
3. den: Přejezd horským vláčkem z Täsche do ZERMATTU, na 
úpatí nejfotografovanější evropské hory Matterhornu. Nádherný 
přírodní amfiteátr s více než 25 vrcholy přesahujícími 4 000 m a 
rozlehlými ledovci vybízí k návštěvě některé lanovkou 
zpřístupněných vyhlídek (Gornergrat, Kl. Matterhorn, Sunnegga). 
Možnost nenáročných procházek dle fyzické kondice každého 
účastníka. Návrat na ubytování.
4. den: Celodenní program v údolí SAASTAL (jízdné za lanovky 
jsou již v ceně zájezdu): Výjezd lanovkou na Kreuzboden (2 397 
m), případně až na Hochsaas (3 200 m) s úžasným panoramatem 
věčně zaledněných horských štítů. Busem k impozantní přehradě 
MATTMARK - nejvyšší sypané hrázi světa (vycházka okolo 
vodního díla). Prohlídka populárního lyžařského střediska SAAS 
FEE ležícího u paty mohutných ledovců umožňujících lyžování i v 
letních měsících. Možnost výjezdu některou z lanovek za dalšími 
dech beroucími výhledy. Návrat na ubytování.

ŠVÝCARSKO I.

Locarno - Lago di Maggiore - Isola Bella - Simplon - Zermatt - 
Saastal - Mattmark - Saas Fee - Ženesvké jezero - Montreux - 
Gruyéres - Bern...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 09.06. - St 14.06.2017 8.990,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.  den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den: Návštěva mondénního LOCARNA s poutním kostelíkem 
Madonna del Sasso. Vyhlídková jízda podél jezera LAGO DI 
MAGGIORE obklopeného středomořskou vegetací. Výlet lodí na 
ostrůvek ISOLA BELLA, který je nejnavštěvovanějším místem 
tzv. BORROMEJSKÝCH OSTROVŮ (letní sídlo hraběte Karla III. 
Borromejského, unikátní terasovité zahrady s mnoha exotickými 
dřevinami). Panoramatická cesta majestátným průsmykem 
SIMPLON (2 005 m). Ubytování v Saas Grundu.

CENA ZAHRNUJE: 
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x hotel (2-lůžk.p. s možností přistýlky, TV a vl. soc. zařízením)
- 3x bohatou polopenzi
- jízdné na všechny lanovky a místní dopravu v údolí Saastal
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné, horské dráhy a lanovky (včetně 
vláčku z Täsche do Zermattu a zpět): cca 135,- SFR

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -350,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- komplexní pojištění = 156,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 1.200,- Kč

5. den: Zastávka na břehu ŽENEVSKÉHO JEZERA, v lázeňském 
MONTREUX, které je považováno za nejkrásnější místo tzv. 
"švýcarské riviéry". Návštěva GRUYÉRES, údajně nejmalebnější 
vesničky Švýcarska proslavené výrobou stejnojmenného sýru. 
Exkurze do sýrárny v Gruyéres spojená s ochutnávkou a do 
ČOKOLÁDOVNY poblíž městečka Broc (ochutnávka a možnost 
nákupů). Prohlídka BERNU, historického města na řece Aare s 
typickými podloubími a pověstmi opředenými kašnami. Noční 
přejezd.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.

Švýcarsko I.

Locarno

Zermatt
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3. den: Celodenní program v Bernských Alpách. Výlet horským 
vláčkem z Lauterbrunnenu do Wengenu a odtud lanovkou na 
MÄNNLICHEN (2 230 m) s velkolepým výhledem na horské 
panorama se známými štíty: Eiger, Mönch a Jungfrau. Nenáročná 
2 hod. procházka po turistickém chodníku do sedla KLEINE 
SCHEIDEGG (2 061 m). Odtud fakultativně výlet zubačkou na 
JUNGFRAUJOCH, do nejvýše položené železniční stanice v 
Evropě (3 454 m). Na odjezd busu do Grindelwaldu Vás dopraví 
vláček, zatímco zdatnější turisté mohou zvolit cca 4 hod. pěší 
sestup nebo kombinaci pochodu do mezistanice Alpiglen - 1 650 m 
(cca 2,5 hod.) a vláčku. Návrat na ubytování.
4. den: Návštěva působivé, 1,5 km dlouhé, soutěsky řeky AARE a 
mohutných vodopádu REICHENBACH, kde v souboji přišel o život 
slavný Sherlock Holmes. Prohlídka vyhlášeného skanzenu 
BALLENBERG na břehu Brienzského jezera (přehlídka lidové 
architektury ze všech kantonů čítající přes 100 historických 
objektů, ukázky tradičních řemesel a ručních prací). Variantně lze 
místo skanzenu zvolit procházku podél jezera. Exkurze do 
ČOKOLÁDOVNY Schuh spojená s ukázkou ruční výroby, 
ochutnávkou a možností nákupu pralinek. Návrat na ubytování.

ŠVÝCARSKO II.

Vierwaldstättské jezero - Fronalpstock - Klingenstock - Luzern - 
Männlichen - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch - Aare - 
Reichenbach - Ballenberg - Grimsel - Zermatt...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ St 12.07. - Po 17.07.2017 8.490,- Kč
2/ St 09.08. - Po 14.08.2017 8.490,- Kč
3/ Út 05.09. - Ne 10.09.2017 8.490,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.   den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den: Pěší turistika v oblasti VIERWALDSTÄTTSKÉHO 
JEZERA: výjezd soustavou lanovek na vrchol FRONALPSTOCK 
(1 921 m), kde začíná cca 2,5 hod. panoramatická hřebenová túra 
na KLINGENSTOCK (1 935 m) nabízející výhledy na švýcarská 
jezera. Alternativně lze zvolit pohodlnější, 1,5 hod. sestup do 
turistického střediska STOOS. Odpoledne prohlídka historického 
LUZERNU se světoznámým Kapličkovým mostem přes řeku 
Reuss, okouzlujícími uličkami starobylého centra a pozůstatky 
opevnění. Ubytování v městečku Wilderswil nedaleko Interlakenu.

