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CESTUJTE VÝHODNĚJI
VYUŽIJTE ŠIROKÉ ŠKÁLY NAŠICH SLEV

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP

CHORVATSKO
6 % z ceny zájezdu do 31. 1. 2020
5 % z ceny zájezdu do 29. 2. 2020
3 % z ceny zájezdu do 31. 3. 2020

MAĎARSKO, SLOVINSKO
5 % z ceny zájezdu do 29. 2. 2020

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)
Seniorská sleva je určena pro vás, kteří v den pobytu do-
sáhnete věku minimálně 60 let. Sleva je stanovena pevnou
částkou nebo procentem – 5%.
Zájezdy u kterých lze tuto slevu uplatnit mají označení

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
1% ze základní ceny zájezdu za každý absolvovaný zájezd
od r. 2016 z katalogu CK Erika tour. Maximální výše slev
může dosáhnout 5ti %. Slevy lze sčítat se slevou za včasné
zakoupení a celková výše kumulované slevy může maxi-
málně dosáhnout 1.200 Kč.

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 jak dlouhodobě
oblíbené kapacity, tak i některé novinky. Avšak nezapomeňte – katalog je hlavně jakési představení CK a řadu našich dalších nabídek, dalších
informací k zájezdům, především těch nejaktuálnějších najdete na našich www.erikatour.cz a www.erika-zajezdy.cz.
Těšíme se, že se opět sejdeme na našich zájezdech. 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 České pojišťovny. Základní informace o podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného plnění najdete
na straně 14.
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. 2019. 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

VÝHODNÁ ZÁLOHA
nově vám nabízíme možnost zvolit pro vás výhodný systém záloh, který vám umožní využít slevu na první chvíli s minimální zálohou:

1) 1.000 Kč při včasném přihlášení, nejpozději do 10. 1. 2020

2) Doplatek na 50% ceny zájezdu do 10. 2. 2020

3) Doplatek ne celkovou cenu zájezdu 30 dní (u leteckých zájezdů 40 dní) před odjezdem.



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 na-
jdete 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

Gradac

Poreč
Umag

Omiš

Ruskamen

Velvyslanectví 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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NEPŘEHLÉDNĚTE !
DALŠÍ  NABÍDKY NA POBYTY V CHORVATSKU NA 

www.erikatour.cz
VODICE – konkrétní apartmány RAJKA, LUKA, ANGELI aj.
OMIŠ – penziony a apartmány
KORČULA – VELA LUKA – hotel POSEJDON***
HVAR – JELSA – hotel HVAR***

DOPORUČENÍ
POREČ – hotel DELFIN – objednávejte co nejdříve, 
bývá velmi brzy vyprodán, podobně Ville ASTRA
BAŠKO POLJE – depandance hotelu Alem velmi výhodná cena, 
dítě zdarma
BAŠKA VODA – apartmány a pokoje s polopenzí  – objednávejte 
zavčasu, obzvláště dvoulůžková studia bývají brzy vyprodána
Využijte nabídek first-minute, sledujte nabídky last-minute.



CHORVATSKO www.erikatour.cz  4

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.

Hotel Alem

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

Povinné příplatky:  pobytová taxa, jednorázový přihlašovací poplatek, pojištění 0,35 EUR / týden /: dospělá osoba – 380 Kč, 
                 dítě do 12 let 50 Kč, mládež 12 – 18 let 190 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 30.05.–06.06. 06.06.–13.06. 13.06.–20.06. 20.06.–27.06. 27.06.–15.08.
05.09.–26.09. 29.08.–05.09. 22.08.–29.08. 15.08.–22.08.

dospělá  osoba v 1/2 +1 BM 5.090 6.190 6.690 7.090 7.390 7.490 7.790
1. dítě do 12ti let – 3. lůžko se 2 dosp. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. dítě do 12 let bez lůžka s 2 dosp. a 1 dítětem 2.545 2.595 3.345 3.545 2.695 3.745 3.895
dospělá osoba3. lůžko 4.190 4.960 5.360 5.680 5.920 6.000 6.240
dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji 6.220 8.320 8.510 8.710 9.150 9.420 9.820

HOTEL ALEM ** – DEPANDANCE

INFORMACE O DOPRAVĚ NAJDETE NA STR. 7



dítě zdarmaPobyt. taxa
v ceně !

