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Při rezervaci zájezdu do 29.2.2020 sleva 20% z celkové ceny zájezdu
z kompletní katalogové nabídky

Při rezervaci zájezdu do 31.3.2020 sleva 10% z celkové ceny zájezdu
z kompletní katalogové nabídky
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Chorvatsko je středomořský stát s jednou z nejdelších tradic v
cestovním ruchu. Každý, kdo tuto příjemnou zemi navštívil, se
sem pravidelně a rád vrací – díky malé vzdálenosti, azurovému
moři a kouzelné přírodě. Blízká je nám i mentalita místních oby-
vatel svojí vlídností, pohostinností a přístupem k životu. 

POLOHa
Chorvatsko se rozkládá na cca 57 tisících km2 a táhne se velkým
obloukem na severovýchodě od Dunaje přes Istrijský poloostrov na
západě až ke svému nejjižnějšímu cípu k Boce Kotorské na samém
jihu Dalmácie. Zabírá největší část dalmátského pobřeží
Jaderského moře, ve kterém najdete na 1185 ostrovů. Přes svou
více jak tisíciletou historii patří současná Republika Chorvatsko
mezi nejmladší evropské státy, jejíž vznik se datuje od roku 1990.
Hlavním městem je Záhřeb. Úředním jazykem je chorvatština,
běžně se domluvíte německy i anglicky.

PODNEBÍ
Mírné středomořské, pro vysoký obsah solí v mořské vodě a všu-
de přítomné pinie a eukalypty jsou zde příznivé klimatické podmín-
ky pro léčení problémů horních cest dýchacích, astmatu a různých
alergií. Teploty vzduchu se v průběhu sezóny od května do října
pohybují kolem 22–28 °C a teplota moře mezi 20–24 °C.

PLaTEBNÍ PROSTŘEDKY
Oficiální měnou je 1 kuna (HRK), která se dělí na 100 lipa.
Orientační přepočet 1 EURO = cca 7,5 kun. Směnit lze v hotelích,
bankách a směnárnách. V některých větších městech lze měnit
i české koruny.

PaSOVé FORMaLITY
Cestovní pas s minimální platností 1 měsíc po vstupu do země
nebo platný občanský průkaz. Pro občany ČR není nutné vízum.
Děti musí mít vlastní cestovní doklad. 

VELVYSLaNECTVÍ ČR V CHORVaTSKU
Radnička cesta 47 - 6. patro, Záhřeb, tel. +385 91 621 533

TELEFONOVÁNÍ
Předvolba pro ČR je 00420 + telefonní číslo. Předvolba pro HR je
00385. Mobilní telefon sítě GSM/UMTS lze běžně použít přes míst-
ní operátorské sítě T-Mobile, VIP a Tele2.

INFORMaCE PRO MOTORISTY
Při cestě do Chorvatska si nezapomeňte vyřídit zelenou mezi-
národní kartu – povinné pojištění pro motoristy. Na cestu přes
Rakousko a Slovinsko budete potřebovat dálniční známky.
Chorvatské dálnice jsou zpoplatněné. Doporučené trasy najdete
při odbavení zájezdu v pokynech na cestu.

ELEKTRICKé NaPĚTÍ
220V, doporučujeme el. spotřebiče s plochou zástrčkou bez kolíku.

POBYTY S DOMÁCÍMI ZVÍŘaTY
Řada klientů si na své pobyty právě do Chorvatska bere své domácí
miláčky. Toto je možné v řadě ubytovacích kapacit v soukromí
a v některých hotelech, vždy však za poplatek. Nezapomeňte na
vyřízení formalit pro vývoz zvířat, tzn. vyjádření veterinární správy
a povinné očkování. Konkrétni podmínky a možnosti si vždy ověřte
v CK.

VYSVĚTLIVKY K CENÍKŮM –
CHORVaTSKO
Pobytové turnusy:
Základním pobytovým turnusem všech pobytových míst je týden:
sobota – sobota. Ostatní na vyžádání v CK.

U autobusových zájedů je odjezd z ČR v pátek v odpoledních hodi-
nách, s příjezdem do HR v sobotních ranních hodinách. Odjezd z
HR je v sobotu večer s návratem do ČR v neděli dopoledne.

Ceny zahrnují:
U apartmánů/studií:
týdenní pronájem apartmánu/studia, spotřebu vody a energie,
závěrečný úklid, ložní prádlo. 
Fotografie objektů, v kterých jsou apartmány/studia v soukromých
vilách jsou příkladem ubytování – ilustrační fota.
Uvedené ceny u apartmánů/studií platí pouze při plné obsazenosti
apartmánu/studia.

U hotelů, penzionů a pokojů ve vilách:
7x ubytování, strava dle konkrétních kapacit

Ceny nezahrnují: povinný příplatek - pobytová taxa, která se hradí
hotově na místě pobytu, s vyjímkou letoviska Drvenik, konkretní
ceny jsou uvedeny u jednotlivých kapacit

Cestovní pojištění, jednolůžkové pokoje, plná penze – informace v
CK.

Doprava:
– autem
– autobusem – moderní dálkové busy s klimatizací, WC a videem

aUTOBUSOVÁ DOPRaVa
Nástupní místa:
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Humpolec (D1), Jihlava (D1),
Brno, Mikulov, Písek, České Budějovice. 
A další na dotaz v CK.
Základní nástupní místa platí při minimálním počtu 4 klientů.

Ceny:
Vodice 2.490,- Kč

Split, Baška voda, Podgora 2.490,- Kč
Drvenik 2.490,- Kč
Vis, Hvar – Stari Grad autobusová doprava do Splitu

trajektové lístky si klienti
zakoupí individuálně
po příjezdu na ostrovy zajištěn 
transfer do hotelu nebo 
apartmánu.

aQUaRIUS aDRIaTIC
Cestovní kancelář

Korunní 61 tel.: 222 510 556
120 00 Praha 2 222 518 880
info@ck-aquarius.cz

www.ck-aquarius.cz

ZÁKLaDNÍ INFORMaCE

CHORVaTSKO – MaLÁ ZEMĚ PRO VELKOU DOVOLENOU
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Ve Vodici bylo v roce 2006 nově otevřeno aKVÁRIUM a NÁMOŘNÍ MUZEUM, které se nachází přímo na vodickém nábřeží. 
K vidění jsou zde makety lodí a předměty nalezené na podmořských a archeologických nalezištích, 

které se datují od 3. století př. n. l. do středověku.
V akváriu mohou návštěvníci obdivovat více než 150 druhů ryb a dalších mořských živočichů, žijících ve vodách oblasti Jadranu.

VODICE
Letovisko Vodice leží cca 15 km severozápadně od historického Šibeniku. Byly zařazeny mezi deset nejhezčích chorvatských letovi-

sek s nejlepším servisem. Své jméno získaly podle četných pramenů pitné vody v místě a bezprostředním okolí. Dochovala se obran-
ná Čaričova věž ze 16. stol, barokní farní kostel Nalezení sv. Kříže z pol. 18. stol. Ve Vodickém zálivu najdete turistický a sportovní 

přístav, kde je možné pronajmout různé typy lodí. Kromě široké možnosti sportovního i společenského vyžití se nabízí možnost výletů
na řeku Krka s nádhernými vodopády a na ostrovy Kornati. Obě tyto lokality jsou vyhlášeny jako přírodní rezervace. 

Celá rekreační oblast je vhodná pro všechny druhy vodních sportů včetně potápění.

Udělejte si krásný pěší výlet do 3 km vzdálené malebné 
rybářské vesničky TRIBUNj s typickým středomořským koloritem.

Nejstarší část vznikla na maličkém ostrůvku v 15. století, 
později byla spojena kamenným můstkem s pevninou, 

kde se dále rozrůstala.

Pěšky se také můžete vydat po cyklistické stezce vedoucí 
na sever od letoviska na kopec OKIT (133 m.n.m.). Z vrcholku 

je velmi pěkný výhled na moře, blízké i vzdálené ostrovy, 
stejně tak jako na zelenou pahorkatinu vnitrozemí.