CENA ZAHRNUJE: 
- dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x hotel - součástí hotelu je venkovní bazén (2-lůžkové pokoje s 
vlastním sociálním zařízením
- 3x polopenzi
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné, zubačky a lanovky: cca 180 CHF 
(Jungfraujoch + 125 CHF)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -350,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -250,- Kč
- komplexní pojištění = 156,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 1.000,- Kč

5. den: Vyhlídková jízda majestátným průsmykem GRIMSEL, 
odkud lze spatřit pozůstatek Rhónského ledovce. Přejezd 
horským vláčkem z Täsche do ZERMATTU, na úpatí 
nejfotografovanější evropské hory Matterhornu. Nádherný 
přírodní amfiteátr s více než 25 vrcholy přesahujícími 4 000 m a 
rozlehlými ledovci vybízí k návštěvě některé lanovku 
zpřístupněných vyhlídek (Gornergrat, Kl. Matterhorn, 
Sunnegga…). Možnost procházek dle fyzické kondice každého 
účastníka. Noční přejezd.
6. den: Příjezd v poledních hodinách.

Švýcarsko II.

Luzern

Fronalpstock
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RUMUNSKO

Temešvár - Rešice - Banát - Bílá skála - Gernik - Turecká díra - 
Kazaňská soutěska - Železná vrata - Transalpina - Poienari - Bran 
- Prejmer - Peles - Pelisor - Sinaia - Urlatoarea...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Ne 30.07. - Po 07.08.2017 8.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1.   den:  Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den: Zastávka v TEMEŠVÁRU, kde v roce 1989 začala 
revoluce proti režimu Nicolae Ceaucesca. Návštěva muzea 
parních lokomotiv pod otevřeným nebem ve městě REŠICE, kde 
se tyto stroje do roku 1960 vyráběly. Vyhlídková jízda vlakem v 
úseku ANINA-ORAVITA, po trati nazývané Banátský Semmering. 
Ubytování v rodinách ve SVATÉ HELENĚ, v jedné z šesti vesnic 
založených v 19. stol. přistěhovalci z Čech.

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x hotel (2-lůžk. pokoje s možností přistýlky a vl. soc. zařízením)
- 3x ubytování v soukromí (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky)
- 6x polopenzi, 3x obědový balíček
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné: cca 300,- LEI

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -400,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -300,- Kč
- komplexní pojištění = 234,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 2.900,- Kč

Bran

3. den: Celodenní program v BANÁTU. Nenáročná turistika 
malebnou soutěskou řeky Nery, vedoucí tzv. tunely (cca 2,5 hod.). 
Odpoledne cca 1,5 hod. vycházka ke klášteru NERA. Po návratu 
na ubytování procházka na vyhlídku BÍLÁ SKÁLA s pohledem na 
tok Dunaje se siluetou hradu Golubac na srbském břehu. Nocleh.
4. den: Návštěva další osady našich krajanů - vesnice GERNIK. 
Za doprovodu místního průvodce prohlídka nedávno otevřeného 
Českého stavení s expozicí dokumentující život české enklávy v 
regionu. Procházka obcí k soustavě původních vodních mlýnů 
dodnes sloužících svému účelu. Odpoledne pěší návrat do Svaté 
Heleny s možností odbočky k jeskyni TURECKÁ DÍRA (cca 5-6 
hod.) nebo hodinová vycházka křížovou cestou nad Gernikem s 
hezkými výhledy a posezení v hospůdce. Návrat busem.
5. den: Výlet lodí po Dunaji - tzv. KAZAŇSKOU SOUTĚSKOU 
nabízející pohled na monumentální sochu dáckého bojovníka 
Decebala. Zastávky u jeskyní Veterani a Ponicova. Návštěva 
vodního díla ŽELEZNÁ VRATA s muzeem a expozicí mapující 
dobu před i po dokončení přehrady. Prohlídka pravoslavného 
monastýru HOREZU (UNESCO) na úpatí Karpat. Ubytování.
6. den: Panoramatická jízda po části smělé horské silnice 
TRANSALPINA protínající masiv nejvyššího rumunského pohoří 
Fagaraše. Výstup na pozůstatky hradeb bájného Drákulova hradu 
POIENARI s okouzlující vyhlídkou. Návštěva gotického hradu 
BRAN, nejnavštěvovanější památky Rumunska situované na 
kopci uprostřed hlubokých lesů. Ubytování v BRAŠOVĚ 
obklopeném Transylvánskými Alpami. Procházka městem, nocleh.

Rumunsko

Prejmer

7. den: Prohlídka opevněného kostela v PREJMERU (UNESCO). 
Uvnitř hradbami obehnaného komplexu najdete 272 cel sloužících 
během oblehání jako úkryt před nepřítelem. Návštěva 
novorenesančního zámku PELES s honosně zdobenými interiéry 
a přilehlého zámečku PELISOR - bývalého sídla krále Carola I. 
sloužícího později k ubytování komunistických prominentů. Volno 
v klimatických lázních SINAIA. Ubytování.
8. den: Cca 5 hod. výlet terénními vozy z turistického střediska 
BUSTENI do nitra pohoří Bucegi s fantastickými vyhlídkami, 
návštěvou krápníkové jeskyně IALOMITA a tzv. Ceaucescova 
lomu. Po návratu individuální program s možností malé túry k 
vodopádu URLATOAREA (cca 1,5 hod.). Noční přejezd.
9. den: Příjezd v odpoledních hodinách.
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SLOVINSKO - HORY A MOŘE

Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, 
soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci s 
koupáním v Jadranu, nebo alespoň v mořských lázních Laguna, 
řada památek UNESCO s procházkou podél slovinských jezer 
Bohinj a Bled, starými městy, hrady, dobrým jídlem a vínem… To 
vše vás čeká ve Slovinsku… Mořské lázně v ceně!

