/den
                   Přistýlka v apartmánu a pokoji: 200 Kč/noc

Zabalila osmery boty.  
Jen tyhle ne... 
Paradox? Proto jsme tu my.

Evropa – storno Evropa – storno Svět mimo USA storno Svět mimo USA Svět storno Svět storno 
20.000 40.000 50.000 storno 100.000 50.000 100.000

dny Částka v Kč dny Částka v Kč dny Částka v Kč dny Částka v Kč dny Částka v Kč dny Částka v Kč
4 138 4 176
8 220 8 284 8 632 8 878 8 1114 8 1382

10 274 10 356 10 790 10 1094 10 1396 10 1728
12 328 12 428 12 948 12 1312 12 1674 12 2074
15 412 15 534 15 1186 15 1642 15 2092 15 2590
22 548 22 712 22 1580 22 2188 22 2790 22 3452

Toto pojištění neplatí pro Českou republiku. Podrobné informace k pojištění najdete na www.erikatour.cz

Allianz cestovní pojištění
• neomezené krytí léčebných výloh 

v zahraničí 
• odpovědnost za škodu 
• úrazové pojištění 
• pojištění zavazadel 
• doplňkové asistenční služby 
• pojištění stornovacích poplatků 

(lze uzavřít i samostatně)
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