Na Okitu je nově vybudovaný kostel Matky Boží Karmelské 
(původní, ze 17. stol. byl zničen).

Cesta na Okit vede kolem několika kapliček a božích muk, 
opravených po poslední válce.

VODICE
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Vodice patří mezi velmi žádanou a jednu z nejprodávanějších destinací a to i díky široké nabídce atraktivních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.

NÁRODNÍ PaRK KORNaTI byl vyhlášen v roce 1980 a zaujímá plochu 223 km2 souše a vodní hladiny. Jméno dostaly podle Kornatu, 
největšího ostrova souostroví (32,6 km2). Některé ostrovy vystupují z moře strmými stěnami, jiné jsou téměř ploché. Pro naprostý nedostatek 

pitné vody neposkytují možnost stálého osídlení. Do 18 stol. tu však bylo několik rybářských osad. Dodnes zůstalo jen pár starých, občas používaných
stavení, některá z nich byla upravena v jednoduchá pohostinská zařízení (domky pro robinzonský pobyt sportovních rybářů a potápěčů), 

některá se používají pro pikniky, při nichž se připravují rybí speciality.
Podle legendy jsou Kornati hromadou bílých skal, které zde Bůh ponechal, když tvořil svět. Hodil je do moře, podíval se na výsledek a rozhodl, 

že je bezchybný….Lodní výlet se bude líbit malým i dospělým návštěvníkům. Plavba po moři s dalmatskou hudbou, oběd na lodi, 
koupání a šnorchlování na ostrově, v nádherně průzračné vodě, ve Vás jistě zanechá krásné vzpomínky.

PRVIČ je nevelký ostrov (2,37 km2), vzdálený pouhé 2 km od Vodice. Na ostrově jsou dvě větší obce (Prvič Luka a Prvič Šepurine). 
V obci Prvič Luka je mariánský kostel s klášterem, původně z 15.století. V Prviči Šepurině je barokní kostel sv. Heleny s pěkným vyřezávaným 

oltářem. Okolní moře je známo jako mimořádně čisté, proto je navštěvováno sportovními rybáři a potápěči-milovníky podmořského fotografování. 
Obě místa mají pěkné oblázkovo-písečné pláže. Snadno se na ně dostanete pravidelnou linkou Jadrolinije.

Další zastávkou je ostrov ZLaRIN (8,2 km2 s 360 obyvateli), který byl osídlen již Ilyry a posléze Římany. V 16. a 17. století jej pak osídlovali 
běženci před Turky. Na ostrově se pěstuje vinná réva, jižní ovoce a olivovníky. Hlavním zdrojem obživy je vedle zemědělství také rybolov, lov korálů 

a mořských hub. V obci Zlarin si nenechte ujít brusírnu korálů, ze kterých zde vyrábějí nádherné šperky.

ŠIBENIK – město (41 tis. obyvatel) a přístav v severní Dalmácii, nedaleko ústí řeky Krky do moře. Významné středisko cestovního ruchu 
s mnoha vynikajícími památkami. Šibenik založil ve druhé pol. 11. stol. chorvatský král Krešimir. Staré město si zachovalo svůj starobylý ráz 

a část opevnění, především tři pevnosti v kopci nad městem (sv. Anny, sv. Jana a pevnost Šubičevac). Ze všech je jedinečná vyhlídka na město 
a na ostrovní labyrint severozápadním směrem. Katedrála sv. Jakuba je jednou z nejkrásnějších staveb evropského pozdního středověku,

v roce 2000 byla zapsána do listiny světového kulturního dědictví organizace UNESCO.

Naše tipy na VÝLETY

NÁRODNÍ PaRK KRKa – usazováním vápníku, který je rozpuštěn ve
vodě vznikly v korytě řeky vápencové terasy s řadou peřejí a vodopádů. 
Největší z nich padá z výšky 48 m. Nad spletí jednotlivých ramen řeky se
budete procházet po dřevěných můstcích, obdivovat kouzelnou přírodu 
a na některých místech můžete okusit koupání v peřejích a vodopádech.
Nezapomeňte navštívit etnografické muzeum.

VODICE
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HOTEL aNGELI

náš tip

Menší hotel s přátelskou atmosférou je situován v klidné části Vodice, obklopen velkou zahradou, pouhých 300 m od pláže a nedaleko centra 
letoviska.Disponuje novým bazénem, recepcí, klimatizovanou restaurací, vlastním bezplatným parkovištěm a příjemným posezením v zahradě.

Cena na osobu/týden do 13.6. 13.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-18.7. 18.7-29.8
od 12.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9.

1/2 s polopenzí 7 990 8 490 9 490 9 990 10 790
dítě 2-12 let na přistýlce s polopenzí 3 990 4 290 4 790 4 990 4 990
1. dítě 2-12 let v rodinném pokoji s polopenzí 5 990 6 490 6 990 6 990 6 990
2. dítě 2-12 let v rodinném pokoji s polopenzí 3 990 4 290 4 790 4 990 4 990
3. a 4. osoba v rodinném pokoji s polopenzí 6 390 6 790 7 590 7 990 7 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování 7x polopenze, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den 
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Vybavení pokojů
2-lůžkové pokoje některé s možností 1 přistýlky,
sprcha, WC, balkon, lednice, LCD/TV, klimatizace
za poplatek na místě

Rodinné pokoje (2x2 oddělené ložnice v každé led-
nička a LCD TV), společná sprcha, WC, 1x balkon,
klimatizace za poplatek na místě

Stravování
formou polopenze, snídaně bohatým bufetem
včetně teplých a studených nápojů, večeře- polév-
ka, salátový bufet, výběr ze 3 hlavních jídel ( z toho
jedno vegetariánské ), dezert nebo ovoce, nápoje
za poplatek

Vzdálenost od pláže
300 m od oblázkové pláže

Centrum městečka
15 minut procházkou podél pobřeží nebo turistic-
kým vláčkem

Sportovní vybavení
na pláži vodní sporty, půjčovna šlapadel, loděk,
mororových člunů, skútrů, tobogán

NOVĚ BaZéN

HOTEL aNGELI
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aPaRTMÁNY aNGELI

Možnost pobytu i s polopenzí
v hotelu angeli

Dospělí 2.800,- Kč/týden
Dítě do 12 let 1.800,- Kč/týden

Apartmány Angeli se nachází v klidné vilové části
Vodice, v bezprostřední blízkosti hotelu Angeli.
Parkování je zajištěno přímo u vily. Klientům je k dis-
pozici zahradní gril. Klienti s objednanou polopenzí
mají možnost využívat za poplatek bazén v hotelu
Angeli. 

Studio 2: 2-lůžko, vybavený kuchyňský kout s lednicí,
sprcha, WC, balkón , posezení, klimatizace v ceně

Apartmán 2: 1x  2-lůžková ložnice s balkonem, obýva-
cí místnost s vybaveným kuchyňským koutem a dru-
hým balkonem, sprcha, WC, posezení, klimatizace v
ceně

Apartmán 3: 1x 1-lůžková ložnice, obývací místnost s
rozkládacím 2- lůžkem, kuchyňský kout s lednicí, spr-
cha, WC, balkón, posezení, klimatizace v ceně

Apartmán 4: 1x 2-lůžková ložnice, obývací místnost s
rozkládacím 2- lůžkem, kuchyňský kout s lednicí, spr-
cha, WC, balkón , posezení, klimatizace v ceně

Strava
vlastní

Pozice
300m od pozvolně se svažující oblázkové pláže,
vhodné i pro děti

Centrum městečka 
20 minut procházkou podél pobřeží nebo turistickým
vláčkem

Volný čas
na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk,
motorových člunů, skútrů, tobogán, volejbalové hřiště,
tenisové kurty a minigolf v blízkosti za poplatek

DOPORUČUjEME

náš tip



VODICE

9www.ck-aquarius.cz

Široká nabídka atraktivních výletů

NP Kornati Šibenik NP Krka

aPaRTMÁNY aNGELI

KLIMaTIZaCE V CENĚ

Cena na osobu/týden do 6.6. 6.6.– 13.6. 13.6.– 27.6. 27.6.– 4.7. 4.7.-29.8.
od 19.9. 12.9.– 19.9. 5.9.– 12.9. 29.8.-5.9.

ve studiu S2 1 990 2 990 3 490 4 990 5 990
v apartmánu a/2 2 490 3 490 4 490 5 990 6 990
v apartmánu a/3 1 790 2 490 2 990 3 990 4 990
v apartmánu a/4 1 490 1 990 2 990 3 990 4 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, klimatizace, povlečení, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den
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VODICE

aPaRTMÁNY  MaNDICa

Apartmány Mandica svým komfortem uspokojí i náročnější
klientelu a díky své dobré poloze se během chvilky dosta-
nete na krásné pláže a 15 minutovou procházkou podél
moře do centra města. Klienti mohou využít venkovní gril,
bezplatný parking, WIFI a klimatizaci za poplatek.