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 09.06. - St 14.06.2017 8.490,- Kč
2/ Pá 15.09. - St 20.09.2017 8.490,- Kč

 CENA ZAHRNUJE:
- dopravu autobusem
- 3x ubytování v hotelu (2x blízko jezera, 1x u moře s lázněmi)
- 3x polopenzi
- vstup do Mořského parku Laguna
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- lanovky, sauny a wellness v Mořském parku, vstupné do objektů 
a na akce (60,- €), registrační poplatek (cca 1,- €/noc)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -300,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- komplexní pojištění = 156,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.800,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.  den: Odjezd ve 21:00 z Prahy, transfer přes Rakousko
2. den: Perly Julských Alp: ranní kouzelná krajina slovinsko-
italských jezer Laghi di Fusine (na jaře), toulky údolím Tamar k 
vodopádům, turistika k prameni Nadiža, či až k vodopádu Crna 
Voda (na podzim), prameny řeky Sávy Dolinky, krátká zastávka v 
srdci Triglavského NP - Kranjska Gora, cesta podél Bledského 
jezera, RIBČEV LAZ, místní kostelík a ochutnávka sýra.
3. den: Triglavský NP a jezero Bohinj, turistika podél největšího 
slovinského vodopádu Savica (72 m), fakult. lanovkou na Vogel, 
výhledy na Bohinjské jezero a kouzelná hřebenová turistika - 
různé typy náročnosti, variantně STARA FUŽINA a RIBČEV LAZ, 
procházka korytem řeky Mostnice, nebo variantně plavba lodí po 
jezeře Bohinj a procházka podél jezera, na podzim se koná lidová 
slavnost Kravji bal, slavnostní průvod krav, lidová hudba.
4. den: Letovisko BLED s majestátním hradem vysoko nad 
Bledským jezerem, procházka podél jezera, Titova vila, 
Postojenské jeskyně - největší krápníkové jeskyně Evropy, jízda 
podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km podzemních 
chodeb (macarát jeskynní), návštěva „loupežnického hradu“ ve 
skalách Predjamski grad, cesta na pobřeží moře, ubytování, 
hotel s možností koupání v mořském parku Laguna, individuálně 
večerní procházka do PORTOROŽE.
5. den: Dopolední koupání ve slaných hotelových bazénech v 
Laguně nebo prohlídka starobylého přístavu PIRAN, unikátní 
krasový systém Škocjanské jamy (UNESCO) - 11 propojených 
podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty, procházka s 
výhledy přes propast. LUBLAŇ - prohlídka hlavního města 
Slovinska, hrad a kouzlo uliček, možnost večeře, noční přejezd.
6. den: Návrat v ranních hodinách.

Piran

Slovinsko - hory a moře

Jezero Bled
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Zadar

CHORVATSKO - NÁRODNÍ PARKY A POBŘEŽNÍ MĚSTA

Šestidenní poznávací autobusový zájezd do Chorvatska.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Čt 04.05. - Út  09.05.2017 6.290,- Kč
2/ Čt 11.05. - Út  16.05.2017 6.290,- Kč
3/ Út 26.09. - Ne 01.10.2017 6.290,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den: NP PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO), který se stal kulisou 
westernu "Poklad na Stříbrném jezeře". Procházka přírodním 
amfiteátrem, jehož osu tvoří 16 jezer spojených 92 kaskádami s 
průzračně čistou vodou. Přejezd do hotelu na Trogirskou riviéru.

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x hotel (2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- 3x polopenzi
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- vstupné: cca 450,- Kn + lodní výlet 3. den 110,- Kn

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -300,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- komplexní pojištění = 156,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 850,- Kč

3. den: Dopoledne fakul. lodní výlet podél malebných ostrovů 
DRVENIK, KRNJAŠI a ŠOLTA nebo odpočinek u moře v místě 
pobytu. Odpoledne prohlídka SPLITU, významného chorvatského 
přístavu s pestrou paletou historických a kulturních památek (staré 
město, Diokleciánův palác…). Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka "perly Jadranu" ŠIBENIKU s impozantní 
katedrálou sv. Jakuba a útulnými uličkami stvořenými pro 
romantické duše. Výlet do NP KRKA, fascinující krajinné scenérie 
s kaskádami na řece Krka, z nichž nejznámější je Skradinská peřej 
(17 kaskád širokých až 100 m s výškovým rozdílem 45 m, možnost 
výletu lodí). V podvečer návštěva TROGIRU, města se 
zachovaným historickým jádrem ležícím na malém ostrůvku 
spojeném s pevninou kamenným mostem. Návrat na ubytování.

5. den: Zastávka v ZADARU, pátém největším městě Chorvatska 
s půvabným centrem nacházejícím se na poloostrově odděleném 
od pevniny tzv. Zadarským kanálem. Nenáročná procházka NP 
PAKLENICA, dech beroucí přírodní rezervací, jejíž páteří jsou 
kaňony dravých řek Malé a Velké Paklenice ležící ve stínu 
majestátného horského masivu Velebit. Noční přejezd.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.

Chorvatsko - Národní parky a pobřežní města

Plitvická jezera

Šibenik

NP Paklenica
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SLOVENSKO - VELKÝ MEDER - HOTEL THERMAL VARGA / AQUA ***

Moderní areál ve Velkém Mederu ( ) 
nabízí celkem 9 bazénů s celkovou plochou 3 400 m . Léčivá voda 
o teplotě 25-37°C blahodárně působí především při léčbě 
kloubových a svalových onemocnění. Krytý komplex se čtyřmi 
bazény nabízí perličkovou lázeň, rodinný bazén s atrakcemi pro 
děti, saunu, biosolárium, masáže a 2 tobogány s celoročním 
provozem. Součástí areálu je restaurace a stánky s občerstvením.

HOTEL THERMAL VARGA / AQUA*** ( ) - 
cca 100 m od termálních lázní (2 lůžk. pokoje s možností přistýlky, 
TV, trezorem, ledničkou, vysoušečem vlasů, Wi-Fi a vl. sociálním 
zařízením; většina pokojů má balkón); Kapacita hotelu Thermal 
Varga je od roku 2016 rozšířena o novou budovu s názvem hotel 
Aqua, která se nachází přes ulici (cca 10 m) a společně nabízí: 
lobby bar, letní terasu s příjemným posezením, biliard, stolní tenis, 
dětský koutek a hřiště včetně trampolíny a také hřiště na petanq. 
Na recepci lze zdarma zapůjčit omezený počet jízdních kol a hole 
na nordic walking. Stravování je zajištěno v rozsahu snídaně s 
možností dokoupení večeří formou bufetu s nealko nápoji z 
automatu a zahrnují 1x slavnostní večeři, tzv. prasapárty (pečené 
selátko formou bufetu, saláty, přílohy, pivo, hudební produkce).

