
Moře
Termály
Lázně

6 - 10/denní zájezdy nebo pobyty s vlastní dopravou
STAČÍ ZAVOLAT A VŠE VÁM ZAŠLEME POŠTOU!

CESTOVNÍ KANCELÁŘCESTOVNÍ KANCELÁŘCESTOVNÍ KANCELÁŘCESTOVNÍ KANCELÁŘ
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VRSI je malé letovisko, které se nachází na stejnojmenném 
poloostrově 20 km od Zadaru. Je to malé rybářské městečko  
s typickou středomořskou vegetací, ideální cíl pro ty, kteří 
si chtějí vychutnat klid, křišťálově čisté moře a krásu nepo-
rušené přírody. Mezi nejznámější historické památky patří 
Kostel sv. Toma, kostel sv. Jakova, románský kostel sv. Lo-
vre, farní kostel sv. Mihovil. Známé místní pláže jsou Du-
boka Draga, Grmovača, Kukinica, Ljaljkovača, Mulo, Punta 
Velebit, Ričina, Zečevo, Zukve.
Za nejkrásnější část je považováno Mulo na severní straně 
zálivu. Najdete zde pláže z drobných kamínků, které mají 
pozvolný vstup do moře. Jsou tak ideální nejen pro děti, ale 
také pro nepříliš zdatné plavce. Podél pláže vede prome-
náda s  kavárnami, restauracemi, obchůdky a najdete zde 
také molo, kde každé ráno rybáři prodávají čerstvé úlovky. 
Směrem na západ od Vrsi se táhne asi 2 kilometry dlouhý 
borový les, který vyhledávají především nudisté a milovníci 
samoty. Vstup do moře je zde kamenitý, ale po pár metrech 
již začíná písečné dno s průzračně čistou vodou.
V okolí jsou ještě další menší kamenité zátoky vhodné ke 
koupání, které vás uchvátí překrásným výhledem na pohoří 
Velebit. Cesta vede směrem k ostrůvku Zečevo, podél polí  
a vinohradů na přírodní idylickou pláž Ričine. Tuto zátoku 
využívají jachtaři jako kotviště při cestě na ostrov Pag. 

CHORVATSKO  –  VRSI-MULO  –  HOTEL BENI*** HOTEL BENI***
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HOTEL BENI*** má 11 moderních a klimatizovaných dvoulůžkových pokojů, 8 třílůžkových pokojů  
s přistýlkou a 4 rodinné pokoje se 2 ložnicemi a balkonem. Každý pokoj má koupelnu s WC a sprchou, 
fén, klimatizaci, chladničku, varnou konvici, sejf, telefon, TV/SAT a bezplatnou wi-fi.  Dvoupatrová bu-
dova hotelu nedisponuje výtahem, leží v bezprostřední blízkosti pláže. Na pláži jsou k dispozici bezplat-
ně hotelové slunečníky s lehátky (omezený počet). Stravování v hotelové restauraci v přízemí formou 
polopenze (místní středomořská kuchyně), přes poledne možno zakoupit oběd nebo občerstvení na 
hotelové terase.

Tipy na výlety:
ZADAR – město staleté historie, jednou z nej-
významnějších památek je Kostel sv. Donata, 
Katedrála sv. Štošije (největší kostel v Dalmácii), 
ženský benediktinský klášter a Kostel sv. Marie, 
městské hradby, Knížecí palác a mnohé další 
včetně mnoha muzeí. Nejznámější ulice Kalelarga 
je srdcem města, lemována památkami, restaura-
cemi s terasami, kde můžete ochutnat originální 
Zadarský likér Maraschino, dalmatský guláš pa-
šticada a osladit dezertem - tradičními kroštulemi. 
Procházka Kalelargou Vás dovede na nábřeží, 
kde při zvucích Mořských varhan (soustava trubek 
a píšťal, zabudovaná ve schodech, zvuky varhan 
vznikají působením mořských vln) jsou pozorová-
ny nejkrásnější západy slunce.
NIN – nejstarší chorvatské královské město, na-
cházející se na malém ostrůvku, spojeném s pev-
ninou 2 mosty. Kulturní památky zde jsou Kostel 
sv. Kríža (nejmenší katedrála na světě), kostel sv. 
Jakova, katedrála sv. Anselma, pozůstatky řím-
ského chrámu. Za návštěvu stojí i Ninská malá so-
lana – zpracovává sůl bez použití mechanizace, 
muzeum i obchod se solnými suvenýry.

HOTEL BENI***
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CHORVATSKO  –  VRSI-MULO  –  HOTEL BENI*** HOTEL BENI***

Číslo 
zájezdu Termín Délka 

zájezdu Dospělí Dospělý 
přistýlka

Dítě
0 - 4,99 let 
přistýlka

Dítě
5 - 13,99 let 

přistýlka
Pobyt

Počet nocí
Nástupní

místa

2101 07.06. – 16.06. 10 dnů 9.300,- 8.200,- 3.800,- 6.500,- 8 dnů 
7 nocí E

2102 27.08. – 05.09. 10 dnů 10.900,- 9.600,- 4.200,- 7.700,- 8 dnů 
7 nocí D nebo E

2103 05.09. – 14.09. 10 dnů 10.100,- 8.900,- 4.100,- 7.300,- 8 dnů 
7 nocí D

2104 14.09. – 23.09. 10 dnů 8.900,- 7.900,- 3.800,- 6.400,- 8 dnů 
7 nocí D nebo E

Ceny v CZK/os.
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HOTEL BENI***
V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava klimatizovaným autobusem do Vrsi  a zpět, 7x ubytování - 1/2 pokoje  
v hotelu Beni*** (s francouzským balkónem) + 7x polopenze (snídaně + večeře - formou švédského stolu, 
neomezená konzumace nápojů po dobu snídaně v hotelové restauraci, u večeře džbán vody s příchutí cit-
ron/pomeranč), po celou dobu služby průvodce, pojištění léčebných výloh + pojištění proti úpadku CK, DPH.

PŘÍPLATKY:
• příplatek 1/1 + 2.200,- Kč/os./1 termín
• příplatek za pokoj XXL nebo Family/ 2 ložnice (pouze dospělí) + 350,-CZK/os./termín
•  daň z ubytování – pobytová taxa 1,35 EUR/os./noc  platí klient v recepci hotelu, děti 12-18 let 50% … do 

12 let zdarma (dle aktuální městské vyhlášky)
• dítě do 4,99 let na lůžku v pokoji s 1 dospělou osobou má stejnou cenu jako dítě 5-13,99 let / přistýlka
• dítě 5 až 13,99 let na lůžku v pokoji s jednou dospělou osobou má stejnou cenu jako dospělý/přistýlka

SLEVA: 
•  vlastní doprava - 1.900,-CZK/os. z pultové ceny (klienti nejsou pojištěni na léčebné výlohy a storno)
počet pokojů pro vlastní dopravu je omezen

NÁSTUPNÍ MÍSTA DO AUTOBUSU:
D)  Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava, (Nový Jičín dle 

dohody), Hranice, Olomouc, Brno, Břeclav, Bratislava
E)  Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Český Těšín, 

Třinec, Jablunkov, Žilina, Bratislava

INFORMACE O NÁSTUPNÍCH MÍSTECH:
Frýdek-Místek: vlakové nádraží poblíž podchodu
Havířov: vlakové nádraží ul. Železničářů (autobus. 
zastávka)
Ostrava-Svinov: parkoviště u vlakového nádraží (jižní 
podchod)
Nový Jičín: čerpací stanice LXM Group, autosalón 
Renault
Hranice: parkoviště před motorestem „Sparta“  
ul. Zborovská
Olomouc: autobusová zastávka „Autobusové nádraží  
– podchod“ ul. Tovární
Brno: Parkoviště u autobus. zastávky „Mariánské 
náměstí“, Komárov
Karviná: parkoviště PHM Benzina tř. 17. listopadu 
1537/4, u Tesca
Český Těšín: autobusové nádraží
Třinec: autobusová zastávka Terasa Konečná,  
ul. Lidická, Lyžbice
Jablunkov: autobusové nádraží
Břeclav, Žilina, Bratislava: dle telef. dohody s CK
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ZALAKAROS je jedno z nejznámějších maďarských lázeňských měst, svojí 
termální vodou a lázněmi je proslulé po celé Evropě. Nachází se v kouzelném 
přírodním prostředí přímo u Malého Balatonu, obklopen vinicemi, ovocnými sady 
a lesy, zabezpečujícími čisté ovzduší.  