Pro rodiny
s dětmi

Doporučujeme
seniorům

senioři

Hotel Alem – pláž

Hotel Alem – pláž

Depandance hotelu Alem

Hotel Alem – pokoj Hotel Alem – posezení u pláže
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Poreč

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
3.370 Kč / týden / dospělý, dítě 4 – 11 let 1.770 Kč. Nutno
objednat při rezervaci ubytování.

                                                         Ville Astra – ceny za apartmán / týden
06.06.-20.06. 20.06.-27.06. 27.06-18.07. 18.07. – 01.08. 01.08. – 08.08. 08.08.-15.08.       15.08. – 22.08. 22.08.-29.08. 29.08. – 19.09.

APT4(2/2) 16.700 17.960 20.990 23.500 22.790 17.700                  16.200 11.900 9.600

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: Polopenze: dospělá osoba (v hotelu Delfín, švédské stoly) 3.370 Kč; Dítě 4 – 12 let (v hotelu Delfín, švédské stoly) 1.770 Kč

Dítě do 4 let (v hotelu Delfín, švédské stoly) ZDARMA
5. osoba na přistýlce na vyžádání (160 x 60 cm – pouze malé dítě) – zdarma

Ville Astra

Delfin
Hotel Delfin** – cena za osobu / týden

Termín                                                                                06.06.-20.06.    20.06.-27.06.     27.06.-04.07.    04.07.-15.08.    15.08.-22.08.     22.08.-29.08.    29.08.-05.09.    05.09.-19.09.

1/2 HB economy park                                                             7.100               8.850               9.400              10.100              9.400               8.600                7.100                6.330
1/2 bic HB classic park                                                           7.350               9.350               9.870              10.600              9.870               9.100                7.350                6.550
1/2 ssbic HB                                                                            7.650               9.600               10.150              10.890              10.150               9.300                7.650                6.850
1/1 bic HB                                                                                7.840               10.150               10.650               11.400              10.650                9.870                 7.840                7.000

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 8. 6. do 5. 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 prona -
jmout si skútr nebo horské kolo a vyjet si na výlet do vnitro-
zemí Istrie. Můžete se projet na moři na plachetnici nebo na
nafukovacím banánu, zahrát si tenis, volejbal, fotbal, squash,
projet se na vodních lyžích nebo na kolečkových bruslích.
Doporučujeme absolvovat také jeden z výletů, např. do je-
skyní v Postojné, na Brijunské ostrovy nebo do Limského
fjordu. Zajímavou atrakcí především pro děti je projížďka tu-
ristickým vláčkem podél pobřeží do centra Poreče.

Slevy pro děti:

dítě do 12 let (do 12. narozenin) na přistýlce       100%

dítě do 7 let na řádném lůžku s 1 dospělou os.     50%

dítě 7 – 12 let na řádném lůžku s 1 dospělou os.   30%

Jednolůžkové pokoje a 1/4 family pokoje na vyžádání.

VILLE ASTRA – 
ZELENÁ LAGUNA

dítě zdarma

HOTEL DELFIN ** – ZELENÁ LAGUNA

Pokoj v Delfinu

Pobyt. taxa
v ceně !

Pobyt. taxa
v ceně !



OBLÍBENÉ
rezervujte včas
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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 09. 05. – 30. 05. 30. 05. – 20. 06. 20. 06. – 04. 07. 04. 07. – 11. 07. 11. 07. – 15. 08.
12. 09. – 03. 10. 29. 08. – 12. 09. 22. 08. – 29. 08. 15. 08. – 22. 08.

APP 2 studio 4.990 6.290 7.390 7.990 8.990
APP 2+1 studio 6.390 7.990 9.480 9.990 10.690
APP 3 7.990 8.990 9.990 10.990 11.690
APP 4  (2+2) 8.990 10.990 11.990 12.990 13.990
APP 4  (2/2) 9.990 11.990 13.990 14.990 15.990
APP 5  (2/2 + 1) 11.390 13.490 15.990 16.990 17.590

POKOJE S POLOPENZÍ – cena za osobu / týden
Termín / Typ 09. 05. – 30. 05. 30. 05. – 20. 06. 20. 06. – 04. 07. 04. 07. – 11. 07. 11. 07. – 15. 08.