Vybavení
Apartmán A2 
1 ložnice s manželským  2-lůžkem , obývací pokoj s vyba-
veným kuchyňským koutem, pohovka,
posezení, sprcha, WC, balkon , TV/SAT, WIFI 

Apartmán A3
1 ložnice s manželským  2-lůžkem , obývací pokoj s vyba-
veným kuchyňským koutem, rozkládací pohovka, posezení,
sprcha, WC, balkon, TV/SAT, WIFI nebo 1 ložnice s manž-
elským 2- lůžkem, pokoj s rozkládacím 2- lůžkem, poseze-
ní, samostatná kuchyň,  sprcha, WC, terasa, TV/SAT, WIFI

Apartmán A4
1 ložnice s manželským 2- lůžkem, pokoj s rozkládacím 2-
lůžkem, posezení, samostatná kuchyň,  sprcha, WC, tera-
sa, TV/SAT, WIFI

Apartmán  B4
2 ložnice s manželským 2-lůžkem,  obývací pokoj s vybave-
ným kuchyňským koutem,  posezení , 
sprcha, WC, velký balkon, TV/SAT, WIFI

Vzdálenost od pláže
300 m od pozvolně se svažující oblázkové pláže 

Centrum města 
15 minut procházkou podél moře nebo turistickým vláčkem 

Možnost pobytu i s polopenzí
v hotelu Nikola

Dospělí 2.800,- Kč/týden
Dítě do 12 let 2.000,- Kč/týden

náš tip
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VODICE

KOMFORTNÍ aPaRTMÁNY

Cena na osobu/týden do 27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-29.8.
od 29.8.

v apartmánu a/2 4 990 6 490 6 990
v apartmánu a/3 3 990 5 490 5 990
v apartmánu a/4 3 490 3 990 4 490
v apartmánu B/4 3 990 4 490 4 990
přistýlka 990 1 990 1 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku, 
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den
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Hotel se nachází v klidné části Vodice pouhých
300 m od pláže a nedaleko centra. Svým vybave-
ním a servisem jistě uspokojí i náročnější klientelu.
Hotel má krytý bazén (otevřen mimo hlavní sezo-
nu), vyhrazené parkoviště, disponuje recepcí, res-
taurací a café barem se zahradou. V blízkosti se
nacházejí kavárny, restaurace a obchody.

Vybavení pokojů
2-lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky, spr-
cha, WC, balkon,TV/SAT, klimatizace, minibar, tele-
fon

Strava formou polopenze
snídaně bufetem
večeře výběr ze tří hlavních jidel, polévka, salátový
bufet, dezert
nápoje u večeře za poplatek

Vzdálenost od pláže
300 m od pozvolně se svažující oblázkové pláže,
vhodné i pro děti

Centrum městečka
15 minut procházkou podél pobřeží 
nebo turistickým vláčkem

Sportovní vybavení
na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk,
motorových člunů,skútrů, tobogán, volejbalové hřiště, 
tenisové kurty a minigolf v blízkosti za poplatek

HOTEL NIKOLa

DOPORUČUjEME
Cena za osobu/týden do 6.6. 6.6.-27.6. 27.6.-18.7. 18.7.-22.8.

od 19.9. 29.8.-19.9. 22.8.-29.8.
1/2 s polopenzí 7 990 8 990 9 990 10 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den
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Vila Mijo se nachází v klidné části Vodice. Výhodou
ubytování je společná místnost s vybavenou kuchyní,
ledničkou, TV a posezením.

Vybavení pokojů
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, sprcha, 
WC, na patře společná terasa s kapacitou pro 
všechny klienty

Strava formou polopenze
v hotelu Nikola (cca 150 m od vily)
snídaně bufetem včetně teplých a studených nápojů
večeře výběr ze 3 hlavních jídel
polévka, salátový bufet, dezert,
nápoje u večeře za poplatek

Vzdálenost od pláže
350 m od oblázkové pláže

Centrum městečka
20 minut procházkou podél pobřeží nebo turistickým
vláčkem

Sportovní vybavení
na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk,
motorových člunů, skútrů, tobogán, tenisové kurty,
minigolf, volejbalové hřiště

VILa MIjO

náš tip

Možnost pobytu i bez polopenze

Cena za osobu/týden do 6.6. 6.6. -27.6. 27.6.– 4.7. 4.7.– 18.7. 18.7.-15.8.
od 19.9. 29.8.– 19.9. 15.8. - 29.8.

1/2 s polopenzí 4 990 5 990 6 490 6 990 7 790
dítě 2-12 let na přistýlce 2 990 3 990 4 490 4 990 4 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den
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aPaRTMÁNY GORaN

Apartmány Goran se nacházejí 300 m od oblázkové
pláže, v těsné blízkosti hotelu Nikola, kde je možné
doobjednat polopenzi. Klienti mohou využít venkovní
zahradní gril, klimatizace je již zahrnuta v ceně.
Parkování u objektu zdarma

Vybavení

Apartmán A2/3
1 ložnice s manželským 2-lůžkem, obývací pokoj s
vybaveným kuchyňským koutem, rozkládací pohov-
ka, jídelní stůl, židle, sprcha, WC, terasa s poseze-
ním, TV/SAT, WIFI

Strava
vlastní

Vzdálenost od pláže
300m od pozvolně se svažující oblázkové pláže,
vhodné i pro děti

Centrum městečka
20 minut procházkou podél pobřeží nebo turistickým
vláčkem

Sportovní vybavení
na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk,
motorových člunů, skútrů, tobogán, tenisové kurty,
minigolf, volejbalové hřiště

Cena na osobu/týden do 20.6. 20.6.-27.6 27.6.-29.8.
od 5.9. 29.8.-5.9.

v apartmánu a/2 4 990 5 990 6 990
v apartmánu a/3 3 990 4 990 4 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den

náš tip

 

Možnost pobytu i s polopenzí

v hotelu Nikola

Dospělí 2.800,- Kč/týden

Dítě do 12 let 2.000,- Kč/týden
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TROGIR - ČIOVO
Starobylé město, přístav a turistické letovisko Trogir leží 27 km západně od Splitu při Jadranské magistrále. Staré původní jádro na ostrůvku mezi pevni-
nou a ostrovem Čiovo (s pevninou spojen krátkým kamenným mostem), je přes Trogirský průliv - Trogirski kanal spojen moderním zvedacím mostem.
Nové části města se rozrostly jednak na pevnině oběma směry, jednak na ostrově Čiovo (především na jeho březích). Od r. 1997 je Trogir zapsán do lis-
tiny světového kulturního dědictví organizace UNESCO

VILLa MaLO MORE
Moderní a komfortně vybavený apartmánový komplex
Villa Malo more je situovaný na ostrově Čiovo u
Arbanije, pouhých 20 metrů od moře. Centrum města
Trogir je vzdálené 4 km. V komplexu se nachází mini-
market, restaurace, bar.
Parkování před objektem zdarma, garáže za poplatek.