Prvořadou sílou města je léčivá voda – chlorido-sodná a hydrokarbonátová ter-
mální voda brómového a jódového charakteru, je řazena do sirovodíkové skupi-
ny. Má vysoký obsah kyseliny borité, učinná je pro léčbu kloubních onemocnění, 
revmatismu měkkých částí, onemocnění kostí, kožních onemocnění, doléčení po 
sportovních zraněních. V Zalakaros můžete tělu dopřávat nejen zážitky z léčivé 
vody, ale také místní gastronomické pochoutky a speciality i vína. Turistické stez-
ky nabízejí příjemné procházky tímto květinovým městem až do lesoparku, k vy-
hlídce Kilátó na panorama Balatonské vrchoviny, vinicím nebo cyklovýlety kolem 
Malého Balatonu. Možná je také návštěva největší maďarské buvolí rezervace 
Bivalyrezervátum.   

Městské lázně Gránit Gyógyfürdö poskytují zážitek z koupání a pestrou paletu 
služeb všem návštěvníkům od malých dětí po seniory. Milovníci nadstandartní-
ho koupání mohou v Léčebném centru vychutnávat v termálním sedacím bazénu  
a v jacuzzi léčebné účinky zalakarošské vody. V zážitkovém termálním bazénu  
s různými vodními atrakcemi: masážní trysky, perličková lázeň, vodní hřib, divoký 
proud vody. Venkovní koupání zpestřují různé vodní masáže, chrliče vody, skot-
ské sprchy a perlivé koupele. Vnitřní i venkovní odpočinkové prostory a terasy  
k opalování zabezpečují příjemný odpočinek. Na základě ohodnocení mají lázně 
v kategorii léčebných a zážitkových lázní nejvyšší čtyřhvězdičkovou kvalifikaci.  

MAĎARSKO – ZALAKAROS – HOTEL KAROS SPA**** HOTEL KAROS SPA****
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HOTEL KAROS SPA**** superior je obklopen zelení, vzdá-
len 400 m od centra města a pouze 200 m od městských láz-
ní Gránit. Hotel je vybaven výtahy, nonstop recepcí, restau-
rací Éden s výbornými pochoutkami maďarské i mezinárodní 
kuchyně, Cafe barem, Hajóbarem. Všechny hotelové pokoje plně kli-
matizované, disponují příslušenstvím s WC, vanou (většina pokojů) 
nebo sprchou, bidetem. Komfortní vybavení doplňuje sejf, telefon, 
satelitní TV, minibar, připojení na internet, fén, župany. K dispozici 
jsou pokoje dvou- i třílůžkové. Hotelové Spa nabízí rozličné osvěžující  
i relaxační masáže, bahenní zábaly, hydromasáže, podvodní masá-
že, galvanické proudy, iontoforéza, diadynamic, inhalace solí, oxygen 
terapie, magnetoterapie, masáže: klasické, lymfatické, reflexní pee-
lingové, relaxační, anti-stresové, indické, s lávovými kameny, thaj-
ské. Nechat se  hýčkat můžete i speciálními pleťovými kosmetickými 
ošetřeními, aroma koupelemi, manikúrou, pedikúrou. Sportovní vyžití 
se nabízí zapůjčením kol, využitím posilovny, Nordic Walking, různými 
programy cvičení v bazénech – vodní gymnastika aqua aerobic, jóga 
aj. Milovníkům vodních hrátek slouží venkovní (sezónní) a vnitřní pla-
vecké bazény, vnitřní termální bazén s léčivou vodou, zážitkové lázně  
s vodními atrakcemi a dětské brouzdaliště. Saunový svět tvoří: infrasau-
na, biosauna, 2 finské sauny, parní bylinková sauna a ledová jeskyně, 
profisauna se saunovými rituály.  
Strava: snídaně a večeře formou bufetu (švédský stůl), u snídaně ná-
poje káva, čaj, ovocné šťávy, oběd – polévkový bufet (2 druhy polévek)

HOTEL KAROS SPA*******NEJLEPŠÍ NABÍDKA V MAĎARSKU***
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MAĎARSKO – ZALAKAROS – HOTEL KAROS SPA****

Číslo 
zájezdu Termín Délka 

zájezdu Dospělí Dítě  
6 - 12,99 let

Počet 
nocí

Trasa 
autobusu

2201 06.03. – 11.03. 6 dnů 6.700,- 5.000,- 5 nocí E
2202 20.03. – 25.03. 6 dnů 6.900,- 5.200,- 5 nocí D
2203 27.03. – 01.04. 6 dnů 6.900,- 5.200,- 5 nocí E
2204 10.04. – 15.04. 6 dnů 7.300,- 5.400,- 5 nocí E
2205 24.04. – 30.04. 7 dnů 8.600,- 5.800,- 6 nocí D
2206 15.05. – 21.05. 7 dnů 8.900,- 5.900,- 6 nocí E
2207 22.05. – 28.05. 7 dnů 9.200,- 5.900,- 6 nocí E
2208 05.06. – 11.06. 7 dnů 9.200,- 6.000,- 6 nocí D nebo B
2209 12.06. – 18.06. 7 dnů 9.300,- 6.000,- 6 nocí E
2210 19.06. – 25.06. 7 dnů 9.400,- 6.100,- 6 nocí D
2211 03.07. – 09.07. 7 dnů 9.800,- 6.200,- 6 nocí D
2212 21.08. – 27.08. 7 dnů 9.800,- 6.200,- 6 nocí E
2213 28.08. – 03.09. 7 dnů 9.300,- 6.100,- 6 nocí E
2214 18.09. – 24.09. 7 dnů 8.800,- 6.000,- 6 nocí D 
2215 25.09. – 01.10. 7 dnů 8.600,- 5.900,- 6 nocí D nebo B
2216 02.10. – 07.10. 6 dnů 7.400,- 5.400,- 5 nocí E
2217 16.10. – 21.10. 6 dnů 7.300,- 5.300,- 5 nocí D
2218 06.11. – 11.11. 6 dnů 6.900,- 5.200,- 5 nocí D nebo B
2219 04.12. – 09.12. 6 dnů 6.700,- 5.000,- 5 nocí E

Ceny v CZK/os.AUTOBUSOVÉ  RELAXAČNĚ-LÉČEBNÉ  ZÁJEZDY                   

HOTEL KAROS SPA****
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V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava klimatizovaným autobusem do hotelu a zpět, ubytování podle 
počtu nocí ve dvoulůžkovém pokoji **** SUPERIOR s balkónem včetně polopenze formou švéd-
ského stolu (u snídaně je i nápojový bufet), po celou dobu služby průvodce, pojištění léčebných 
výloh +  pojištění CK proti úpadku, DPH.
+ BONUS:
• celodenní vstupy do  bazénu s léčivou termální vodou
•  celodenní vstupy do „Harmony Spa Wellness World“, 5 vnitřních bazénů, 2 letní venkovní 