12. 09. – 03. 10. 29. 08. – 12. 09. 22. 08. – 29. 08. 15. 08. – 22. 08.
Osoba v pokoji 1/2 
SWC s polopenzí 4.190 5.190 5.790 6.290 6.790
1. kategorie 
Osoba v pokoji 2/2 
SWC s polopenzí 3.690 4.460 5.390 5.890 6.390
2. kategorie 



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

Cena zahrnuje:  pronájem příslušného apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody, energií, používání kuchyňského vybavení, 
                           ložní prádlo, závěrečný úklid, pobytovou taxu 
Příplatky:           doprava: klim. bus – 2.800 Kč
                           snídaně: 205 Kč / den, večeře: 305 Kč / den
Slevy:                 1 dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma 

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 %
Pobyt. taxa

v ceně !

Pobyt. taxa
v ceně ! dítě zdarma

dítě zdarma

senioři

senioři

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 27. 06.                                                         27. 06. – 04. 07.              04. 07. – 15. 08.
                                             po 29. 08.                 22. 08. – 29. 08.              15. 08. – 22. 08.                           

studio 2                                  6.150                           7.550                             8.500                             9.000
studio 3                                  8.300                           9.700                             10.900                             11.800
A 4 (2+2)                                 9.000                           13.000                             14.150                             15.350
A 4 (2/2)                                  10.400                           13.000                             15.100                             16.050
A 5                                           11.800                            13.700                             16.050                             17.000
A 6                                           13.200                           14.850                             17.500                             18.700
A 7                                           14.150                           15.800                             18.850                             19.350
A 8                                           15.600                           17.200                             19.800                             20.800
přistýlka                                 1.900                           2.200                             2.400                             2.900

POKOJE SE SNÍDANÍ A POKOJE S POLOPENZÍ – cena za osobu / týden
Datum /                                      do 27 .06.                                                      27. 06. – 04. 07.            04. 07. – 15. 08.
ubytování                                  po 29. 08.                22. 08. – 29. 08.             15. 08. – 2. 08.                          
pokoj 1/2 snídaně                         4.200                            4.500                             4.800                            5.100
pokoj 1/2 polopenze                     5.950                            6.250                             6.550                            7.150

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

Gradac

Cena zahrnuje:  Cena zahrnuje: pronájem příslušného apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody, energií, 
                           používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, závěrečný úklid
Slevy:                 děti do 2 let zdarma
Příplatky:           povinný příplatek – pobytová taxa, dospělý 18 a více let 360 Kč, mládežníci  12 - 17,99 let 180 Kč, 
                           děti do 11,99 let gratis, doplatek za 1 dítě od 2 do 7 let je 150 EUR
                           doprava - klim. bus - 2.600 Kč



senioři
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Autobusem do Chorvatska:
Zajistíme Vám luxusní autobusovou dopravu 
do oblíbených chorvatských destinací Istrie a Dalmácie 
v termínech 5. 6. – 27. 9. 2020
Odjezd z ČR je vždy v pátek v odpoledních hodinách 
a příjezd do Chorvatska v sobotu v dopoledních hodinách
Odjezd z Chorvatska je v sobotu v odpoledních/večerních 
hodinách a návrat do ČR v neděli v poledních/odpoledních 
hodinách.
Cena dopravy se odvíjí od nástupních míst v ČR a výstupních 
v Chorvatsku. Tu je třeba ověřit v CK, popřípadě na internetu.