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  So 29.04.2017 - Čt  04.05.2017 5.650,- Kč
2/  Čt  04.05.2017 - Po 08.05.2017 4.990,- Kč   VYPRODÁNO!
3/  So 13.05.2017 - Pá 19.05.2017 6.350,- Kč
4/  So 27.05.2017 - Čt  01.06.2017 5.650,- Kč   VYPRODÁNO!
5/  Ne 11.06.2017 - Čt  15.06.2017 4.990,- Kč
6/  So 23.09.2017 - Čt  28.09.2017 5.650,- Kč
7/  Čt  28.09.2017 - Ne 01.10.2017 4.290,- Kč

www.thermalcorvinus.sk

www.hotelthermal.sk

²

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Ubytování. Odpoledne 
relaxace v termálních lázních ve VELKÉM MEDERU. Nocleh.
2.  den: Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den: Půldenní výlet do maďarského GYÖRU, historického 
města ležícího na soutoku řek Dunaje, Ráby a Rábcy. Prohlídka 
barokní části města, event. návštěva místních termálních lázní s 
vodou teplou až 38°C. Návrat. Koupání ve Velkém Mederu.
4. den: Dopoledne odpočinek v termálních lázních. Příjezd ve 
večerních hodinách.

POZNÁMKA:
- zájezd v termínu 04.05.-08.05. je prodloužený o 1 pobytový den 
- zájezd v termínu 29.04.-04.05/27.05.-01.06./23.09.-28.09.2017
   je prodloužený o 2 pobytové dny
- zájezd v termínu 13.05.-19.05. je prodloužený o 3 pobytové dny

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3/4/5/6x ubytování v hotelu Thermal Varga***/Aqua*** 
- 3/4/5/6x snídani (bufet) v hotelu Thermal
- lázeňský poplatek
- delegáta v místě pobytu
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- vstupné do lázní: cca 9,- €/vstup (Györ cca 2.700,- HUF/vstup)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -350,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- 6 večeří = 1.590,- Kč, 5 večeří = 1.300,- Kč, 4 večeře = 1.060,- Kč, 
  3 večeře = 800,- Kč
- komplexní pojištění 26,- Kč/den
- 1-lůžk.pokoj = 300,- Kč/noc
- dítě 3-9 na přistýlce: -380/noc se snídaní / -450/noc s polopenzí
- dítě 10-15 na přistýlce: -250/noc se snídaní / -300/noc s polopenzí

Slovensko - Velký Meder - hotel Thermal Varga / Aqua ***
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SLOVINSKO - LÁZNĚ SNOVIK - ECO SPA SNOVIK ****

Alpské termální centrum Terme Snovik leží uprostřed 
překrásné přírody 30 km od Lublaně, v srdci Kamnických a 
Savinjských Alp. Teprve v roce 2008 byl zdejší termální pramen s 
vodou s vysokým obsahem hořčíku a vápníku oficiálně prohlášen 
za léčivý - onemocnění pohybového ústrojí, revmatických a 
kloubových onemocnění, artritidy a poúrazová rehabilitace. 
Neomezený vstup do lázní v ceně.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Ne 14.05. - Pá 19.05.2017 7.990,- Kč
2/ Ne 20.08. - Pá 25.08.2017 7.990,- Kč
3/ St  06.09. - Ne 10.09.2017 6.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2.den: Cestou návštěva Julských Alp. Soutěska VINTGAR - 
romantická procházka podél divokých vod řeky Vintgar. Návštěva 
městečka BLED, které se rozprostírá kolem malebného 
Bledského jezera. Ubytování, koupání a odpočinek v lázních.
3.den: Prohlídka města LUBLAŇ - metropole Slovinska, nad 
kterou se vypíná Ljubljanski grad. Koupání a odpočinek v lázních.
4.den: Výlet do městečka KAMNIK na úpatí Kamnických a 
Savinjských Alp, které leželo na důležité obchodní cestě mezi 
Terstem a Korutany. Návštěva údolí KAMNIŠKA BYSTRICA pod 
vápencovými štíty Kamnických Alp. Procházka podél modrých vod 
řeky Kamniška Bystrica. Koupání a odpočinek v lázních.
5.den (pouze u zájezdů na 4 noci): Návštěva LOGARSKÉ 
DOLINY, která je nazývána perlou Savinjských Alp a je jednou z 
nejkrásnějších alpských dolin. Nad údolím se tyčí vysoké příkré a 
rozeklané vrcholy. Procházka k vodopádu RINKA. Odpoledne 
prohlídka středověkého města CELJE se zříceninou mohutného 
hradu na vysoké skále. Koupání a odpočinek v lázních.
6.den: Odjezd zpět ze Snoviku v dopoledních hodinách. Při 
zpáteční cestě zastávka v rakouském městě GRAZ. Město Graz, 
metropole Štýrska, bylo jedno z hlavních center vlády Habsburků. 
Půvabné historické jádro Altstadt je zapsáno na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO a nyní je přeměněno v malebnou 
pěší zónu. Příjezd do ČR je v pozdních večerních hodinách. CENA  ZAHRNUJE:

- dopravu autobusem
- 3x / 4x ubytování s polopenzí
- vstupné do lázní
- pobytovou taxu
- delegátský servis
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM = 6% při 30% záloze (akce platí do 28.2.2017)
- SLEVA PRO SENIORY nad 65 let = 5% (slevy nelze sčítat)
- 1-lůžkový pokoj = 1.100,- Kč (u termínu na 3 noci = 900,- Kč)
- komplexní pojištění = 156,- Kč (u termínu na 3 noci = 130,- Kč)

Slovinsko - Lázně Snovik - ECO SPA Snovik ****

APARTMENT RESORT ECO SPA SNOVIK****
Resort se nachází cca 50 m od lázeňského areálu. K vybavení 
resortu patří: recepce, restaurace, snack bar, bar, bankomat, 
obchod se suvenýry, venkovní fitness, půjčovna kol, dětské hřiště, 
sluneční terasa, WIFI zdarma ve společných prostorách.
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením. K vybavení pokojů patří: fén, TV, telefon, 
trezor, klimatizace, balkon (pouze některé pokoje). Stravování je v 
rozsahu polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.

Lázeňský areál tvoří venkovní bazén (26-28°C), z části plavecký 
a z části zážitkový se skluzavkami a masážními tryskami, vnitřní 
bazén (32-36°C) s masážními tryskami, zážitkovými sprchami, 
masážemi krku, vířivkou a vodním hřibem. Dále je k dispozici 
finská sauna, turecká parní kabina, ledová sauna, Kneippův 
chodník, horký bazén, pitná fontána a čajový koutek. Za příplatek 
lze objednat různé druhy masáží a procedur.