vyhřívané bazény, vířivky, hydromasáže, několik druhů římské lázně s přísadami /saunový svět/
• skupinová cvičení  /vodní gymnastika, jóga, strečink/
• pitná detoxikační kúra, župany (jen dospělí)
• u pobytů na 6 nocí je obědová polévka v ceně po celou dobu pobytu
V případě nevyužití bonusu klient nemá nárok na finanční kompenzaci.
PŘÍPLATKY: 
• minipaket – 3 léčebné procedury(2x masáž + 1 koupel)        + 33,-EUR/os. 
• maxipaket – 6 léčebných procedur předepsaných lékařem + 63,-EUR/os.
• minipaket a maxipaket se závazně objednávají v CK a platí se v den příjezdu na hotel!!
• 1/1 pokoj  + 1.500,- CZK/os./termín
• polévka + 10,-EUR/os./termín … pouze u pobytů na 5 nocí, platí se v den příjezdu
• daň z ubytování – dle městské vyhlášky + 550,- HUF/os./noc
                   – platí klient v recepci hotelu …….  neplatí děti do 18 let
• spojení termínů za sebou: cena 2 termínů + 1400,- CZK/os. – navíc 1 noc s polopenzí
•  pokoj 1/4 (apartmán) – na vyžádání, bližší informace o celkové ceně dle termínu – bude sdělena 

dodatečně.  
SLEVA:
•   děti 0-5,99 let (přistýlka) mají jednotnou cenu  3.100,- CZK/os. za podmínky ubytování se 

dvěma dospělými na pokoji. 
•   děti 0-5,99 let (lůžko) mají jednotnou cenu  4.600,- CZK/ os./ termín za podmínky ubytování  

s 1 dospělým na pokoji

HOTEL KAROS SPA****
INFORMACE PRO AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY – NÁSTUPNÍ MÍSTA 
DO AUTOBUSU (trasa autobusu):
B)  Frýdek-Místek, Havířov*, Ostrava, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, 

Vsetín, Zlín (*Havířov min. 6 osob)
D)  Frýdek-Místek, Havířov*, Ostrava, Nový Jičín*, Hranice, Olomouc, 

Brno, Břeclav, Bratislava (*Havířov, Nový Jičín min. 6 osob)
E)  Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Český Těšín, Třinec, Jablunkov, 

Žilina, Bratislava

INFORMACE O NÁSTUPNÍCH MÍSTECH:
Frýdek-Místek: vlakové nádraží poblíž podchodu
Havířov: vlakové nádraží ul. Železničářů (autobus. zastávka)
Ostrava-Svinov: parkoviště u vlakového nádraží (jižní podchod)
Nový Jičín: čerpací stanice LXM Group, autosalón Renault
Valašské Meziříčí: autobusové nádraží
Vsetín: parkoviště u zimního stadionu „Na Lapači“
Zlín: autobus. zastávka Malenovice Centro
Hranice: parkoviště před motorestem „Sparta“ ul. Zborovská
Olomouc: autobusová zastávka „Autobusové nádraží – podchod“  
ul. Tovární
Brno: Parkoviště u autobus. zastávky „Mariánské náměstí“, Komárov
Karviná: parkoviště PHM Benzina tř. 17. listopadu 1537/4, u Tesca
Český Těšín: autobusové nádraží
Třinec: autobusová zastávka Terasa Konečná, ul. Lidická, Lyžbice
Jablunkov: autobusové nádraží
Břeclav, Žilina, Bratislava: dle telef. dohody s CK
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MAĎARSKO – ZALAKAROS – HOTEL KAROS SPA****
Ceny v CZK/os.POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU

Délka   
pobytu

MIMOSEZONA
03.01. – 30.04. 

mimo 14.04 – 19.04.
02.10. – 19.12.

SEZONA
01.05. – 25.06.
04.09. – 01.10.

HLAVNÍ SEZONA
14.04. – 19.04.
26.06. – 03.09.

3 noci 4.100,- 4.900,- 5.400,-
6 nocí 7.800,- 8.900,- 9.500,-

10 nocí 12.000,- 13.800,- 14.900,-
14 nocí 16.600,- 19.200,- 20.700,-

   Variabilní symbol: 2200 HOTEL KAROS SPA****
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 HOTEL KAROS SPA****
V CENĚ JE ZAHRNUTO: ubytování v hotelu KAROS 
SPA**** (všechny pokoje jsou klimatizovány + strava for-
mou polopenze (snídaně + večeře bohaté švédské stoly) 
viz délka pobytu, DPH.

+ BONUS:
• celodenní vstupy do termálního bazénu
•  celodenní vstup do wellness centra - vyhřívané bazé-

ny, vířivky, hydromasáže, saunový svět včetně římské 
lázně

•  speciální programy - animační programy včetně cvi-
čení v bazénu 

•  župan pro každého klienta na pokoji po celou dobu 
pobytu (pouze dospělí)

PŘÍPLATKY: 
•  jednolůžkový pokoj + 300,- CZK/os./noc (účtuje se  

i v případě ubytování 1 dospělý + 1 dítě 0-5,99 let)
•  ubytování v apartmánu – spa superior + 300,- CZK /

os./noc .... pouze dospělí
•  parkoviště  3,- EUR (1000,-HUF) / noc / automobil
•  daň z ubytování 550,- HUF/os./noc …. dle platné 

městské vyhlášky – platí klient (starší 18 let) přímo 
na místě

SLEVA:
•   děti do 5,99 let – platí paušální poplatek 700,- CZK/

os. / termín (ubytování s dvěmi dospělými na pokoji)
•   děti 6 – 12,99 let – 50 % z celkové ceny/os. (ubytová-

ní min. s dvěma dospělými na pokoji)

HOTEL KAROS SPA****
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Léčivé lázně představují jeden z nejpříjem-
nějších typů relaxace, jaký Slovinsko nabízí. 
Mezi největší lázeňská centra se řadí Mo-
ravské Toplice na severovýchodě v regionu 
Prekmurje, 7 km severovýchodně od města 
Murska Sobota. Od nás z Česka je tato oblast 
nejblíže, leží v blízkosti maďarských hranic.  
Mezi zdejšími stavebními klenoty vynikají 
chrám sv. Martina v Martjancích s nástěnný-
mi malbami ze 14. st., nejznámější církevní 
stavba v zemi – kostel Nanebevzetí v obci 
Bogojina, přestavěný Jože Plečnikem, i je-
den z posledních plovoucích mlýnů Slovinska  
v nedalekých Ižakovcích na řece Mura. Nej-
milovanějším symbolem Prekmurje je bílý 
čáp nebo beli štrk, jehož venkované považu-
jí za znamení štěstí, pokud se usídlí v jejich 
blízkosti. 

Pro poznání zdejšího kraje poslouží výlety –
meditační procházka Bukovinským lesem ke  
kapličce  sv. Vida a prameni minerální vody, 
největší orchidárium ve střední Evropě s pro-
dejnou orchideí a možností prohlídky tropické 
zahrady, ochutnávka vín u místních vinařů. 

SLOVINSKO – MORAVSKE TOPLICE – HOTEL TERME VIVAT**** HOTEL TERME VIVAT****
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MORAVSKE TOPLICE jsou i resortem za-
řízeným na rekreaci s řadou moderních spor-
tovišť a rájem pro vyznavače pěší turistiky + 
nordic walking (okruhy od 3 do 12 km) vinnými 
stezkami, přírodními terény. Ideální podmínky 
jsou také pro milovníky cyklistiky – značené 
cyklostezky, půjčovna kol je i v hotelu Vivat. 
Termální lázně Moravske Toplice se pyšní 
nejteplejšími prameny ve Slovinsku: vyvěrají  
z hloubky téměř 1500 m o teplotě 72 °C  a jsou 
chlazeny na teplotu 38 °C, aby se mohly vyu-
žít v bazénech. Jedná se o nejnovější  lázně 
v zemi – jejich pramen byl objeven v r. 1960 
náhodně během průzkumného vrtu na naftu.  
Světlá termální voda vyvěrá z hloubky 600 
a 900 m o teplotě 55 °C, zatímco jedineč-
ná černá termální voda přichází z hloubky 
1257 m s teplotou 66 °C. Oba typy vody 
jsou hydrogenuhličitanové, silně minera-
lizované s obsahem sodíku a vodíku. Vý-
borné léčivé účinky mají na revmatická 
onemocnění, chronické degenerativní po-
hybové nemoci, rehabilitace po zraněních, 
lupénku.