Autem do Chorvatska:
Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta),
kterou na trase ČR – Rakousko – Slovinsko – Chorvatsko vyžadují policejní orgány všech států, kterými na cestě do Chorvatska projíždíte. Povolená
rychlost na dálnici je 130 km/hod, na komunikacích označených pro provoz motorových vozidel je maximální rychlost 110 km/hod, na komunikacích
mimo osady je maximální rychost 90 km/hod, pokud místní úpravou není stanoveno jinak. V osadách je povolena maximální rychlost 50 km/hod –
pokud není místní úpravou stanoveno jinak. Na dálnicích je používání dětských sedaček povinné. V případě dopravní nehody je nutné, aby si majitel
vozidla od policie vyžádal sepsání protokolu o nehodě a poškozeném vozidle. Bez tohoto dokladu není možné z Chorvatska vycestovat. V Chorvatsku
je nově zavedena nulová hranice obsahu alkoholu v krvi řidiče (doposud povolená max. hranice 0,5 ‰), povinné používání mobilního telefonu
s hands-free a povinná rozsvícená světla během dne.

Doporučené trasy do Chorvatska
DO ISTRIE – letoviska UMAG, POREČ, ROVINJ, PULA, MEDULIN, RABAC...
1. Vídeň – Graz – Maribor a dále: A: Ljubljana – Postojna – Koper a dále do letovisek nebo B: Zagreb – Rijeka – tunel Učka a dále do letovisek. 
2. Vídeň – Klagernfurt – průsmyk Loibl – Ljubljana – Postojna – Koper a dále do letovisek
3. Vídeň – Klagernfurt – Villach – tunel Karavanky – Ljubljana – Postojna a dále do letovisek 

DO STŘEDNÍ A JIŽNÍ DALMÁCIE – poloostrov PELJEŠAC a ostrovy BRAČ, HVAR, KORČULA, do letovisek STARI GRAD, SUPETAR,
BAŠKA VODA, BAŠKO POLJE, MAKARSKÁ, TUČEPI, ŽIVOGOŠČE, PODGORA, DRVENIK, GRADAC, OREBIČ a (DUBROVNÍK pouze vlastní
dopravou) 
1. Vídeň – Maribor – Zagreb – Karlovac – Zadar – Šibenik – Split, dále podél pobřeží do letovisek. (Tato trasa vede po dálnici Zagreb – Split) 
2. Druhá varianta je Vídeň – Maribor – Zagreb – Karlovac – Slunj – Plitvice – Gračac – Knin – Sinj – Cista Provo – Šestanovac a výjezd na pobřežní
magistrálu u Brely. (Touto cestou se vyhnete dálnici.) 
Pokaždé dojedete do Záhřebu, a zde se můžete rozhodnout, zda pojedete po nové, krásné a drahé dálnici až do Splitu, nebo pojedete po tzv. „staré
cestě“ (v Karlovaci, asi 30 km za Záhřebem, sjedete z dálnice a pokračujete po velmi dobré silnici směr Slunj, Plitvička jezera, Gračac, Knin, Split
– asi 350 km). 
Také můžete jet přes Bosnu a Hercegovinu: ze Záhřebu jedete po dálnici směr Bělehrad, asi po 130 km odbočíte na Banja Luka, Jajce, Bugojno,
Kupres, Livno, Čista Provo, Makarska. Cesta je dobrá a rychlá. Výhodou je malý provoz i v hlavní sezóně a také nižší ceny v Bosně. Nevýhodou je
průjezd přes dva hraniční přechody navíc.

Ceny pohonných hmot jsou v Rakousku, Slovinsku, Bosně i Chorvatsku přibližně stejné jako u nás (1 litr stojí přibližně 1,4 €). Síť benzínových stanic
je poměrně hustá ve všech zemích, kudy projíždíte. Ve Slovinsku a Chorvatsku prodávají u všech benzínových pump pohonné hmoty za stejnou
cenu. Ve Slovinsku jsou v noci všechny benzínové pumpy (s výjimkou Mariboru) zavřené. 
Známku na rakouské dálnice (10ti denní) koupíte u nás u benzínových pump asi za 270 Kč. V Rakousku tato známka stojí 9,2 €. Při delším pobytu
je výhodnější koupit dvě 10ti denní známky než jednu dvouměsíční! 
Průjezd krátkým úsekem Slovinské dálnice platíte v turniketu (asi 1 €), dále platíte v Chorvatsku úsek Krapina (hranice Chorvatska ) – Záhřeb. Tento
úsek je dlouhý asi 30 km, průjezd stojí cca 11 KN (1 KN = 4 Kč). Při nájezdu na dálnici si vyzvednete lístek, zaplatíte při sjezdu na dálniční obchvat
v Záhřebu. Pozor: při zpáteční cestě tento úsek platíte při nájezdu (dostanete potvrzení + lístek). Lístek musíte odevzdat při sjezdu v Krapině, jinak
platíte znovu. 
Ze Záhřebu pokud pokračujete dále na Split tak si v turniketu vyzvednete lístek. Pokud jedete po staré cestě, musíte v Karlovaci sjet z dálnice –
platíte cca 16 KN, pokud jedete po nové dálnici do Splitu, platíte cca 157 KN. Nedoporučujeme kombinovat dálnici se starou cestou. Např. pokud si
chcete prohlédnout Plitvička jezera, nenajíždějte na dálnici, ale pokračujte po staré cestě až do Splitu.
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S L O V I N S KO