NOVINKA! CE106



SLOVINSKO - MORAVSKÉ TOPLICE - HOTEL VIVAT ****

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD do termálních lázní Moravské Toplice.
VSTUPNÉ DO WELLNESS V CENĚ ZÁJEZDU!

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ St 12.04. - Ne 16.04.2017 5.990,- Kč
2/ St 15.11. - Ne 19.11.2017 5.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách (Praha o půlnoci). 
Noční přejezd.
2. den: Návštěva krápníkové jeskyně JAMA PEKEL s dravou 
podzemní říčkou Ponikvica a menším vodopádem. Prohlídka 
ŽIČKA KARTUZIJA - působivého klášterního komplexu uprostřed 
lesů. Po poledni příjezd do lázeňského městečka MORAVSKÉ 
TOPLICE. Ubytování. Odpolední relaxace v hotelovém wellness 
areálu VIVAT TERME ( ) zahrnujícím sauny, zážitkové 
bazény a především termální lázně napájené bílou (léčba 
pohybového ústrojí) a unikátní černou vodou s blahodárnými 
účinky na kožní onemocnění. Nocleh.
3. den: Odpočinek v lázních nebo dopolední výlet: prohlídka 
TROPICKÝCH ZAHRAD s téměř 900 exotickými rostlinami a 
orchidejemi na ploše cca 350 m2; poblíž města Lendava výstup na 
na 53 m vysokou vyhlídkovou věž VINÁRIUM přezdívanou 
"Prekmurská eiffelovka" (nádherný výhled na vinice a území 4 
států; možnost degustace vína). Nocleh.
4. den: Celodenní relaxace v hotelovém wellness event. půldenní 
výlet: návštěva tradiční keramické dílny ve FILOVCI (možnost 
nákupu forem na pečení a hrnčířských výrobků); exkurze do 
unikátního VODNÍHO MLÝNU situovaného na "Ostrůvku lásky" 
uprostřed řeky Muri (plavba lodičkou, ukázka provozu…). Nocleh.
5. den: Dopolední koupání v Moravských Toplicích. Zastávka ve 
vesnici BOGOJINA s neobyčejným, moderním kostelem od 
známého architekta Plečnika. Příjezd ve večerních hodinách.

www.vivat.si
CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x ubytování v hotelu Vivat**** ( ) -  2 lůžkové pokoje 
se SAT-TV, minibarem, trezorem a vlastním sociálním zařízením; 
možnost připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi
- 3x polopenzi (bufet)
- neomezené vstupné do hotelového wellness areálu včetně saun
- lázeňský poplatek
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné: cca 30,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -300,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- sleva pro dítě do 10 let na přistýlce = -1.800,- Kč
- sleva pro dítě 10-12 let na přistýlce = -1.000,- Kč
- komplexní pojištění = 130,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.500,- Kč

www.vivat.si

Slovinsko - Moravské Toplice - hotel Vivat ****

LÁZEŇSKÉ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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MAĎARSKO - LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - WELLNESS HOTEL HERTELENDY HAUS ****

HOTEL ****  s vynikající polopenzí formou bufetu
VSTUPNÉ V HODNOTĚ 2.150,- Kč V CENĚ ZÁJEZDU. 

Léčivé a zážitkové lázně Kehida (otevřené teprve v roce 2003) s 
vodní plochou 2 400 m  uprostřed 3 ha parku disponují 13 vnitřními 
a venkovními bazény (teplota vody 21-38°C), 94 m dlouhým 
tobogánem, venkovní kamikadze skluzavkou, "divokou řekou", 
brouzdalištěm pro děti a poolbarem. Léčivá termální voda 
neobsahuje radium a je vhodná i pro děti a osoby trpící na srdeční 
onemocnění. Blahodárné účinky při podpůrné léčbě pohybového 
ústrojí, nervových, gynekologických a kožních onemocněních. 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  So  06.05.  -  St  10.05.2017 7.350,- Kč
2/  So  20.05.  -  St  24.05.2017 7.350,- Kč
3/  Pá  15.09.  -  Út  19.09.2017 7.350,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Ubytování. Odpočinek v 
místních termálních lázních ( ). Nocleh.
2.   den: Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den: Dopoledne prohlídka barokního města KESZTHELY, 
ležícího na břehu "maďarského moře" Balatonu. Po obědě návrat 
do Kehidakustány. Relaxace v termálech. Nocleh.
4. den: Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
5. den: Koupání. Příjezd ve večerních hodinách.

²

http://kehidatermal.hu

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 4x WELLNESS HOTEL HERTELENDY HAUS**** (2 lůžkové 
klimatizované pokoje s možností dětské přistýlky a vlastním 
sociálním zařízením, minibarem, SAT-TV, trezorem a připojením k 
internetu; ubytovací objekt se nachází cca 150 m od vchodu do 
termálního areálu; součástí ubytovacího objektu je malé wellness 
centrum přístupné 24 hod. denně; hotelovým hostům je k dispozici 
prostorná společenská místnost s krbem)
- 4x polopenzi (bufet)
- používání hotelového županu
- neomezený vstup do termálních lázní včetně saunového světa
- lázeňský poplatek
- průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -350,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- pokoj s balkonem nebo terasou = 600,- Kč/pokoj
- komplexní pojištění = 130,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.500,- Kč

Maďarsko - Kehidakustány - Wellness hotel ****

Kehidakustány Keszthely

Hotel Hertelendy House ****

Kehidakustány
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MAĎARSKO - LÁZNĚ HARKÁNY - HOTEL FORRÁS ***

Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďarska v údolí 
obklopeném vinicemi a patří mezi vyhlášené maďarské lázně. Je 
vyhledávaným a oblíbeným místem nejen pro stálost teplého a 
příjemného počasí, ale zejména pro složení místní termální léčivé 
vody, která obsahuje řadu sulfidů a fluoridů.

LÁZEŇSKÝ AREÁL: Velmi pěkný lázeňský areál se nachází 
přímo v centru Harkán. Součástí areálu jsou rozlehlé kvetoucí 
parky. Lázně jsou rozděleny na 2 části - rekreační a léčebnou část. 

V rekreační části jsou návštěvníkům k dispozici 2 venkovní bazény 
(26-32°C), léčebný bazén (33-35°C), malý whirlpool, plavecký 
bazén (22-26°C) a oddělená plocha pro nudisty. Dětem je k 
dispozici tobogán (platí se na místě), brouzdaliště a dětské hřiště. 