HOTEL TERME VIVAT**** ***TOP CLASS NABÍDKA*** 
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SLOVINSKO – MORAVSKE TOPLICE – HOTEL TERME VIVAT****

HOTEL TERME VIVAT**** nabízí uby-
tování ve dvoulůžkových pokojích s francouz-
ským oknem a možností rozkládací přistýlky 
včetně příslušenství (sprcha, WC). Pokoje jsou 
vybaveny klimatizací, minibarem, TV, fény, 
župany, trezorem, wi-fi připojením.Vnitřní hote-
lové prostory jsou nekuřácké, pro kuřáky místo 
vyhrazeno. V hotelové restauraci se podáva-
jí kreativně připravená tradiční jídla regionu 
Prekmurje i mezinárodní kuchyně. Hotel je vy-
baven výtahy, nonstop recepcí, kadeřnictvím, 
beauty salonem, fitness.
Wellness centrum Vivat je zařízeno v duchu 
teorie pěti čínských elementů (voda, dřevo, 
oheň, země a kov) s širokou nabídkou pro-
cedur: magnetoterapie, masáže, zkrášlující 
procedury tváře, krku a dekoltu, péče o ruce  
a nohy,  formování těla, koupele, solné terapie, 
TENS, elektroterapie, ultrazvukové terapie, 
laserterapie, tělové obklady (parafín, cryo, 
thermic, fango) neuromuskulární tejpování, 
manuální lymfodrenáže. Bazénový komplex 
zahrnuje - venkovní bazény s teplotami vody 
27 – 38 °C: olympijský plavecký /letní provoz/, 

HOTEL TERME VIVAT****
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rekreační bazén, wellness bazén, dětský bazén  a vnitřní bazé-
ny s teplotami 33 – 39 °C: rekreační, whirlpool, dětský bazén, 
bazénový komplex pro dospělé s černou termální vodou. 
Svět saun: vnitřní finská bylinková sauna, finská, turecká, infra 
sauna, venkovní tematická sauna, FKK terasa.
Stravování v hlavním restaurantu Vivat, další možnosti ob-
čerstvení během dne nabízí Vita a la carte restaurant, vnitřní  
a venkovní restaurace u bazénů, lobby bar. 
Strava: snídaně a večeře formou bohatého bufetu (švédský 
stůl) u snídaně s nápoji.

HOTEL TERME VIVAT****
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SLOVINSKO – MORAVSKE TOPLICE – HOTEL TERME VIVAT****

Číslo 
zájezdu Termín Dospělí Děti přistýlka

6 – 10,99 let
Děti přistýlka
11 – 14,99 let

Počet 
nocí

Nástupní
místa

2301 03.04. – 08.04. 8.400,- 5.700,- 6.800,- 5 E

2302 08.05. – 14.05. 9.600,- 6.400,- 7.600,- 6 D nebo B

2303 29.05. – 04.06. 9.700,- 6.400,- 7.600,- 6 D nebo B

2304 10.07. – 16.07. 9.900,- 6.600,- 7.800,- 6 E

2305 04.09. – 10.09. 9.700,- 6.400,- 7.600,- 6 D

2306 11.09. – 17.09. 9.700,- 6.400,- 7.600,- 6 E

2307 09.10. – 14.10. 8.700,- 5.800,- 6.900,- 5 D nebo B

2308 13.11. – 18.11. 8.400,- 5.700,- 6.800,- 5 D

2309 *23.12. – 27.12.* 8.400,- 5.700,- 6.800,- 4 E

REKREAČNÍ NEBO LÉČEBNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY  Ceny v CZK/os.

HOTEL TERME VIVAT****
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V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava klimatizovaným autobusem do hotelu a zpět, dle počtu 
nocí ubytování ve dvoulůžkovém klimatizovaném pokoji (superior ****) s polopenzí (velký 
bufet) formou švédských stolů, nápoje u snídaně,  po celou dobu služby průvodce, pojištění 
léčebných výloh +  pojištění CK proti úpadku, DPH.

BONUS:
•  neomezené vstupy dle provozní doby do „TERME VIVAT“ (sauny za příplatek)
•  neomezený vstup dle provozní doby do všech bazénů s termální vodou  
•  župany na pokoji + 1 ručník do term. bazénů (na celý termín)
•  každodenní skupinové cvičení v termálním bazénu (terapeutická aqua-gymnastika)
•  wifi na každém pokoji 
V případě nevyužití bonusu, klient nemá nárok na finanční kompenzaci.

PŘÍPLATKY:
• Maxi léčebný paket, platí se na místě + 70,-EUR/os. (zdrav.konzultace + 6 procedur)
• Mini léčebný paket, platí se na místě + 40,-EUR/os. (zdrav.konzultace + 3 procedury)
• 1/1 pokoj   + 2.100,- CZK/os./termín 
• pokoj s balkónem   + 300,- CZK/os./ termín
• spojení termínů      + 1.400,-CZK/os./1 noc s polopenzí
•  děti 6-14,99 let (lůžko)   + 1.000,- CZK/ os./ termín …. k ceně dítě přistýlka za podmínky 

ubytování s jedním dospělým na pokoji
• daň z ubytování – 2,00 EUR/noc .. platí klient v recepci hotelu, dle platné městské vyhlášky

SLEVY: 
•  třetí dospělá osoba na pokoji: - 600,- CZK/ os./ 6 nocí 
    - 500,- CZK/ os./ 5 nocí + vánoční pobyt 
•  děti 0-5,99 let (přistýlka) mají jednotnou cenu  3.200,- CZK/ os./ termín  

                                                                 za podmínky ubytování s 2 dospělými na pokoji
•  děti 0-5,99 let (lůžko) mají jednotnou cenu  4.100,- CZK/ os./ termín  

                                                                 za podmínky ubytování s 1 dospělým na pokoji

INFORMACE PRO AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY – NÁSTUPNÍ MÍSTA 
DO AUTOBUSU (trasa autobusu):
B)  Frýdek-Místek, Havířov*, Ostrava, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, 

Vsetín, Zlín (*Havířov min. 6 osob)
D)  Frýdek-Místek, Havířov*, Ostrava, Nový Jičín*, Hranice, Olomouc, 

Brno, Břeclav, Bratislava (*Havířov, Nový Jičín min. 6 osob)
E)  Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Český Těšín, Třinec, Jablunkov, 

Žilina, Bratislava

INFORMACE O NÁSTUPNÍCH MÍSTECH:
Frýdek-Místek: vlakové nádraží poblíž podchodu
Havířov: vlakové nádraží ul. Železničářů (autobus. zastávka)
Ostrava-Svinov: parkoviště u vlakového nádraží (jižní podchod)
Nový Jičín: čerpací stanice LXM Group, autosalón Renault
Valašské Meziříčí: autobusové nádraží
Vsetín: parkoviště u zimního stadionu „Na Lapači“
Zlín: autobus. zastávka Malenovice Centro
Hranice: parkoviště před motorestem „Sparta“ ul. Zborovská
Olomouc: autobusová zastávka „Autobusové nádraží – podchod“ ul. 
Tovární
Brno: Parkoviště u autobus. zastávky „Mariánské náměstí“, Komárov
Karviná: parkoviště PHM Benzina tř. 17. listopadu 1537/4, u Tesca
Český Těšín: autobusové nádraží
Třinec: autobusová zastávka Terasa Konečná, ul. Lidická, Lyžbice
Jablunkov: autobusové nádraží
Břeclav, Žilina, Bratislava: dle telef. dohody s CK

HOTEL TERME VIVAT****
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KARLOVY VARY – nejznámější české lázně, proslavené nejteplejšími 
vřídelními prameny, účinnou lázeňskou léčbou, mezinárodním filmovým 
festivalem, výrobky sklárny Moser a porcelánky Thun, a bylinným likérem 
Becherovka (13. pramen). V Karlových Varech se nachází 5 architekto-
nických skvostů - kolonád: Mlýnská, Sadová, Tržní, Zámecká, Vřídelní.