apartmán a2
1 ložnice s manželským  2-lůžkem , obývací pokoj s
kompletně vybavenou kuchyní, posezení ,  koupelna s
vanou a WC, balkon , TV/SAT, rádio, CD, WIFI

apartmán a3
1 ložnice s manželským  2-lůžkem , obývací pokoj s
rozkládací pohovkou a  kompletně vybavenou kuchyní,
posezení , koupelna s vanou a WC, balkon , TV/SAT,
rádio, CD, WIFI

apartmán  a4
1 ložnice s manželským  2 -lůžkem , obývací pokoj s
rozkládací pohovkou a  kompletně vybavenou kuchyní,
posezení , koupelna s vanou a WC, balkon , TV/SAT,
rádio, CD, WIFI

apartmán  B4
1 ložnice s manželským 2-lůžkem, 1 ložnice se 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s kompletně vybavenou
kuchyní, posezení , 2x koupelna s vanou a WC, balkon
TV/SAT, rádio, CD, WIFI

Strava
vlastní nebo možnost dokoupení polopenze na místě.
Snídaně formou bufetu,  večeře – polévka, výběr ze 3
hlavních jídel, moučník. 

LUXUSNÍ aPaRTMÁNY
Cena na osobu/týden do 4.7. 4.7. - 29.8.

od 29.8.
v apartmánu a/2 7 990 9 990
v apartmánu a/3 5 990 7 990
v apartmánu a/4 4 990 6 990
v apartmánu B/4 5 990 7 990
přistýlka 1 990 1 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den



Drvenik je známá přímořská osada, vzdálená cca 25 km jižně od města Makarská a 10 km severně od Gradacu.
První osady se na tomto území  zmiňují již ve 13.století. Drvenik se rozprostírá mezi příkrými hřbety pohoří
Biokova a mořským břehem s nádhernými plážemi a dělí se na dvě části , umístěné ve dvou zátokách Donja a
Gornja Vala. Donja Vala je označována za rušnější část Drveniku, přesto na Vás dýchne kouzlo malebné rybářské
vesničky. Najdete zde řadu restaurací, barů, obchody, směnárnu a poštu.

Naše tipy na VÝLETY

Město s jedinečnou politickou a kulturní historií, známými památkami a krásami, jedno z
nejnavštěvovanějších měst  středomoří, přístav a turistické centrum jižního Chorvatska -
to je Dubrovník.
V roce 1979 byl zařazen do celosvětového seznamu kulturního dědictví organizace 
UNESCO. Nejcennější památkou je ucelený fortifikační systém města, který se dochoval
neporušený. Tvoří jej 2 km dlouhé hradby z 8. až 17. století vysoké 25 m a silné až 6 m,
15 obranných věží a řada pevností. Z hradeb se Vám naskytne neopakovatelný pohled na
město i moře.
Významnou událostí celého roku jsou tzv. Dubrovnické letní hry, které se konají od roku
1950 vždy v červenci a srpnu. Je to festival divadelních a hudebních představení, které
jistě stojí zato navštívit stejně jako i město samotné.

Starobylé město Mostar – svět protikladů, jako vystřižené z pohádek tisíce a jedné noci,
leží na březích řeky Neretvy. Jméno dostalo podle svého symbolu – Starého mostu, který
byl postaven v roce 1566. Po jeho zničení, za doby občanské války, byla vybudována
přesná replika mostu, slavnostně otevřena v roce 2004 a v roce 2005 byla tato stavba
zařazena na seznam UNESCO.

Město je výjimečné svou architekturou a památkami, které se vytvářely po mnoho staletí.
Za vidění stojí určitě Starý bazar, Turecký dům nebo některá z mnoha mešit. Svůj volný
čas můžete využít k procházce a obhlídce četných řemeslných dílen a obchůdků, pooběd-
vat v některé z atraktivních místních restaurací. Nezapomeňte ochutnat pravou tureckou
kávu.

Ostrov Korčula představuje jedinečné spojení tisícileté kulturní tradice a historie i
moderního turismu. Nesčetné nádherné pláže a zátoky, stoleté olivovníky a vinohrady,
prastará letní sídla vábí na tento ostrov turisty z celého světa.
Pro milovníky kvalitních vín doporučujeme odrůdu Pošip.

DRVENIK
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Konoba jelaš

Vila jelaš

Vila Mirna

apartmány Lovre

Vila Mate
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Ve spolupráci s našimi partnery jsme pro Vás
kromě již zavedených výletů do Dubrovníku,
Mostaru, Medjugorje, Splitu a na ostrov
Korčula připravili pro rok 2020 následující
novinky:

Výlet na Bačinská jezera a ke známým vodo-
pádům Kravice v Bosně a Heregovině.

Výlet terénním vozem na pohoří Biokovo do
usedlosti jelaš, odkud se nabízí jedinečný
pohled na hory, část pobřeží, ale i na ostrov
Hvar, Korčula a poloostrov Pelješac.  

Z výšky cca 600 m nad mořem pořídíte nád-
herné fotografie, můžete pozorovat neopako-
vatelný západ slunce nebo volně se pasoucí
divoké koně. Čeká Vás ochutnávka místních
domácích pálenek, ekologicky zpracované
bílé a červené víno, olivy, slané sardele apod.
Po předchozí dohodě pro Vás připravíme nej-
kvalitnější čerstvé bílé ryby na grilu, telecí,
kuřecí nebo chobotnice pod pekou ( příprava
pokrmu ve speciální nádobě ve žhavém
popelu) a spoustu dalších místních specialit. 

„Poznejte Chorvatsko také jinak„

exkluzivně pro naše klienty

náš tip



Vila se nachází v části Donja Vala cca 70m od krásné
oblázkové pláže s pozvolným vstupem do vody. Každý
pokoj je vybaven novým nábytkem, TV/SAT , vlastní
sprchou, WC a balkonem . Klienti mají k dispozici spo-
lečnou vybavenou kuchyň a venkovní posezení.

Vybavení pokojů
2-lůžkové pokoje , některé s možností 1 přistýlky
sprcha, WC, balkón, TV/SAT

rodinné pokoje: 2 nebo 3-lůžková ložnice, obývací
pokoj s rozkládacím 2- lůžkem, kuchyňský kout, spr-
cha, WC, balkon

Strava
polopenze v konobě Jelaš  přímo u moře (cca 100 m
od vily) snídaně bufetem, večeře servírované :  polév-
ka, salátový bufet , výběr ze 2 hlavních jídel, dezert
nebo ovoce

Vzdálenost od pláže
70 m 

Sportovní vyžití
na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk

Konoba jelaš

KVaLITa Za DOBROU
CENU

polopenze v konobě jelaš  přímo u moře, s krásným výhledem

VILa jELaŠ
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DRVENIK
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DRVENIK

VILa jELaŠ

Cena na osobu/týden do 13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-4.7. 4.7.-18.7. 18.7.-15.8.
od 12.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 15.8.-29.8.

1/2 s polopenzí 5 990 6 490 7 490 7 990 8 790
dítě 2-12 let na přistýlce 3 990 3 990 4 990 4 990 4 990
1. dítě 2-12 let v rodinném pokoji 4 990 4 990 5 990 6 990 6 990
2. dítě 2-12 let v rodinném pokoji 4 990 4 990 5 990 5 990 5 990
3. a 4. osoba v rodinném pokoji 5 990 5 990 6 990 6 990 6 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování 7x polopenze, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 40 Kč/dospělá osoba/den, 20 Kč/dítě 12-18 let/den



DRVENIK

aPaRTMÁNY TaNja

Apartmány a studia se nachází v části Donja Vala cca 70m od
krásné oblázkové pláže s pozvolným vstupem do vody. 