Léčebná část návštěvníkům nabízí polokrytý bazén (36°C), 
venkovní a vnitřní bazén (38°C) a wellness centrum - whirlpool (1x 
velký, 2x malý), jacuzzi, finskou saunou a parní lázeň. 

V léčebné části jsou bazény s termální vodou s velice silnými 
léčebnými účinky. V této vodě se doporučuje pobýt max. 20 min., a 
poté si odpočinout. V léčebném domě přímo v areálu je možné si 
objednat různé procedury. Dětem do 14 let je vstup do léčebné 
části umožněn pouze na základě lékařského doporučení. 

Lázeňský areál nabízí možnost stravování v samoobslužné 
restauraci, cukrárně a v mnoha stáncích s posezením. 

TERMÍNY ZÁJEZDU:

(pobyt od soboty do soboty, odjezd v pátek - návrat v neděli)

  1)  Pá 05.05.  -  Ne 14.05.2017 11)  Pá 14.07.  -  Ne 23.07.2017
  2)  Pá 12.05.  -  Ne 21.05.2017 12)  Pá 21.07.  -  Ne 30.07.2017
  3)  Pá 19.05.  -  Ne 28.05.2017 13)  Pá 28.07.  -  Ne 06.08.2017
  4)  Pá 26.05.  -  Ne 04.06.2017 14)  Pá 04.08.  -  Ne 13.08.2017
  5)  Pá 02.06.  -  Ne 11.06.2017 15)  Pá 11.08.  -  Ne 20.08.2017
  6)  Pá 09.06.  -  Ne 18.06.2017 16)  Pá 18.08.  -  Ne 27.08.2017
  7)  Pá 16.06.  -  Ne 25.06.2017 17)  Pá 25.08.  -  Ne 03.09.2017
  8)  Pá 23.06.  -  Ne 02.07.2017 18)  Pá 01.09.  -  Ne 10.09.2017
  9)  Pá 30.06.  -  Ne 09.07.2017 19)  Pá 08.09.  -  Ne 17.09.2017
10)  Pá 07.07.  -  Ne 16.07.2017 20)  Pá 15.09.  -  Ne 24.09.2017

Maďarsko - lázně Harkány - hotel Forrás ***

Hotel FORRÁS ***
Oblíbené ubytování - s vlastní restaurací vč. terasy a zahradou s 
posezením. Hotel se nachází cca 250m od areálu termálních lázní 
a centra města. Parkování automobilů možno přímo ve dvoře.
Ubytování - 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, koupelnou se 
sprchovým koutem + WC, županem, malou ledničkou, TV a WiFi. 
Hotel nabízí i bezbariérový 2-lůžkový pokoj umístěný v přízemí.
Stravování - v ceně pobytu je polopenze. Snídaně formou bufetu a 
večeře výběrem z 3 menu o 3 chodech (polévka, hl. jídlo, dezert).
Wellness v hotelu Forrás - masáže a zábaly - klasická masáž, 
masáž hlavy nebo chodidel, parafínový a rašelinový zábal.. 

CENA: 6.090,- Kč/os. (dospělý - lůžko)
6.490,- Kč/os. (dospělý - lůžko - pokoj s balkonem)
5.390,- Kč/os. (dospělý - přistýlka)
3.000,- Kč/os. (dítě 6-12 let - přistýlka)
1.500,- Kč/os. (dítě 3-6 let - přistýlka)

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, 7x polopenzi, půjčení županu,  
pobytovou taxu, služby delegáta v místě, pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: komplexní pojištění 26,- Kč/den (pojištění 
léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu, úrazové 
pojištění, pojištění zavazadel a pojištění storna do 15.000,- Kč)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- ČASOVÁ SLEVA 8% při 30% záloze (akce platí do 15.1.2017)
- ČASOVÁ SLEVA 6% při 30% záloze (akce platí do 28.2.2017)
- SLEVA PRO SENIORY nad 65 let = 5% (slevy nelze sčítat)
- doprava autobusem = 1.600,- Kč
- pokoj Superior (balkon, obývací místnost, ložnice) 500,- Kč/týden
- nápoj k večeři = 170,- Kč/os./týden
- komplexní pojištění = 260,- Kč 
- 1-lůžkový pokoj = 1.100,- Kč
- balíček výletů = 400,- Kč (pouze v termínech 11,12,13,16)
 Paul´s Csárda - pečená kachna - posezení ve stylové Paul´s 
  Csárdě ve vesnici Matty s vynikající večeří a zábavou.
  Večer v Halaszcsárdě - posezení u živé muziky ve stylové csárdě.
  Siklós - městečko se zachovalým středověkým hradem a trhy.
  Villány - ochutnávka vín přímo ve sklípku s možností nákupu.

LÁZEŇSKÉ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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Termín 1. a 2. lůžko
3./4. lůžko     

dítě 3-12 let

3./4. lůžko      

dítě 12-15 let

3./4. lůžko 

osoba od 15 let

1 12.6.2017 - 21.6.2017 10 190,- Kč 6 590,- Kč 7 190,- Kč 8 990,- Kč

2 19.6.2017 - 28.6.2017 10 690,- Kč 6 790,- Kč 7 390,- Kč 9 190,- Kč

3 26.6.2017 - 05.7.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

4 03.7.2017 - 12.7.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

5 10.7.2017 - 19.7.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

6 17.7.2017 - 26.7.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

7 24.7.2017 - 02.8.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

8 31.7.2017 - 09.8.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

9 07.8.2017 - 16.8.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

10 14.8.2017 - 23.8.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

11 21.8.2017 - 30.8.2017 11 290,- Kč 6 990,- Kč 7 590,- Kč 9 490,- Kč

12 28.8.2017 - 06.9.2017 10 690,- Kč 6 790,- Kč 7 390,- Kč 9 190,- Kč

13 04.9.2017 - 13.9.2017 10 190,- Kč 6 590,- Kč 7 190,- Kč 8 990,- Kč

14 11.9.2017 - 20.9.2017  9 490,- Kč 5 990,- Kč 6 590,- Kč 8 590,- Kč

DRVENIK je přímořské letovisko na Makarské riviéře (cca 
30km jižně od Makarské), která je považována za 
nejkrásnější a nejoblíbenější rekreační oblast Jadranu. 
Leží mezi příkrými útesy horského masivu Biokovo a 
průzračným mořem s nádhernými oblázkovými plážemi. 
Celá oblast má příjemné podnebí s vysokým počtem 
hodin slunečního svitu. Poloha letoviska je ideální k 
organizování mnoha zajímavých výletů. Vzdálenost z 
Prahy je cca 1 200 km.