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 lázně 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 rekonstru-
ován. 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 28. 12. 2020 Cena za osobu 3 noci / 4 dny Cena za osobu 5 nocí / 6 dnů
Hotel Park**** – dvoulůž. pokoj 4.160 6.940
Depandance Vila Higiea**** – dvoulůž. pokoj 4.460 7.430
Hotel Vita**** 4.860 8.090

Cena zahrnuje:       ubytování, polopenzi – bufet, neomezený vstup do bazénů s léčivou termální vodou a do fitness, 
                                zapůjčení županu
                                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 nebo na vlastní posteli minimálně s jedním dospělým 
                                (neomezeným vstupem do bazénů) sleva 50 %
                                Dítě 10 – 14 let na přistýlce s polopenzí nebo na vlastní posteli minimálně s jedním dospělým 
                                (neomezeným vstupem do bazénů) sleva 30 %
                                Jestliže je ubytováno dítě 0 – 4 roky (dítě zdarma) pouze s jedním dospělým, potom dospělý platí 
                                jednolůžkový pokoj.
                                Dospělý na 3. lůžku – sleva 20%
Příplatky:                pobytová taxa: 2,50 EUR / den – platí se na místě; jednolůžkový pokoj 630 Kč / noc 
                                balkón 245 Kč / pokoj / den (hotel Vita****); možnost doobjednat obědy za příplatek

Podrobnou nabídku na Terme Olimia 
včetně ceníků najdete 

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

Dobrna – bazény Dobrna sauna

HOTEL VITA**** – WELLNESS HOTEL

BAZÉNY
Termální bazény jsou Vám k dispozici v hotelu Vita a v Lá-
zeňském domě. Hlavní účinnou složkou 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 účinnou látkou je vápník, hořčík
a hydrogenuhličitá alkalická akratoterma o teplotě od 35 do
36,5 °C. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo termální vodu
jako přírodní léčivý faktor. 

Hotel Park

Bazén v lázeňském domě

Olimia – aquapark Aqualuna

dítě zdarma

Doporučujeme
seniorům



9 www.erikatour.cz MAĎARSKO

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.

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

Termín / typ    01.03.-14.06.    14.06.-31.08.   31.08.-23.12.ubytování

1/2                          4.460                4.790                3.890
1/1                          5.810                5.910                5.280

HOTEL PIROSKA****
cena za osobu / pobyt b) 6 dní / 5 nocí
Termín / typ    01.03.-14.06.    14.06.-31.08.   31.08.-23.12.ubytování

1/2                          7.265                8.090                6.540
1/1                          9.540               10.560               8.620

HOTEL PIROSKA****
cena za osobu / pobyt c) 8 dní / 7 nocí
Termín / typ    01.03.-14.06.    14.06.-31.08.   31.08.-23.12.ubytování

1/2                         10.240              11.390              9.080
1/1                         13.540              14.860              12.550

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), a) 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:  9. 4. – 14. 4., 1. 5. – 3. 5., 29. 5. – 2. 6., 22. 10. – 2. 11. 2020, 23. 12. 2020 – 2. 1. 2021