Symbolem a tepajícím srdcem Karlových Varů je Vřídlo u stejnojmenné 
kolonády, unikátní přírodní úkaz - gejzír horké minerální vody o 72 °C, 
tryskající z hlubin země do výšky až 12 m. Je hlavním zdrojem termál-
ní vody a CO2 pro vanové koupele. V prostoru kolonády je umístěno  
5 kašen s vřídelní vodou k pitným kúrám. Minerální voda má blahodárný 
vliv na nemoci trávicího ústrojí, metabolické a pohybové ústrojí, oběhové 
nemoci, dýchací potíže. Složení termálně-minerální vody zastupují chlo-
ridy, hydrouhličitany, sírany a řada vzácných stopových prvků, celková 
mineralizace je 6,45 g/l vody.

K příjemným procházkám lákají lázeňské lesy, protkané více než  
130 km cestiček a stezek. Cílem mohou být Goethova vyhlídka nebo 
symbol Karlových Varů – bronzová socha kamzíka na Jelením skoku  
i výletní areál Diana, dostupný lanovou dráhou z města nebo procházkou 
lesní stezkou. Rozhledna Diana Vám nabídne nádherný panoramatický 
výhled na celé lázeňské město, u rozhledny stojí unikátní Motýlí dům Pa-
pilonia s nejkrásnějšími motýly světa. V Karlových Varech můžete také 
navštívit Vánoční dům – Zámeček Doubí, plný krásných ozdob, andílků, 
stromečků, světýlek a vánočních dekorací s celoročním provozem.

ČESKÁ REPUBLIKA – KARLOVY VARY – HOTELOVÝ SPA RESORT SANSSOUCI**** HOTELOVÝ SPA RESORT SANSSOUCI****



19

SPA RESORT SANSSOUCI**** – zahrady zdraví, otevřela společnost 
Imperial Karlovy Vary v r. 2009 po rekonstrukci lázeňských domů Sanssouci, 
Švýcarský dvůr a Villy Mercedes, s vybudováním podzemního spojovacího 
koridoru pod všemi objekty. Vzdálenost od centra je 1 km.
Blue House a Green house (hotelová část Spa Resortu Sanssouci) posky-
tují pohodlné ubytování v moderně zařízených nekuřáckých pokojích. Hote-
lové služby ve čtyřhvězdičkovém standardu zahrnují mimo jiné wi-fi internet 
zdarma, volné vstupy do bazénu s vodními atrakcemi. Pokoje jsou vybaveny 
koupelnou, satelitní TV, telefonem, wi-fi připojením, minibarem, bezpečnost-
ní schránkou, župany, fénem. V příjemných interiérech restaurací Melody  
a Charleston se hosté stravují formou švédských stolů, K posezení u kávy  
a dezertu lákájí prostory a terasy Atrium lobby baru a Blues Café, kde se také 
konají společenské akce s hudbou a tancem.
Hlavním léčebným produktem Zahrad zdraví je komplexní lázeňská péče  
s využitím karlovarských přírodních léčivých zdrojů, wellness programy a pro-
cedury, solná jeskyně, bazén s vodními atrakcemi a sauna v balneocentru Villy 
Mercedes (propojeno chodbou) kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika.
Poskytované léčebné procedury: cvičení v bazénu, fyzioterapie, galvanizace, 
hyperbarická komora, inhalace, minerální koupele, lokální kryoterapie, přístro-
jová lymfodrenáž, magnetoterapie, masáže klasické i podvodní, oxygenote-
rapie, parafango, parafínové zábaly, pelotherm, suchá CO2 lázeň, vodoléčba.
Nadstandartní procedury: masáž lávovými kameny, harmonizující koupele + 
zábaly, Kobido – japonská liftingová masáž obličeje, manuální lymfodrenáže, 
aromaterapeutické masáže, reflexní, thajské masáže, wellnessové zábaly.

HOTELOVÝ SPA RESORT SANSSOUCI****
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Číslo 
zájezdu Termín Dospělí Děti 

6 – 14,99 let
Nástupní 

místa
2401 03.04. – 08.04. 8.500,- 5.700,- D
2402 29.05. – 03.06. 9.100,- 5.900,- D
2403 26.06. – 01.07. 9.300,- 6.200,- D
2404 24.07. – 29.07. 9.600,- 6.400,- D
2405 21.08. – 26.08. 9.600,- 6.400,- D
2406 09.10. – 14.10. 9.100,- 5.900,- D

AUTOBUSOVÉ LÉČEBNÉ ZÁJEZDY Ceny v CZK/os.

ČESKÁ REPUBLIKA – KARLOVY VARY – HOTELOVÝ SPA RESORT SANSSOUCI**** HOTELOVÝ SPA RESORT SANSSOUCI****
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V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava autobusem s klimatizací, 5x hotelové 
ubytování Spa Resort Sanssouci **** (dvoulůžkové pokoje), 5x polopenze 
(snídaně, večeře – bufetové stoly, včetně nápojů), po celou dobu služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku, DPH.

+ BONUS (v hodnotě cca 3.000,- CZK/os.):
• vstupní lékařská konzultace + 6 léč. procedur  
• použití županu + pokojové přezůvky
• jízdenka na autobus MHD č.2 po celou dobu pobytu (zastávka je u hotelu)
•  neomezený vstup do hotelového bazénu, sauny (finská a parní)  

+ Whirlpool
• minerální pitná kúra
• rychlovarná konvice na pokoji nebo kávovar
• lázeňská taxa + Wifi v prostorách hotelu a na pokoji
V případě nevyužití bonusu, klient nemá nárok na finanční kompenzaci.

PŘÍPLATKY: 
• velká léčebná kúra - 4 procedury navíc  + 750,-CZK/os.
• jednolůžkový pokoj     + 2.100,- CZK/os. 
• domácí mazlíček     + 2.600,-CZK  

SLEVY:
•   děti do 5,99 let ….  platí pouze paušální poplatek ve výši …. 2.900,-CZK/os. 

                     (pouze v případě ubytování se dvěmi dospělými na pokoji)
•   dítě 0 – 5,99 let na lůžku pouze s jednou dospělou osobu na pokoji,  

cena …4.200,- CZK/os.
•   třetí osoba na pokoji dospělý …. – 1.100,- Kč/os. z celkové ceny
Děti 0 – 14,99 let mají pobyt bez léčebných procedur a konzultace s léka-
řem, ale mají v ceně vstupy do bazénu.

INFORMACE PRO AUTOBUSOVÉ 
ZÁJEZDY – NÁSTUPNÍ MÍSTA DO 
AUTOBUSU (trasa autobusu):
D)  Frýdek-Místek, Havířov*, Ostrava, 

Nový Jičín*, Hranice, Olomouc, 
Brno, Praha   / * dle dohody min. 
6 osob

INFORMACE O NÁSTUPNÍCH 
MÍSTECH:
Frýdek-Místek: vlakové nádraží 
poblíž podchodu
Havířov: vlakové nádraží ul. 
Železničářů (autobus. zastávka)
Ostrava-Svinov: parkoviště u 
vlakového nádraží (jižní podchod)
Nový Jičín: čerpací stanice LXM 
Group, autosalón Renault
Hranice: parkoviště před motorestem 
„Sparta“ ul. Zborovská
Olomouc: autobusová zastávka 
„Autobusové nádraží – podchod“  
ul. Tovární
Brno: parkoviště u autobus. zastávky 
„Mariánské náměstí“, Komárov
Praha: autobusové nádraží u východu 
z metra, Zličín

HOTELOVÝ SPA RESORT SANSSOUCI****
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POLSKO – SOPOTY – SOPOTORIUM MEDICAL RESORT **** SOPOTORIUM MEDICAL RESORT****
SOPOTY – známé a nejoblíbenější 
přímořské lázeňské letovisko leží na 
severu Polska, na pobřeží Baltského 
moře, v Gdaňském zálivu, a to mezi 
městy Gdaňsk a Gdyně, se kterými jsou 
Sopoty součástí aglomerace Trojměstí 
(Trójmiasto).