HOTEL KRASNA-SREČKO **** 
4 patrový, nově zrekonstruovaný objekt s výtahem, cca 50 
m od pláže s drobnými oblázky a pozvolným vstupem do 
moře (malé pláže sevřené skalami jsou vzdálené cca 600 
m od místa ubytování); prostorné 2-4 lůžkové pokoje 
(možnost 1 přistýlky - 5. lůžko) s vlastním sociálním 
zařízením, lednicí, SAT-TV, klimatizací (za příplatek) a 
balkonem s výhledem na moře; k dispozici společný 
kuchyňský kout pro přípravu teplých nápojů; v restauraci

CHORVATSKO - MAKARSKÁ RIVIÉRA - DRVENIK - HOTEL KRASNA-SREČKO ****

hotel Srečko

Drvenik

 - dítě do 10 let na přistýlce (5. lůžko) = 4.990,- Kč
 - dítě do 3 let bez nároku na lůžko = 2.590,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 7x ubytování
- 7x polopenzi
- služby delegáta v místě pobytu
- pobytovou taxu
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM 10% při 30% záloze (akce platí do 31.1.2017)
- FM 8% při 30% záloze (akce platí do 31.3.2017)
- sleva při vl. dopravě nebo na druhý týden pobytu = -1.200,- Kč
- komplexní pojištění = 260,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 6.300,- Kč
- nástup v Rakovníku = 200,- Kč
- klimatizace (cena za 2 lůžk. pokoj / 7 nocí) = 700,- Kč
- klimatizace (cena za 3-4 lůžk. pokoj / 7 nocí) = 1.050,- Kč

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun, České Budějovice, Praha, Rakovník

Chorvatsko - Drvenik - hotel Krasna-Srečko ****

hotelu zdarma připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi; 1x 
týdně hraje v hotelu živá hudba; v pobytovém místě je obchod a 
několik restaurací; v restauraci Plaža je klientům CK poskytována 
10% sleva
POLOPENZE: Snídaně - bufet; Večeře - polévka, výběr ze 3 hl. 
jídel, salát formou bufetu, desert, 0,2 dcl nealko nápoje nebo piva.
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Vzájemný vztah a právní poměr mezi zákazníkem a cestovní kanceláří CK SIMON - 
TOURIST s.r.o. 

(dále jen CK/CA) se řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku, Obchodního zákoníku a zákonem č.159/99 Sb. o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu, které jsou doplněny katalogem a "Všeobecnými 
podmínkami".

1. Níže uvedené podmínky pro zákazníky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále 
jen smlouva) mezi zákazníkem a CK/CA. Nabývají účinnosti podpisem cestovní smlouvy.

2. CK/CA  je pojištěna proti úpadku podle zákona č.159/99 Sb. o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu. Z toho vyplývá, že nároky zákazníka, které mu 
vznikly proti CK/CA v důsledku nesplnění smlouvy v případech uvedených v § 6 odst. 1, 
zák.159/99 Sb., přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna 
poskytla.

3.  Vznik smluvních vztahů
Podepsáním a potvrzením cestovní smlouvy obou zúčastněných stran nebo podpisem ze 
strany pořádající CK/CA a uhrazením zálohy ze strany zákazníka vzniká mezi zákazníkem 
a CK/CA smluvní vztah. Obsah smlouvy je určen podle údajů v katalogu, potvrzeného 
zaknihování v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.    

4. Cena zájezdu a její úhrada
Cena zájezdu je uvedena v katalogu, stejně jako zahrnuté služby, které jsou v katalogu 
taxativně vyjmenovány. Sjednané ceny jsou uvedeny ve smlouvě.
CK/CA  jsou oprávněny jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu a to nejpozději do 21 
dní od počátku zájezdu, jen v případě pokud dojde ke zvýšení:
a)  ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot,  
b)  plateb spojených s dopravou (např. silniční poplatky, letištní taxy),  
c)  navýšení kurzu Kč v průměru o více než 10%. 
Ceny byly kalkulovány ke dni 10.12.2016. Navýšení ceny se nevztahuje na zákazníky, jež 
uhradili plnou cenu zájezdu do doby navýšení ceny.
Je-li CK/CA nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky 
smlouvy a cenu zájezdu, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. V návrhu musí být 
nová cena uvedena. Zákazník má právo rozhodnout, zda se smlouvou souhlasí nebo od ní 
odstoupí. Pokud do 5 dnů od doručení návrhu od změny písemně neodstoupí, má se za to, 
že souhlasí.
Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet uvedený program, musí CK/CA 
postupovat takto:
1) zajistit program a služby srovnatelné s původním návrhem,
2) upravit cenu zájezdu nebo vrátit část již zaplacené ceny.    

Při uzavírání smlouvy uhradí zákazník 50% zálohu (není-li uvedeno jinak). Doplatek musí 
být zákazníkem uhrazen tak, aby do 30 dnů před zahájením zájezdu byl připsán na účet  
CK /CA  nebo zaplacen v hotovosti.
Účastník zájezdu se zavazuje uhradit cenu zájezdu i případnou zálohu v termínu 
uvedeném ve smlouvě. V příp. nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je CK/CA 
oprávněna zájezd zrušit a účtovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok 
na poskytnutí služeb. Při krátkodobém zaknihování (kratší než 30 dní) je nutno zájezd 
uhradit v celé výši.
Dětmi do 2 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 2 roky. Toto dítě má 
nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nároku na služby a sedadlo v buse. Dětmi do 10 
event. do 12 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 10 event. 12 let. 
Tyto děti mají nárok na dětskou cenu v doprovodu 2 dospělých osob.

5. Výše odstupného
Zákazník má kdykoliv před započetím zájezdu právo odstoupit od smlouvy písemným 
oznámením CK/CA. Zrušení smlouvy nastává dnem převzetí tohoto oznámení.