Hotel Piroska

Hotelové wellness

Pokoj superior

dítě zdarma

Doporučujeme
seniorům

Pro rodiny
s dětmi

M A Ď A R S KO

V NABÍDCE DALŠÍ 
LÁZNĚ A HOTELY

SÁRVÁR – hotel VIKTÓRIA ***+ Sárvárský zážitek – 
3denní víkend (2 noci) s polopenzí, se vstupenkou 
do lázní, hotelového wellnessu a solné jeskyně 
od 3.380 Kč

HARKÁNY –  KOMFORT HOTEL PLATÁN***
týdenní pobyt s polopenzí Vábení do Harkán 
od 5.280 Kč / osoba

HÉVÍZ hotel EUROPA Fit**** – luxusní pobyty s polopenzí od 2.700 Kč / noc

PODROBNĚJŠÍ NABÍDKY A CENÍKY NA www.erikatour.cz
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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
                                                      
termíny – 6 nocí  léčení                             léčení                           rekreace                        rekreace
neděle – sobota s polopenzí                  s plnou penzí                  s polopenzí                  s plnou penzí

04. 01. – 28. 03. 2020 7.700,-Kč                       8.270,-Kč                        7.120,-Kč                       7.700,-Kč
29. 03. – 26. 09. 2020 8.270,-Kč                       8.850,-Kč                        7.700,-Kč                       8.270,-Kč
27. 09. – 19. 12. 2020 7.810,-Kč                       8.390,-Kč                        7.240,-Kč                       7.810,-Kč

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 3 EUR / auto / den – platí se na místě
                       půjčení županu 1 EUR / den, půjčení ledničky 4 EUR / den (poplatky se platí na místě)
                       příplatek za jednolůžkový pokoj 1.150 Kč / 6 nocí, 
                       příplatek za pokoj s výhledem na bazén 390 Kč / os. / pobyt
Dětské ceny: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma
                       dítě 3 – 12 let na přistýlce – rekreační pobyt s polopenzí – 3.910 Kč 
                       dítě 3 – 12 let na přistýlce – rekreační pobyt s plnou penzí – 4.260 Kč
                       děti do 12 let mají poloviční porce stravy

Hotel Park



Doporučujeme
seniorům

dítě zdarma

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
seniorůmVila Anna

Penzion Aquasleep II

SLOVENSKO

SLOVENSKO www.erikatour.cz  10
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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 dis-
pozici různé vodní atrakce jako vodní clona, protiproud, ma-
sážní 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        05. 03. – 24. 05.    28. 05. – 06. 09. 
                                              10. 09. – 13. 12.                 

Terra Bellis 1/2, 
s koupelnou, WC                  5.500                 5.900

Terra Iris 1/2, s kou-
pelnou, WC, balkón              5.700                 6.100

Terra Veronica 1/1 
s koupelnou, WC                  6.300                 6.700

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 hodiny denně), vstup do Aquacentra (2 hodiny denně), 
zapůjčení županu, poukázka na kávu v lázeňské Kolonádě,
bezplatné Wi-Fi.

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.

ČESKÁ REPUBLIKA
Jánské Lázně

Hotel Krakonoš

Sochařský ráj

Hotel Krakonoš – pokoj

Hotel Krakonoš – bazén

Nad Mariánskými Lázněmi

hotel Krakonoš leží v klidné lokalitě Mariánských Lázní, která
přímo vybízí k příjemné rekreaci. k dispozici vám bude jeden
z 61 dvoulůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením, televizí, ledničkou, fénem a telefonem.
Stravování: skvělá hotelová kuchyně v českém stylu, která
se servíruje v prostorné restauraci, najdete zde i lobby bar,
kde se non-stop prodávají alkoholické i nealkoholické nápoje
a venkovní terasu s překrásným výhledem do sochařského
pohádkového ráje, která pojme až 40 hostů.
Součástí hotelu je wellness centrum s parádním bazénem
s protiproudem, ale také se solnou jeskyní.
Můžete si zde vybrat z bohaté  nabídky různých procedúr,
je zde k dispozici lékař a rehabilitační personál.
Programy: Mariánské lázně - prameny, Miniaturpark Bohe-
minium, sjezdovka...