Najdete zde nejdelší dřevěné molo  
v Evropě, které patří mezi hlavní turis-
tické atrakce na polské riviéře. Má dél-
ku 511,5 metrů a šířku 10 m, přičemž 
458 m délky se nachází nad mořem. 
Nabízí kavárny, dva přístavy, procház-
ky, vyhlídky na moře, relaxaci, lov ryb, 
různé kulturní akce aj. Přímo u mola  
i podél celého pobřeží se nacházejí pí-
sečné pláže.

Projít se můžete ulicí Monte Cassino, 
kterou místní obyvatelé překřtili na více 
polsky znějící „Monciak“. Šest set metrů 
dlouhá pěší zóna vede od přístavního 
mola k vlakové stanici ve středu města. 
Je lemována krásnými domy, galeriemi 
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SOPOTORIUM MEDICAL RESORT****
a bary, avšak její nejvýraznější stavbou je bezesporu Křivý 
dům. Ten zde byl postaven v roce 2004 – a hned nato se ocitl 
na seznamu nejkurióznějších staveb světa.
K dalším zajímavostem Sopot patří např: fontána s bromido-
vým pramenem, známým jako „inhalační houba“, Lesní opera, 
která si získala popularitu v meziválečném období díky zde 
pořádaným Wagnerovým festivalům a v poválečném období 
– mezinárodním festivalům písní, Maják, sloužící zároveň jako 
rozhledna (výstup po schodech, nádherný výhled).
Lázně Sopoty nabízejí léčbu nemocí: ortopedických , revma-
tických, kardiologických onemocnění a hypertenze, nemocí 
dolních cest dýchacích, léčbu osteoporózy. Přímořské klima 
má příznivý vliv i na zdraví hostů – slunce dodává vitamín D, 
vítr nese aerosol bohatý na jód a okolní jehličnaté lesy vylu-
čující silice.
Pacienty toužící po regeneraci láká především světově unikát-
ní solanka – bromid, jodid a bor. Vytéká automaticky z hloubky 
800 metrů a je široce používána v lékařství. Koupele a inha-
lace vyrobené na jejím základě se používají při chronických 
dysfunkcích dýchacích cest, degenerativních potížích a sta-
vech vyžadujících zvýšenou imunitu. Jediný hotel v Sopotech, 
který disponuje solankovými koupelemi a inhalacemi solanky 
je hotel Sopotorium Medical Resort ****.

NEJKRÁSNĚJŠÍ LÁZEŇSKÉ MĚSTO NA BALTU
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SOPOTORIUM MEDICAL RESORT **** 
Nově postavený, luxusní hotel Sopotorium Medi-
cal Resort**** má jedinečnou polohu, nachází se 
v klidné části města 200 m od pláže a 1,5 km od 
centra, umožňuje výjimečnou relaxaci. Nabízí 110 
moderně vybavených pokojů a apartmánů.

Ubytování v klimatizovaných dvoulůžkových po-
kojích Classic (mořská strana) se vším, co potře-
bujete k ničím nerušenému, luxusnímu pobytu.  
V každém z nich najdete TV s plochou obrazov-
kou, wi-fi připojení, trezor, minibar, příslušenství  
k vaření kávy a čaje, stůl s pohodlnou židlí a lam-
pičkou, koupelnu se sprchou, fénem, županem  
a přezůvkami.

Sopotorium Medical Centre má vlastní restaura-
ci a café bar, v nichž se snoubí chutě zejména 
polské a středozemské kuchyně, ale zároveň  
s ohledem na správné výživové hodnoty. Místní 
tým kuchařů tvoří profesionálové ve svém oboru.

V hotelovém wellness máte přístup do solankové-
ho bazénu s léčivou vodou, finské sauny, vířivky 
a posilovny.

POLSKO – SOPOTY – SOPOTORIUM MEDICAL RESORT **** SOPOTORIUM MEDICAL RESORT****
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Léčebné terapie, které se v hotelu poskytují:
Sopocká solanka – vanové koupele, inhalace 
(teźnia solankowa)
Kryoterapie (za příplatek) - terapie chladem 
léčí bolest snížením zánětu v těle, rázová vlna 
– snižuje chronické bolesti pohybového apará-
tu, laser HILT – léčí příčiny bolesti, zmenšuje 
otoky
Balneoterapie – solankové koupele, bahenní 
zábaly, teźnia solankova,
Hydroterapie – hydromasáže, perličkové kou-
pele, ozónová lázeň
Ruční terapie – osteopatické, manuální, cra-
nio-sakrální, viscerální terapie
Léčba pohybem – cvičení s fyzioterapeutem, 
v solankovém bazéně, jóga, pilates, kineziota-
ping
Elektroléčba, magnetoterapie, léčba svět-
lem, sonoterapie
Masáže – částečné i celotělové, reflexní, ma-
sáže ledem, čínskými baňkami, lymfatické,

Nabídku doplňují zkrášlovací procedury – ma-
nikúra, pedikúra, peeling, pečující zábaly.

SOPOTORIUM MEDICAL RESORT*******TOP NOVINKA***
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Číslo 
zájezdu Termín Dospělí Děti přistýlka

5 – 10,99 let
Děti přistýlka
11 – 14,99 let

Počet 
nocí

Nástupní
místa

2501 07.05. – 14.05. 11.900,- 7.500,- 9.300,- 7 K
2502 21.05. – 28.05. 12.200,- 7.700,- 9.400,- 7 K
2503 04.06. – 11.06. 12.500,- 7.900,- 9.700,- 7 K
2504 25.06. – 02.07. 12.800,- 8.100,- 9.900,- 7 K
2505 16.07. – 23.07. 13.800,- 8.700,- 10.800,- 7 K
2506 27.08. – 03.09. 13.300,- 8.300,- 10.400,- 7 K
2507 17.09. – 24.09. 12.700,- 7.900,- 9.900,- 7 K
2508 01.10. – 08.10. 12.200,- 7.700,- 9.400,- 7 K
2509 22.10. – 29.10. 11.700,- 7.400,- 9.100,- 7 K

LÉČEBNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY Ceny v CZK/os.

POLSKO – SOPOTY – SOPOTORIUM MEDICAL RESORT **** SOPOTORIUM MEDICAL RESORT****
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V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava autobusem s klimatizací, 7x hotelové ubytování 
Sopotorium Medical SPA Resort**** (dvoulůžkové pokoje – classic), 7x polopenze (sní-
daně, večeře – bufetové stoly, včetně nápojů + u večeře voda s příchutí ovoce), po celou 
dobu služby průvodce, pojištění CK proti úpadku + léčebných výloh, DPH.

+ BONUS (v hodnotě cca 5.500,- CZK/os.):
•  vstupní konzultace (fyzioterapeut) + 15 léčebných procedur 
•  neomezený vstup do hotelového minerálního bazénu („Sopotská Solanka“), světa    

saun + Jacuzzi
•  použití županu + pokojové přezůvky
•  kávový a čajový servis na pokoji
•  Wifi v prostorách hotelu a na pokoji
V případě nevyužití bonusu klient nemá nárok na finanční kompenzaci.

PŘÍPLATKY: 
•  lázeňská taxa + 4,65 PLZ/os./noc  (platí klienti na recepci hotelu, dle platné městské 

vyhlášky)
•  jednolůžkový pokoj  + 3.950,- CZK/termín 
•  domácí mazlíček      + 4.100,-CZK/termín
•  svoz mikrobusem (Jablunkov, Třinec, Český Těšín, Karviná) + 150,-CZK/os.

SLEVA:
•   děti do 4,99 let …. platí pouze paušální poplatek ve výši .. 3.500,-CZK/os.
 (pouze v případě ubytování se dvěmi dospělými na pokoji)
•   dítě 0 – 4,99 let na lůžku pouze s jednou dospělou osobu na pokoji,  

cena .... 7.400,- CZK/os.
•   třetí osoba na pokoji (přistýlka) dospělý …. – 900,- Kč/os. z celkové ceny
Děti 0 – 14,99 let mají pobyt bez léčebných procedur a konzultace s lékařem, ale mají  
v ceně vstupy do bazénu a saun.