Vybavení
Studio S2: 2-lůžka, SAT/TV, malý kuchyňský kout s ledni-
cí, sprcha, WC, balkón s posezením, klimatizace za
poplatek

Studio S3: 2-lůžka, 1 přistýlka, SAT/TV , malý kuchyňský
kout s lednicí, sprcha, WC, balkón s posezením
klimatizace za poplatek

A2 - 2-lůžková ložnice, obývací pokoj s vybaveným kuchyňs-
kým koutem, vlastní sprcha, LCD TV, balkon nebo terasa

A3 - 2 nebo 3-lůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím
lůžkem, vybavený kuchyňský kout, vlastní sprcha, WC, LCD
TV, balkon nebo terasa

A4 - 5 - 3-lůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím dvoj-
lůžkem, vybavený kuchyňský kout, vlastní sprcha, WC, LCD
TV, balkon

Strava
vlastní

Vzdálenost od pláže
70 m 

Možnost dokoupení polopenze 
Dospělí 2.800,- Kč/týden

Dítě do 12 let 1.800,- Kč/týden

Cena na osobu/týden do 13.6. 13.6.– 20.6. 20.6.– 27.6. 27.6.– 29.8.
od 12.9. 29.8.– 12.9.

v apartmánu a/2 4 990 5 990 5 990 7 990
v apartmánu a/3 3 990 3 990 4 990 5 990
v apartmánu a/4 2 990 3 490 3 990 4 990
přistýlka v a/4-5 990 1 990 1 990 1 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, závěrečný, úklid, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 40 Kč/dospělá osoba/den, 20 Kč/dítě 12-18 let/den
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Cena na osobu/týden do 13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-4.7. 4.7.-29.8.
od 19.9. 12.9.-19.9. 29.8.-12.9.

ve studiu S/2 3 990 4 990 6 990 7 990
ve studiu S/3 2 990 3 990 4 990 5 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 40 Kč/dospělá osoba/den, 20 Kč/dítě 12-18 let/den

náš tip
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VILa MaTE

Vila se nachází v části Donja Vala cca 50m od krásné oblázkové pláže s
pozvolným vstupem do vody. 

Vybavení

Studio 2: 2-lůžka, SAT/TV, malý kuchyňský kout s lednicí, sprcha,
WC, balkón nebo terasa, posezení  na balkóně, klimatizace za
poplatek

Studio 3: 2-lůžka, 1 přistýlka, SAT/TV , malý kuchyňský kout s led-
nicí, sprcha, WC, balkón nebo terasa, posezení na balkóně, klima-
tizace za poplatek

Strava
vlastní

Vzdálenost od pláže
100 m

Možnost dokoupení polopenze 
Dospělí 2.800,- Kč/týden

Dítě do 12 let 1.800,- Kč/týden

náš tip

Cena na osobu/týden do 13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-4.7. 4.7.-29.8.
od 19.9. 12.9.-19.9. 29.8.-12.9.

ve studiu S/2 2 990 3 990 4 990 5 990
ve studiu S/3 1 990 2 990 3 990 4 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 40 Kč/dospělá osoba/den, 20 Kč/dítě 12-18 let/den
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VILa MIRNa

Vila se nachází v letovisku Drvenik - Donja Vala, pouhých několik metrů od moře a  krásné oblázkové pláže. Jedná se o zcela nová luxusní studia
s výhledem na moře. Klimatizace za poplatek na místě

Vybavení

Studio S2 - 1x manželské 2-lůžko, vybavený kuchyňský
kout, lednička, LCD/TV, sprchový kout, WC, balkon
nebo terasa s posezením

Studio S3 - 1x manželské 2-lůžko, 1x rozkládací lůžko,
vybavený kuchyňský kout, lednička, LCD/TV, sprchový
kout, WC, balkon nebo terasa s posezením

Strava
vlastní

Možnost dokoupení polopenze v konobě Jelaš (30 m od
vily)
snídaně bufetem, večeře servírované : polévka, saláto-
vý bufet , výběr ze 2 hlavních jídel, dezert nebo ovoce
dospělí 2.800,- Kč/týden
dítě do 12 let 1.800,- Kč/týden

Pozice
u pláže

Volný čas
na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk

Možnost dokoupení polopenze
Dospělí 2.800,- Kč/týden

Dítě do 12 let 1.800,- Kč/týden

Cena na osobu/týden do 13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-4.7. 4.7.-29.8.
od 19.9. 12.9.-19.9. 29.8.-12.9.

ve studiu S/2 3 990 4 990 6 990 7 990
ve studiu S/3 2 990 3 990 4 990 5 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 40 Kč/dospělá osoba/den, 20 Kč/dítě 12-18 let/den
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VILa MIRNa

LUXUSNÍ STUDIa PŘÍMO U PLÁŽE

náš tip
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NOVINKa Apartmány Lovre se nachází v Drveniku, v části
Donja Vala, 150 m od krásné oblázkové pláže.
Svým komfortním vybavením uspokojí i náročnější
klientelu. Parkovaní je zajištěno přímo u vily,
možnost využití zahradního grilu. Klienti mají k dis-
pozici WIFI a klimatizaci již zahrnutou v ceně.

Vybavení

Studio S/2: 20 m2, manželské 2-lůžko, SAT/TV,
vybavený kuchyňský kout s lednicí, sprcha,WC,
balkon s posezením

Apartmán A/2: 40 m2, 1x oddělená ložnice s
manželským 2- lůžkem, obývací pokoj s rozkláda-
cím 2-lůžkem, jídelní stůl, židle, SAT/TV, vybavený
kuchyňský kout s lednicí a mrazákem, sprcha,
WC, balkon s posezením

Apartmán A/3: 40 m2, 1x oddělená ložnice s
manželským 2- lůžkem, obývací pokoj s rozkláda-
cím 2-lůžkem, jídelní stůl, židle, SAT/TV, vybavený
kuchyňský kout s lednicí a mrazákem, sprcha,
WC, balkon s posezením

Apartmán A/4: 40m2, 1x oddělená ložnice s manž-
elským 2- lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 2-
lůžkem, jídelní stůl, židle, SAT/TV, vybavený
kuchyňský kout s lednicí a mrazákem, sprcha,
WC, balkon s posezením

Poloha
150 m od pláže

Stravování
vlastní

KOMFORTNÍ aPaRTMÁNY
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Možnost dokoupení polopenze
Dospělí 2.800,- Kč/týden

Dítě do 12 let 1.800,- Kč/týden

KLIMaTIZaCE V CENĚ

náš tipCena na osobu/týden do 27.6. 27.6.– 4.7. 4.7.– 22.8.
od 29.8. 22.8.– 29.8.

ve studiu S/2 4 490 5 990 5 990
v apartmánu a/2 5 490 6 490 6 990
v apartmánu a/3 3 990 5 490 5 990
v apartmánu a/4 3 490 4 490 4 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, závěrečný, úklid, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 40 Kč/dospělá osoba/den, 20 Kč/dítě 12-18 let/den



Malebný rodinný penzion, postavený v přímořském
dalmatském stylu, leží v centru Gornja Valy přímo
u oblázkové pláže. Místo je vhodné jak pro rodiny
s dětmi, tak pro milovníky vodních sportů, ale i dob-
rých jídel, domácí kuchyně a rybích specialit. Možnost
výletů na ostrov Hvar, Korčulu, do Makarské a do
Dubrovníku. V místě je řada restaurací, barů a obcho-
dů.

Sportovní vybavení
na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk
Vybavení pokojů
sprcha, WC, balkón
Strava
polopenze, snídaně bufet, večeře výběr ze 2 hlav-
ních jídel, polévka nebo předkrm, hlavní jídlo, saláto-
vý bufet, dezert

Pokoje s balkónem s výhledem na moře, ledničkou 
a SAT TV příplatek 1.000 Kč/osoba/týden

DRVENIK
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PENZION aDRIa

Cena za osobu/týden do 13.6. 12.9. - 19.9. 13.6.– 27.6. 27.6.– 29.8.
od 19.9. 29.8.– 12.9. 