TERMÍN / UBYTOVÁNÍ            01. 02. – 31. 03.  01. 04. – 31. 10.
                                                 01. 11. – 20. 12.               
3 noci - dospělý                          3.280                 3.470
3 noci – dítě do 12 let                 2.630                 2.630
7 nocí - dospělý                          7.655                 8.100
7 nocí – dítě do 12 let                 6.135                 6.135

HOTEL KRAKONOŠ

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

Cena zahrnuje:
a) 3x nocleh s polopenzí (bufetová snídaně, 

3 chodová večeře – bez nápojů), 
volný vstup do bazénu, městský poplatek

b) 7x nocleh s polopenzí (bufetová snídaně, 
3 chodová večeře – bez nápojů), 
volný vstup do bazénu, městský poplatek

Doporučujeme
seniorům

Hotel Tera

Pokoj hotelu Tera

POBYTY V HOTELU KRAKONOŠ – cena za osobu / pobyt
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P E N Z I O N Erika

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 pokoje
společná kuchyňka – možnost jednoduchého vaření.
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 ku-
chyňky.

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 noc: cena / noc / pokoj                                 350                         640                         870                        1320
2 – 6 nocí: cena noc / pokoj                            330                         560                         795                        1160
Zvýhodněné týdenní pobyty                jednolůžkový         dvoulůžkový            třílůžkový          apartmán pro 4
04. 01. – 10. 04.                                             2100                       3500                       4480                       6640
13. 04. – 27. 06.                                             1925                       3220                       3980                       5950
27. 06. – 05. 09.                                             2100                       3500                       4480                       6640
05. 09. – 19. 12.                                             1925                       3220                       3980                       5950
Termín                                                    jednolůžkový         dvoulůžkový            třílůžkový          apartmán pro 4
Velikonoce 10. 04 – 13. 04.                           3000                       4600                       6400                       9400
Vánoce 19. 12. – 26. 12.                                3000                       4600                       6400                       9400
Silvestr 26. 12 – 02. 01.                                 3000                       4600                       6400                       9400
1 – 6 denní pobyty o svátcích / noc                450                         720                        1020                       1480

SLEVY:       děti do 2 let – cena 50 Kč/den

Cena nezahrnuje:                                                        
                   místní poplatek – dospělá os. 20 Kč/noc 
                   Používání kuchyňky u pokojů – 10 Kč/den
                   Přistýlka v apartmánu a pokoji: 240 Kč/noc
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Název typu pojištění Rozsah 02 Rozsah 03 Rozsah 05 Rozsah 06 Rozsah 08 Rozsah 10 Rozsah 12
Územní platnost Evropa Svět Tuzemsko
Typ cesty turistika turistika rekreační sport rekreační sport turistika rekreační sport turistika
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč nesjednáno
Úrazové pojištění
nezbytné léčení 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč
trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč
smrt úrazem 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu občana
škody na zdraví 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč nesjednáno
škody na věci 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč nesjednáno
škody finanční 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč nesjednáno
Pojištění cestovních zavazadel 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění právní ochrany nesjednáno 200 000 Kč nesjednáno 200 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč nesjednáno
Pojištění storna cesty 15 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 15 000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené nesjednáno 15 000 Kč nesjednáno 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč nesjednáno
Pojištění přerušení cesty nesjednáno 20 000 Kč nesjednáno 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč nesjednáno

Tarify na osobu / den Rozsah 02 Rozsah 03 Rozsah 05 Rozsah 06 Rozsah 08 Rozsah 10 Rozsah 12
Celkem 30 Kč 49 Kč 38 Kč 56 Kč 76 Kč 83 Kč 14 Kč
Storno cesty (osoba/pobyt) 130 Kč 212 Kč 130 Kč 212 Kč 704 Kč 704 Kč 130 Kč

Tarify na osobu / pobyt (max 30 dní) Rozsah 02 Rozsah 03 Rozsah 05 Rozsah 06 Rozsah 08 Rozsah 10 Rozsah 12
Celkem 258 Kč 290 Kč 300 Kč 312 Kč 520 Kč 553 Kč –
Storno cesty (osoba/pobyt) 130 Kč 212 Kč 130 Kč 212 Kč 704 Kč 704 Kč –

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TURISTA