Při odstoupení od smlouvy je povinen zaplatit odstupné ve výši:
minimální stornopoplatek 500,-Kč/osobu
- 60 a více dnů před odjezdem 10% z celkové ceny zájezdu
- 30 - 59 dnů před odjezdem 30% z celkové ceny zájezdu
- 10 - 29 dnů před odjezdem 80% z celkové ceny zájezdu
- v době kratší než 10 dnů 100% z celkové ceny zájezdu
Den zrušení smlouvy a poskytnutí první služby je započítán do výše uvedeného počtu dnů 
rozhodujících při výpočtu odstupného.

6. Změny v knihování
Na základě přání zákazníka provádíme změny v knihování, za kterého je účtováno:
- 300,- Kč za změnu jména cestujícího - je-li změna provedena v době kratší než 5 dnů před 
odjezdem (jinak je změna jména grátis)
- u leteckých zájezdů jsou zvláštní podmínky uvedeny v cestovní smlouvě
- změna termínu zájezdu ze strany zákazníka je posuzována jako storno
Veškeré výše uvedené poplatky účtujeme vždy za každou osobu, včetně dětí.

7. Změny jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech 
přípustné. Jedná se o změny typu dopravního prostředku, trasy a termínu zájezdu. V 
případě změn je klient neprodleně informován.

8. Práva a povinnosti cestovní kanceláře
CK/CA je oprávněna odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty 
smlouvu vypovědět v případech:
- pokud cestující vážně narušuje průběh cesty (opilství apod.)
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- při nesplnění minimálního počtu účastníků do 21 dnů do data uskutečnění zájezdu.  
Účastník zájezdu je neprodleně informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy.
- bez dodržení lhůty z příčin, kterým CK/CA  nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého 
úsilí. CK/CA má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb a je povinna učinit veškerá 
opatření pro dopravu účastníka zpět. Dodatečné náklady s tímto spojené pak nesou obě 
strany stejným dílem. 
- pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta některé služba z důvodů, jež CK/CA nemohla 
zabránit, nemá účastník právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu.

9. Pokud se zákazník nedostaví v čase uvedeném na pokynech, zmešká odjezd nebo 
musí-li být ze zájezdu vyloučen, má CK/CA  nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. 

10. Pokud by došlo k překnihování ubytovací kapacity, bude klient ubytován v kapacitě 
stejné nebo vyšší kategorie, a to bez nároku na finanční náhradu.

11. Zákazník osobně zodpovídá za kontrolu vystavených voucherů, dodržování celních, 
pasových a dalších předpisů země, do které cestuje. Má právo reklamovat případné vady a 
žádat jejich odstranění v místě pobytu zájezdu.

12. Všechny skutečnosti a pokyny, které jsou uvedeny v katalogu CK/CA o cenách, 
službách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a CK/CA 
má právo je změnit do doby uzavření smlouvy se zákazníkem.

13. K předání cestovních dokladů (voucherů) účastníkovi dojde po doplacení zájezdu, 
nejpozději však týden před zahájením zájezdu. CK/CA má právo na předání těchto 
dokladů při odjezdu, pokud to odůvodňují provozní nebo časové potřeby CK/CA, a to i přes 
to, že byl dohodnut jiný způsob předání.

14. Datem počátku zájezdu je den odjezdu a datem ukončení zájezdu je den příjezdu. Toto 
ustanovení neplatí v případě vlastní dopravy.  
 Tyto dny jsou určeny pro přepravu do/z místa pobytu zájezdu, nikoliv k vlastnímu pobytu. 

15. CK/CA neručí za případné zpoždění dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z 
technických důvodů popř. z důvodu přetížení hraničních přechodů apod. Zákazník musí 
brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. CK/CA neručí za škody, které mohou 
cestujícímu vzniknout v důsledku zpoždění a v případě zpoždění nevzniká cestujícímu 
právo na odstoupení od smlouvy.

16. V případě, že CK/CA zajišťuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, musí zákazník 
uvést správnou adresu a rodná čísla všech cestujících. V případě chybějících nebo 
nesprávných údajů je pojištění neplatné. 
Podrobné podmínky pojištění jsou k dispozici  v CK/CA.

17. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 
Sb. uvedených ve smlouvě pro potřeby CK/CA, a to výhradně za účelem zasílání nabídek 
služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje 
souhlas ve smyslu §5 odst.2 zák.č.101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na  
cestovní smlouvě. Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK/CA, 
který byl klientovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v 
katalogu od smlouvy má vždy přednost cestovní smlouva.

18. Zjistí-li spotřebitel, že služba, která mu byla poskytnuta cestovní kanceláří má vadu, 
uplatní právo z odpovědnosti za vadu a to nejpozději do 3 měsíců po poskytnutí služby. 

Přechodná a závěrečná ustanovení
Zákazník stvrzuje svým podpisem na smlouvě, že jsou mu známy tyto všeobecné 
podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. 

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ PŘÁTELÉ! 

CHTĚLI BYCHOM VÁM POPŘÁT DO NOVÉHO ROKU 2017 MNOHO 
OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ VÁM     
I VAŠIM  RODINÁM .

PŘEJEME VÁM TY NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITKY PŘI NAŠÍ 
SPOLEČNÉ  LÁSCE  -  CESTOVÁNÍ.

Váš  SIMON – TOURIST 

V Praze 10.12.2016
Ing. Bronislav Čížek
Ing. Simona Čížková
Ing. Veronika Paulů
Veronika Lovicarová

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky
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Indie - Tádž Mahál

Bali - Ulun Danu

USA - Monument Valley

Cestovní kancelář SIMON-TOURIST s.r.o.

kancelář:
Pod Krocínkou 25, 190 00 Praha 9
tel.: 286 892 797
mobil: 731 533 215

sídlo:
Na Balkáně 136, 130 00 Praha 3
tel.: 266 314 162

rezervace@simon-tourist.cz
www.simon-tourist.cz

Ing. Bronislav Čížek
mobil: 602 106 231
mail:  

Ing. Simona Čížková
mobil: 602 106 221
mail:  

Ing. Veronika Paulů
 

Veronika Lovicarová

cizek@simon-tourist.cz

cizkova@simon-tourist.cz

veronika.paulu@simon-tourist.cz

veronika.lovicarova@simon-tourist.cz

Japonsko -  Himeji

Vietnam - Ha Long Bay

Vydala cestovní kancelář SIMON-TOURIST s.r.o., uzávěrka 10.12.2016, tisk 12/2016
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