1/2 s polopenzí 7 990 8 990 9 990 10 990
dítě 2-12 let na přistýlce 6 990 6 990 7 990 7 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 40 Kč/dospělá osoba/den, 20 Kč/dítě 12-18 let/den



LUXUSNÍ HOTEL

Luxusní 4* hotel leží v centru Gornja Valy přímo
u oblázkové pláže. Hotel má vlastní vnitřní i venkovní
restauraci. Klientům je k dispozici fitness centrum a
sauna (za poplatek). Hotel nabízí plný komfort i pro
náročné  klienty.

Sportovní vybavení
na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk

Vybavení pokojů
Moderně vybavené pokoje, masážní sprcha, lednička, 
WC, balkón, SAT TV

Strava
polopenze, snídaně bufetem, večeře výběr ze 2 hlav-
ních jídel, polévka nebo předkrm, hlavní jídlo, saláto-
vý bufet, dezert

DRVENIK
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HOTEL HaNI

Široká nabídka výletů
Dubrovnik, Mostar, Međugorje

Cena za osobu/týden do 6.6. 6.6. - 13.6. 13.6.– 27.6. 27.6.– 29.8.
od 19.9. 12.9.– 19.9. 29.8.– 12.9. 

1/2 s polopenzí 8 990 9 990 10 990 13 990
dítě 2-12 let na přistýlce 6 990 7 990 8 990 10 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 40 Kč/dospělá osoba/den, 20 Kč/dítě 12-18 let/den



Komplex bungalovů Trim je situován nedaleko hotelu
Arkada. Kamenné stavby v dalmatském stylu, které jsou
vzdálené asi 150 m od oblázkovo-kamenité pláže.
Jedná se o velmi pěkné, moderně zařízené čtyřlůžkové
apartmány. Každý má uzamykatelnou předzahrádku s
příjemným posezením v soukromí. K dispozici je recep-
ce, aperitiv bar a samoobsluha.

Sportovní vybavení
4 tenisové kurty, fotbalové hřiště, hřiště na házenou, 
košíkovou, odbíjenou, dráhy pro koulenou
Vzdálenost od pláže
150 m
Centrum města
Stari Grad 700 m, Vrboska 10 km, Jelsa 10 km, 
Hvar 20 km
Vybavení apartmánu
ložnice, obývací pokoj se dvěma lůžky, vybavená
kuchyň, jídelní kout a příslušenství
Strava
vlastní, možnost dokoupení polopenze

Cena za osobu/týden do 6.6. 6.6.– 4.7. 4.7.– 22.8.
od 5.9. 22.8.– 5.9.

v apartmánu a/4 * 3 990 5 990 6 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování, spotřebu energie a vody, povlečení, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den

* platí při plném obsazení apartmánu

OSTROV HVaR
Hvar je jedinečné spojení nádherné mediteránské přírody, bohatého a různorodého kulturně historického dědictví. 

Má nejvíce hodin slunečního svitu v roce z celého Chorvatska.
Ostrov Hvar Vás okouzlí křištálově čistým mořem, nádhernou vůní levandule a rozmarýnu. 

STaRI GRaD
Stari Grad  patří k největším a nejnavštěvovanějším hvarským letoviskům. Historicky se jedná o nejvýznamnější město ostrova, 

mimořádnou hodnotu mají jeho památky a starobylý ráz městského jádra. Je hlavním střediskem hvarského vinařství.
Moderní trajektový přístav na okraji města spojuje ostrov se Splitem a mnoha dalšími místy.

OSTROV HVaR

BUNGaLOVY TRIM
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Hotel leží přímo u moře. Ubytování je ve dvoulůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Součástí objektu je restaurace, kavárna, aperitiv bar,
disco bar, snack bar a cukrárna. Hosté mohou využít
venkovní bazén s mořskou vodou s příjemným pose-
zením na terase, krytý bazén s ohřívanou mořskou
vodou, saunu, posilovnu.

Sportovní vybavení
4 tenisové kurty, fotbalové hřiště, hřiště na házenou,
košíkovou, odbíjenou, dráhy pro koulenou
Vzdálenost od pláže
přímo na pláži s upravenými betonovými platy na
slunění, pár kroků od oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře
Centrum města
Stari Grad 700 m, Vrboska 10 km, Jelsa 10 km, 
Hvar 20 km
Vybavení pokojů
sprcha, WC, balkón
Strava
polopenze, snídaně a večeře formou bufetu

HOTEL aRKaDa

HOTEL PŘÍMO Na PLÁŽI

Cena za osobu/týden do 6.6. 6.6.-4.7. 11.7.-18.7. 18.7.– 22.8.
od 12.9. 29.8.-12.9. 22.8.-29.8.

1/2 balkon/moře s polopenzí 8 490 10 490 12 490 13 490
1/2 balkon/park s polopenzí 7 990 9 990 11 990 12 990
dospělí na přistýlce 5 990 7 990 8 990 9 990
dítě 2–12 na přistýlce ZDARMA ZDARMA 5 990 6 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den
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OSTROV VIS
Středodalmátský ostrov, ležící na úrovní Splitu, nejdále od chorvatského pobřeží směrem k Itálii, si po léta ukrýval a chránil své přírodní 
i podmořské krásy. Do roku 1990 byl tento ostrov zcela uzavřen turistickému ruchu a snad díky této skutečnosti můžeme tento ostrov nyní 
považovat za turistický ráj v ekologicky neposkvrněné lokalitě. Svým nenarušeným životním prostředím je ideálním místem pro klidnou 
a romantickou dovolenou daleko od ruchu civilizace. O ostrově se zmiňují již starořecké cestopisy. V současnosti je vyhledávanou lokalitou 
potápěčů, kteří kromě jiného mohou objevovat krásy podmořských jeskyní a lodních vraků. Nedaleký ostrůvek Biševo je bývalou rezervací 
středomořských tuleňů. Nezapomeňte si na ostrově udělat výlet do “Modré jeskyně”.
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Tento moderní hotel ležÏ v blízkosti obláz-
kové pláže v zálivu městečka Komiža.
Komiža je malé rybářské městečko na jihu
ostrova Vis s bohatou mediteriánskou
vegetací. Hotelovým hostům je k dispozici
restaurace s terasou, TV místnost, prodej-
na upomínkových předmětů.

Sportovní vybavení
kulečník, minigolf, půjčovna horských kol 
a skútrů, na pláži vodní sporty, paragli-
ding, potápěčské centrum

Vzdálenost od pláže
přímo u oblázkové pláže
Centrum městečka
přímo v centru
Vybavení pokojů
koupelna s WC, telefon, lednička, balkón
Strava
snídaně bufet, večeře servírované s 
výběrem ze 2-3 menu, salátový bufet

VIS - KOMIŽa
Komiža se nachází na západním pobřeží ostrova Visu, na úpatí téměř 600 m vysoké hory Humu. Typicky středomořské městečko s úzkými uličkami, domy
semknutými kolem přístavu, přitahuje řadu turistů. V přístavu můžete obdivovat nádherné kotvící jachty či navštívit vyhlášené rybí restaurace. Komiža je
stará obec - první zmínky pocházejí z 12.století. Ve 13. stol. postavili benedidiktini na vyvýšenině nad obcí klášter sv. Mikuláše (Sveti Nikola), kterému se
říká Muster (v místním dialektu klášter) - vévodí celému okolí. Kromě starého románského kostelíka, tvoří jádro kláštera velký pětilodní kostel ze 16.-
17.stol. Klášter byl opevněn, dochovaly se dvě románské hranolové věže. Věž nad průčelím chrámu byla přeměněna ve zvonici. Každoročně na sv.
Mikuláše (6. prosince), který je i Dnem města Komiža, probíhají velké oslavy, jejichž vyvrcholením je tradiční spálení staré lodí jako oběť svatému Mikuláši
vyjadřující poděkování zdejších rybářů za ochranu.                 

HOTEL BIŠEVO

Cena za osobu/týden do 20.6. 20.6.– 18.7. 18.7.– 22.8.
od 5.9. 22.8.– 5.9.