INFORMACE PRO AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY – NÁSTUPNÍ MÍSTA  
DO AUTOBUSU (trasa autobusu):
K)  Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava (svoz mikrobusem Jablunkov, 

Třinec, Český Těšín, Karviná za příplatek)

INFORMACE O NÁSTUPNÍCH MÍSTECH:
Frýdek-Místek: vlakové nádraží poblíž podchodu
Havířov: vlakové nádraží ul. Železničářů (autobus. zastávka)
Ostrava-Svinov: parkoviště u vlakového nádraží (jižní podchod)

SOPOTORIUM MEDICAL RESORT****
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BIALKA TATRZAŃSKA leží 10 km 
od Tatranské Javoriny (Vysoké Ta-
try) a Noweho Targu. V srdci obce 
Bialka Tatrzańska se nachází Kotel-
nica Bialczańska – největší horské  
a lyžařské středisko v polském hor-
ském regioně Podhalí. Na štít Kotelni-
ca se můžete vydat pěšky chodníkem 
anebo se vyvézt lanovkou.  Objekt se 
nachází ve výšce 917 m.n.m. a skýtá 
krásné výhledy na panorama Tater, 
Gorce a Pieniny i gurmánské zážitky 
regionální kuchyně Krčmy Kotelnica. 
V blízkosti lyžařského střediska Kotel-
nica je víc než deset cyklistických tras  
s různou obtížností. Na základě využití 
bohatství ukrytého 2500 m pod zemí 
došlo k vybudování „TERMY BANIA“ 
(termálního aquaparku). Ve všech ba-
zénech je termální voda s teplotou 34 – 
38 °C. Hlavními složkami termální vody 
jsou prvky: vápník, hořčík, železo, síra, 
chlor, mangan, sodík, draslík, měď, zi-
nek, křemík.  
 

POLSKO – BIALKA TATRZAŃSKA – HOTEL BANIA**** HOTEL BANIA****
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HOTEL BANIA*******NEJLEPŠÍ POLSKÉ TERMÁLY  ***

Tyto nejlepší termály na jihu Polska jsou rozděleny na tři zóny: 
Zóna Saunarium  zahrnuje goralskou saunu, skalní solnou jeskyni, 
parní saunu, finskou saunu, relaxační zónu, ruskou baniu, jeskyni se 
studenou vodou, vodopád, ochlazující bazén, masážní bazénové la-
vice, brouzdaliště – masáž noh. Novou atrakcí jsou rozličné saunové 
rituály.
Zóna relax – disponuje 5 bazény s termální vodou (2 vnitřní + 3 venkovní)  
a širokou škálou zařízení pro vodní masáže: spodní gejzíry, masážní 
lavice, vodní kaskády, lehátka, whirlpool, podvodní masáže, proti-
proudy. Nově jsou vybudovány finská a bylinková sauna (vstup v plav-
kách), s ochlazováním studenou vodou nebo sněhem a drink bar ve 
venkovním bazénu.
Zóna zábavy – tobogány, divoká řeka, vodní hřib, whirlpool, vodopád, 
spodní gejzíry, masážní lavice,  bazén pro nejmenší, 2 bazény vnitřní 
+ 1 bazén venkovní.
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POLSKO – BIALKA TATRZAŃSKA – HOTEL BANIA****

HOTEL BANIA**** – příběh tohoto luxusního hotelu za-
čal v 70. letech minulého století v malém pensionu, provozo-
vaném rodinou Dziubasik. Záměr, aby turisté na „Bani“ mohli 
využívat komplexní služby, je vedl k postavení tříhvězdičko-
vého pensionu a krčmy Bania. Dalším krokem v roce 2013 
bylo přivítání prvních hostů v nově vybudovaném čtyřhvěz-
dičkovém hotelu, který se přímo propojil s bazény Terma Ba-
nia. Na podzim 2019 otevřeno nové křídlo hotelu Bania****  
s konferenčními sály, miniposilovnou, hotelovými pokoji a ka-
várnou „Na Szczycie“ ve 4. patře s krásným panoramatickým 
výhledem. Hotelová část  je vybavena výtahy i nonstop re-
cepcí. Ubytování je zajištěno v pokojích **** (klasik + eco-
nomy) v klidném bočním křídle a zároveň nedaleko vstupu 
do wellness & spa. Všechny pokoje mají příslušenství (WC, 
sprcha), TV, minibar, trezor, a zařízeny jsou nábytkem v rus-
tikálním stylu. Část pokojů je v hlavní budově (nad recepcí) – 
standard/komfort s balkonem. Župany, ručníky  připraveny 
na pokoji, WI-FI připojení v celém hotelu bezplatně. V blíz-
kosti hotelu je půjčovna jízdních kol, obchůdky se suvenýry  
i sportovním oblečením. 
Wellness & spa hotelu Bania disponuje saunáriem s vý-
jimečným klimatem: jedlová sauna, chlebová sauna, par-
ní, finská, relaxační pokoj s bazénkem a goralskou studní,  
s relaxačními lehátky i uklidňující hudbou. Andělská zóna  

HOTEL BANIA****
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vytváří  místo  pro relaxační a léčebné procedury, 
které dbají o vaši krásu a zdraví, 7 místností pro 
léčebné procedury + kadeřnický salón s vlastní 
vlasovou kosmetikou, místnost knihovny, solárium.
Hotel Bania**** nabízí spojení moderního komfor-
tu a zároveň horského tepla. Vyžití je zde po celý 
rok – termální koupání, lyžařský komplex, vybavení 
pro dovolenou s dětmi – zábavní hřiště pro letní  
i zimní období,  prostory lobby baru na setkání při 
čerstvě mleté kávě se specialitami místní cukrárny. 
Ve všech restauracích hotelu Bania kralují výborné 
pochoutky a delikatesy. 
Strava – Restaurace Tatrzańska – snídaně (7.30 
– 11.00) a obědová večeře (14.00 – 17.00) formou 
bohatého bufetu uspokojí i nejnáročnější  gurmá-
ny.  Možné je i dietní stravování (včetně bezlepko-
vé diety). Nápoje se podávají jak u snídaně (čaje, 
ovocné šťávy, několik druhů káv), tak u pozdního 
oběda: perlivá a neperlivá voda, káva, čaj. 
Další možnosti občerstvení (platí si sami klienti) 
dle nabídky á la carte nabízí restaurace Góralska 
do pozdních večerních hodin a restaurace Zielony 
Szalas s dobrotami z grilu, svařeným vínem a v létě 
s občerstvením pizzou a chlazeným pivem.

HOTEL BANIA****
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POLSKO – BIALKA TATRZAŃSKA – HOTEL BANIA****

REKREAČNÍ NEBO LÉČEBNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY  Ceny v CZK/os.

Číslo 
zájezdu Termín Dospělí Děti přistýlka

4 – 12,99 let
Počet 
nocí

Nástupní 
místa

2601 15.05. – 20.05. 9.800,- 7.800,- 5 AB

2602 12.06. – 17.06. 10.200,- 7.900,- 5 AB

2603 19.06. – 24.06. 10.200,- 7.900,- 5 AB

2604 04.09. – 09.09. 10.200,- 7.900,- 5 AB

2605 11.09. – 15.09. 8.900,- 6.900,- 4 AB

2606 18.09. – 23.09. 10.000,- 7.800,- 5 AB

2607 25.09. – 30.09. 9.800,- 7.800,- 5 AB

2608 02.10. – 07.10. 9.800,- 7.800,- 5 AB

2609 09.10. – 13.10. 8.600,- 6.800,- 4 AB

2610 16.10. – 20.10. 8.600,- 6.800,- 4 AB

HOTEL BANIA****
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V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava klimatizovaným autobusem do hotelu  
a zpět, dle počtu nocí ubytování ve dvoulůžkovém pokoji (klasik + ekonomy)  
s polopenzí formou velkých švédských stolů včetně nápojů (snídaně 7,30 
– 11,00hod. / obědová večeře 14,00 – 17,00 hod.), po celou dobu služby 
průvodce, pojištění léčebných výloh + pojištění CK proti úpadku, DPH.