1/2 s polopenzí 9 990 11 990 13 990
dítě 2–12 let na přistýlce 4 990 5 990 6 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den

NEjKRÁSNĚjŠÍ PLÁŽE V CHORVaTSKU
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PODGORaPODGORa

PODGORa
Romantické přímořské letovisko asi 9 km jihovýchodně od Makarské láká svou přírodní krásou,olivovými háji, 

vinicemi a piniovými lesy. V oblasti je několik vřídel s pitnou vodou a léčivé slané vřídlo Klokun. 
Podgorská promenáda patří k nejkrásnějším v Dalmácii.

Soukromé apartmány I. kategorie – typologie
Vzdálenost apartmánů od pláže do 300 m.

A2: 2-lůžková ložnice, obývací místnost 
s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkón

A3: 1x 3-lůžková ložnice, kuchyňský kout, 
sociální zařízení, balkón 

B4: 2x 2-lůžková ložnice, obývací místnost 
s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkón 

Cena za osobu/týden do 6.6. 6.6.-20.6. 20.6.– 11.7. 11.7.– 22.8.
od 12.9. 22.8.– 12.9.

v apartmánu a/2 6 990 7 490 7 990 8 990
v apartmánu a/3 4 990 5 990 6 990 7 990
v apartmánu B/4 4 990 5 990 6 490 7 990
přistýlka 1 990 2 990 2 990 2 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování a spotřebu energie a vody, povlečení, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinný příplatek - pobytová taxa: 1,50 euro/dospělá osoba/den, 0,75 euro/dítě 12-18 let/den

Na vyžádání zajistíme ubytování ve VIP apartmánech u pláže



Tyto „Smluvní podmínky“ pořadatele – CK Aquarius Adriatic (dále „CK“ nebo „Aqu-arius Adriatic“)
spolu s „Důležitými informacemi“ uvedených na webových stránkách www.ck-aquarius.cz v sekci „ke
stažení“ tvoří nedílnou součást všech smluv o zájezdu CK (bližší specifikace viz „Smlouva o
zájezdu“).

I. SMLUVNÍ VZTaH
Vzájemný občanskoprávní či organizačně právní vztah, který vzniká mezi cestovní kanceláří Aquarius Adriatic
s.r.o. a jednotlivci nebo organizacemi, účastníky zájezdu, se řídí ustanoveními občanského a obchodního
zákoníku.

II. SMLOUVa O ZÁjEZDU a POTVRZENÍ ÚČaSTI
Zájezd si zákazník může rezervovat v prodejním místě Aquarius Adriatic a také u všech smluvních prodejců.
Smluvní vztah mezi zákazníkem a Aquarius Adriatic vzniká i prostřednictvím smluvního prodejce. Podmínky
vstupují v platnost dnem podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem a jejím potvrzením ze strany Aquarius
Adriatic („Potvrzení o zájezdu“). Za smluvní závazky ze strany dalších přihlášených osob ručí zákazník pode-
pisující smlouvu o zájezdu. Za osoby nezletilé podepisuje smlouvu jejich zákonný zástupce. Smlouvou o
zájezdu se CK zavazuje, že zákazníkovi/kům (objednavateli zájezdu, účastníkovi/kům zájezdu – osobám, v
jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena – dále jen zákazník) poskytne zájezd, dopravu a jiné slu-
žby a zákazník se zavazuje, že zaplatí dohodnutou souhrnnou cenu a cenu ostatních smluvených služeb.

III. PLaTEBNÍ PODMÍNKY
Ceny zájezdů CK Aquarius Adriatic jsou sjednávány dohodou mezi CK a zákazníkem. Závazná cena je uve-
dena ve smlouvě o zájezdu. Při podpisu smlouvy je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50% dohodnu-
té ceny eventuelně do 1 týdne předložit nebo zaslat doklad o zaplacení zálohy.

Zbývající část ceny zájezdu je zákazník povinen doplatit nejdéle 30 dní před odjezdem zájezdu. Pokud tato
podmínka nebude dodržena (vyjma zájezdů rezervovaných v době kratší než 1 měsíc), může být zákazník ze
zájezdu vyřazen a dále bude postupováno dle stornovacích podmínek v bodu VII těchto podmínek. V přípa-
dě, že si zákazník kupuje zájezd v době kratší než 1 měsíc před začátkem, hradí celou částku při sepsání
smlouvy o zájezdu. Dojde-li dodatečně ke změnám předem stanovených a povolených přepravních tarifů, je
CK oprávněna ceny upravit.

Bez úplného zaplacení souhrnné ceny a ostatních služeb v souhrnné ceně nezahrnutých nemá zákazník
nárok na plnění (poskytnutí zájezdu a služeb) ze strany CK. Případné slevy vyhlášené CK po datu uzavření
smlouvy o zájezdu nemají vliv na cenu platnou v době uzavření smlouvy o zájezdu.

IV. PRÁVa a POVINNOSTI ÚČaSTNÍKa ZÁjEZDU
Zákazník má právo:
- požadovat poskytnutí všech taxativně stanovených služeb
- reklamovat případné vady poskytovaných služeb dle bodu VIII těchto podmínek a požadovat jejich odstraně-
ní a doplnění
- být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu služeb a ceně zájezdu
- před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy a to písemnou formou a v souladu s těmito podmínkami
- před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho (za stejných pod-
mínek) zúčastní jiná osoba v oznámení uvedena, pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 2532 OZ.
Taková změna musí být právně i technicky možná a uskutečnitelná (např. s ohledem na lhůtu pro zajištění
víza, letenky, atd.). CK je oprávněna po zákazníkovi (stávajícím zákazníkovi) požadovat poplatek za realizo-
vanou záměnu a náklady s tím spojené (např. náklady na víza nového zákazníka, náklady za změnu jména
na letence či vystavení nové letenky apod.). Původní a nový zákazník odpovídají společně a nerozdílně za
zaplacení souhrnné ceny a úhradu nákladů.

Zákazník je povinen:
- uhradit sjednanou cenu dle uzavřené smlouvy o zájezdu a platebních podmínek dle bodu III těchto pod-
mínek
- zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě vízové a jiné formality, které nejsou součástí sjednaných služeb
- dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, veškeré náklady, které vznik-
nou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník
- řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a ústními pokyny průvodce nebo delegáta
- účastníci zájezdu jsou povinni dostavit se včas na místo pobytu nebo srazu s ubytovacím poukazem (vou-
cherem), vydaným CK Aquarius Adriatic
- uplatnit reklamaci nejpozději do 1 měsíce po návratu ze zájezdu
- pokud účastník bez zavinění CK a z vlastní vůle nevyčerpá smluvně dohodnuté služby, nemá právo na jejich
náhradu.

V. PRÁVa a POVINNOSTI CK aQUaRIUS aDRIaTIC
-před uzavřením smlouvy v katalogu, nabídce, na svých webových stránkách, na své prodejně, v těchto pod-
mínkách dostupných kdykoli na webu, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a
řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnu-
tí zákazníka o koupi zájezdu.
- zabezpečit rozsah a kvalitu služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu
- vybavit zákazníka pokyny na cestu s ubytovacím dokladem (voucherem) před zahájením zájezdu
- informovat klienta nejpozději 5 dny před odjezdem/odletem o případných změnách smlouvy
- pokud se zákazník ocitne po zahájení zájezdu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel zájezdu poskyt-
nout neprodleně pomoc.
- před uzavřením smlouvy sdělit zákazníkovi vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích
a informaci o tom jaké zdravotní doklady jsou pro zájezd požadovány.

Aquarius Adriatic si vyhrazuje právo v neplánovaných případech:
- poskytnout náhradní hotel a služby ve stejné nebo vyšší kvalitě
- z objektivních důvodů změnit program zájezdu, přesunout dobu jeho konaní, změnit trasu, způsob dopravy,
ubytování či další sjednané podmínky. Takovéto změny je povinna zákazníkovi oznamovat, včetně návrhu
nové ceny. Pokud zákazník nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn smlouvy o zájezdu od smlouvy o
zájezdu neodstoupí, pak platí, že s navrženými změnami souhlasí. Poskytnutá lhůta musí skončit před
zahájením zájezdu. Odstoupí-li zákazník z tohoto důvodu od smlouvy o zájezdu, má právo požadovat uza-
vření nové smlouvy o zájezdu (náhradní zájezd) na jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní
smlouvě o zájezdu (je-li v nabídce CK), jinak mu CK vrátí uhrazenou část zájezdu.
- dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v důsledku mimořádných okolností ke
změně (zpoždění) letu/odjezdu, které nemůže CK ovlivnit, vyhrazuje si CK právo případné změny trasy,
dopravní společnosti, typu letadla či autobusu a mezipřistání. V těchto případech CK nenahrazuje služby,
které v důsledku těchto změn nemohly byt vyčerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly
zákazníkovi vzniknout.

CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit souhrnnou cenu:
- dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které
jsou zahrnuty v ceně zájezdu v průměru o vice než 10%
- anebo dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení souhrnné ceny v průmě-
ru o vice než 10 %.

Pro výpočet souhrnné ceny zájezdů byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč) ke dni uvedenému v aktu-
álním katalogu, ceníku nebo na webových stránkách CK.
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí byt objednavateli zájezdu odesláno nejpozději 21 dní před zaháje-
ním zájezdu.

CK je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen z méně jak 75 %. Písemné oznámení o zrušení zájez-
du z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna odeslat zákazníkovi
(objednavateli zájezdu) nejpozději 5 dnů před datem zahájení zájezdu.

VI. SjEDNaNé SLUŽBY
Sjednané služby jsou závazně uvedeny na smlouvě o zájezdu. Rozšíření nebo změny služeb nad rámec
cestovní smlouvy musí být ze strany Aquarius Adriatic písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před
začátkem zájezdu. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými na smlouvě o zájezdu. Platné časy odjez-

du/odletu jsou uvedeny v pokynech na cestu, které zákazník obdrží před odjezdem/odletem. První a posled-
ní den je určen k přepravě. V případech, které nemůže cestovní kancelář Aquarius Adriatic ovlivnit (např.
změny u zahraničních partnerů, změny u dopravců, vyšší moc atd.) je oprávněna změnit dohodnuté podmín-
ky zájezdu a zároveň je povinna bez zbytečného odkladu tyto změny ohlásit zákazníkovi. Nesouhlasí-li
zákazník s těmito změnami, je oprávněn odstoupit od smlouvy dle bodu VII těchto podmínek vyjma případu,
kdy cestovní kancelář buď zruší zájezd nebo změní termín konání zájezdu o více než 48 hodin. V těchto
případech má zákazník právo na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy na zájezd.

VII. ZRUŠENÍ SMLOUVY a STORNOVaCÍ PODMÍNKY
CK je ze závažných důvodů oprávněna zrušit zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho
realizace. V takovém případě je povinna uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.
Zákonný nárok zákazníka na náhradu škody zůstává zachován.

CK se zprostí odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit penále
pouze v případě, prokáže-li, že ke zrušení Zájezdu došlo v důsledku neodvratitelné události, které
nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní rozumně požadovat či došlo-li
ke zrušení zájezdu z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu zákazníků.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a zajištění zájezdu. Zrušení smlouvy nastává v den, kdy CK
obdrží písemné oznámení storna zájezdu.

Při zrušení smlouvy je zákazník povinen zaplatit tyto stornovací poplatky:
- 1000 Kč/os - storno 60 dní a více před zahájením zájezdu
- 30% z ceny zájezdu - storno od 60. dne do 30. dne před zahájením zájezdu
- 50% z ceny zájezdu - storno od 29. dne do 20. dne před zahájením zájezdu
- 70% z ceny zájezdu - storno od 19. do 10. dne před zahájením zájezdu
- 80% z ceny zájezdu - storno od 9. do 6. dne před zahájením zájezdu
- 90% z ceny zájezdu - storno od 5. do 3. dne před zahájením zájezdu
- 100% ceny zájezdu - storno od 2. dne před odjezdem/odletem (pokud se zákazník nedostaví k
odletu/odjezdu, nebo jej zmešká, nebo bude mít neplatné cestovní doklady apod.).

VIII. REKLaMaCE SLUŽEB
Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upra-
veny § 2537 a následně zákonem č. 89/2012 Sb., OZ a z. č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Při nedodržení vypsaných podmínek zájezdu je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci následujícím způso-
bem:
Případné reklamace zájezdu či služeb CK doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem nebo na recepci
ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem, zahraničním partne-
rem, ubytovacím zařízením atp.

Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality
než uvedené ve smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. - v případě, že se tak nestane, má
zákazník nárok uplatnit reklamaci nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu, na pozdější reklamace
nebude brát cestovní kancelář zřetel. Reklamace by měla být podložena písemným vyjádřením stálého
zástupce cestovní kanceláře, v případě, že zástupce není přítomen po celou dobu pobytu, potvrzením
oprávněného zástupce ubytovatele, dopravce, případně dodavatele jiné placené služby, která není plněna v
souladu s dispozicemi, aby mohlo dojít k rychlému vyřízení. Na veškeré reklamace podané dle výše uvede-
ných náležitostí je cestovní kancelář povinna odpovědět písemnou formou do 30-ti dnů ode dne obdržení
reklamace.

IX. POVINNé SMLUVNÍ POjIŠTĚNÍ CK
CK uzavřela s Union pojišťovnou a.s. pojištění, na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v přípa-
dech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
-neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava sou-
částí zájezdu
-nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd
neuskutečnil, nebo
-nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskyt-nutého zájezdu v přípa-
dě, že se zájezd uskutečnil pouze z části

CK je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název poji-
šťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s
potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa
pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna
plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjez-
du. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu poji-
šťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování
zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní
smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

X. CESTOVNÍ POjIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění není součástí ceny zájezdů CK Aquarius Adriatic. Zákazník má možnost sjednat cestovní
pojištění Union Pojišťovny prostřednictvím cestovní kanceláře Aquarius Adriatic nebo u všech smluvních pro-
dejců CK Aquarius Adriatic. Přesné podmínky pojištění obsahuje brožura „Cestovní pojištění pro účastníky
zájezdu“, kterou zákazník obdrží v cestovní kanceláři nebo od zástupce CK. Pojistný vztah vzniká přímo mezi
účastníkem zájezdu a pojišťovnou.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTaNOVENÍ
Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí současně se smlouvou o zájezdu a jsou její nedílnou součástí.
Zákazníci potvrzují podpisem smlouvy o zájezdu, že jsou jim Obchodní a stornovací podmínky známy,
rozumějí jim a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

V případě sporu vzniklého se smlouvou má zákazník, který je spotřebitelem právo na mimosoudní řešení u
České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na
www.coi.cz.

CK Aquarius Adriatic zpracovává osobní údaje zákazníků uvedených na smlouvě o zájezdu v souladu se
zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje se zpracovávají pouze k účelu realizace zájezdu dle smlouvy o zájezdu.

Ceny byly kalkulovány ke dni 14.1.2020

Tyto nové podmínky jsou upravené v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podni-
kání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a. změně záko-
na č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (od 1.1.2014 z.č. 89/2012 Sb. občan-
ský zákoník v platném znění) a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a je upraven v těchto Všeobecných podmínkách. 

Tiskové chyby vyhrazeny.

Cestovní kancelář Aquarius Adriatic s.r.o.
IČO: 26 74 64 41, se sídlem Praha 2, Korunní 61, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91139

Cestovní kancelář aQUaRIUS aDRIaTIC s.r.o.
Korunní 61, 120 00 PRaHa 2

VŠEOBECNé SMLUVNÍ PODMÍNKY CK aQUaRIUS aDRIaTIC S.R.O.
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