+ BONUS:
•  neomezené vstupy dle provozní doby do „TERME BANIA“ (sauny, termál-

ní bazény, relaxační zóny)
•  neomezené vstupy dle provozní doby do „SIELSKO ANIELSKO“ (hotelo-

vé spa, včetně saun, vířivky, relaxační a odpočinkové zóny, knihovny)
•  kadeřnický a kosmetický salón – služba za příplatek
•  vstupy do „Klub Bania“ (noční klub)
•  daň z ubytování zahrnuta v ceně pobytu
V případě nevyužití bonusu, klient nemá nárok na finanční kompenzaci.

PŘÍPLATKY: 
• 1/1 pokoj + 1.600,- CZK/os. / 5 nocí … 1.350,-CZK/os./4 noci
• pokoj s balkónem + 200,- CZK/os./1 termín/ pokoj klasik****
• pokoj s balkónem + 600,- CZK/os./1 termín/ pokoj standart comfort****
•  dítě 4-12,99 let (lůžko) s 1 dosp. na pokoji + 1.800,- CZK/os. k ceně děti/

přistýlka

SLEVA:
•   třetí dospělá osoba na pokoji: - 800,-CZK/os./5 nocí …  

                                                                              - 650,-CZK/os./4 noci
•    děti 0-3,99 let (přistýlka) mají jednotnou cenu  2.300,- CZK/os./ 5 nocí  

za podmínky ubytování s 2 dospělými na pokoji
•   děti 0-3,99 let (přistýlka) mají jednotnou cenu  4.100,- CZK/os./ 5 nocí  

za podmínky ubytování s 1 dospělým na pokoji

INFORMACE PRO AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY – NÁSTUPNÍ MÍSTA DO AUTOBUSU 
(trasa autobusu):
AB)  Frýdek-Místek, Ostrava, Havířov, Karviná, Český Těšín, Třinec, Jablunkov, Čadca
INFORMACE O NÁSTUPNÍCH MÍSTECH:
Frýdek-Místek: vlakové nádraží poblíž podchodu
Ostrava-Svinov: parkoviště u vlakového nádraží (jižní podchod)
Havířov: vlakové nádraží ul. Železničářů (autobus. zastávka)
Karviná: parkoviště PHM Benzina tř. 17. listopadu 1537/4, u Tesca
Český Těšín: autobusové nádraží
Třinec: autobusová zastávka Terasa Konečná, ul. Lidická, Lyžbice
Jablunkov: autobusové nádraží
Čadca: dle telef. dohody s CK 

HOTEL BANIA****
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Město VYSOKÉ TATRY leží na ploše 398 km2 a svojí rozlohou patří mezi největší města 
ve Slovenské republice. Pokrývá podstatnou část jižních svahů pohoří a tvoří ho 15 městských 
částí, původně samostatných osad, které byly postupně integrované do jednoho územního celku. 
Město Vysoké Tatry bylo založeno v roce 1947a má asi 5000 trvale žijících obyvatel. 
STARÝ SMOKOVEC – nejstarší tatranská turisticko – rekreační osada na úbočí Slavkovské-
ho štítu, leží 5 km jihozápadně od Tatranské Lomnice. Starý Smokovec spolu se sousedícími 
osadami Nový, Horný a Dolný Smokovec tvoří seskupení Smokovce, ale je nejvýznamnější ze 
všech lázeňských městeček. Je hlavním turistickým i městským centrem Tater a důležitou do-
pravní křižovatkou. Město je také známé díky Smokovské minerálce. Některé hotely a penzióny 
jsou postaveny v jedinečném stylu, který odlišuje Starý Smokovec od jiných tatranských osad  
a představuje zajímavé spojení architektury a harmonie přírody. Nejstarší budovou Starého 
Smokovce je vila Flóra, postavená v r. 1839. Místní raritou je budova dřevěného kostela, neda-
leko známého hotelu Grand, který je také jednou z vyhledávaných a navštěvovaných atrakcí.

SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY – STARÝ SMOKOVEC – HOTEL SMOKOVEC***

TERMÁLY VRBOV 
Na křižovatce cest spojujících Spišskou Novou Ves, Levo-
ču, Kežmarok, Starou Lubovňu na úpatí Vysokých Tater 
a Levočského pohoří se nachází malebná vesnice Vrbov, 
jejíž začátky se datují od roku 1251. Do podvědomí turistů 
se dostala především  díky geotermálním pramenům vy-
věrajících z hloubky 2000 metrů pod povrchem země. Na 
tomto místě se v červenci 2009 z dotací Evropské unie po-
stavil moderní Thermal park, který je celoročně otevřen. 
Složením pramenů (hydrogeno-uhličitanovo-síranové, 
vápenato-hořečnaté, hypotonické a slabě mineralizova-
né) se řadí mezi nejvzácnější a nejoblíbenější koupališ-
tě s geotermálními  vodami na území Slovenska. Poby-
ty v této vodě výrazně napomáhají v léčbě pohybového 
aparátu, chronické bronchitidy, nemocí nervové soustavy 
a  kardiovaskulárního systému. Voda, která je čerpána ze 
dvou vrtů o teplotě 59 a 65 °C, se ochlazuje na teplotu  
26-38 °C. V areálu koupaliště jsou pro zpříjemnění pobytu 
sedací bazény s perličkou a hydromasážními tryskami. 

HOTEL SMOKOVEC***
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HOTEL SMOKOVEC*** se nachází v centru Starého Smo-
kovce a nabízí příjemné a stylové ubytování ve 24 dvoulůžkových 
pokojích s balkónem, ve 3 třílůžkových a 3 čtyřlůžkových pokojich 
– bez balkónu. Renovované pokoje jsou vybaveny chladničkou, 
TV se satelit. příjmem, rádiem, telefonem  a sociálním zařízením 
(WC + sprcha nebo vana). Hotelové relax-centrum zahrnuje bazén  
10 x 5 m, dvě sauny a zázemí pro masáže a procedury. Součástí 
hotelu je výtah a recepce.
Stravování – polopenze je zajištěna v jídelně hotelu, obědy v sa-
moobslužném bistru hotelu.
Příjemné posezení u kávy poskytuje hotelová kavárna Hoepfner 
s nabídkou novin i časopisů. 
Turistické cíle: středisko Hrebienok, Bilíkova chata, Zamkovského 
chata, Slavkovský štít, Slezský dům, Vodopády Studeného poto-
ka, Štrbské pleso, Skalnaté pleso - Lomnický štít, a mnohé jiné.

+ TERMÁLY VRBOV HOTEL SMOKOVEC***
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Číslo 
zájezdu Termín Dospělí Děti  

5 – 10,99 let
Děti  

11 – 14,99 let
Počet 
nocí

Nástupní
místa

2701 01.05. – 06.05. 5.600,- 3.900,- 4.600,- 5 A

2702 22.05. – 27.05. 5.950,- 4.050,- 4.950,- 5 A

2703 05.06. – 10.06. 6.150,- 4.200,- 5.100,- 5 C

2704 19.06. – 24.06. 6.300,- 4.300,- 5.300,- 5 A

2705 10.07. – 15.07. 6.700,- 4.600,- 5.700,- 5 A

2706  28.08. – 02.09. 6.500,- 4.400,- 5.400,- 5 C

2707 04.09. – 09.09. 6.200,- 4.250,- 5.150,- 5 A

2708 25.09. – 30.09. 5.800,- 4.000,- 4.900,- 5 A

2709 22.12. – 27.12.
VÁNOCE 2022 6.700,- 4.600,- 5.700,- 5 A

REKREAČNÍ NEBO LÉČEBNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY  Ceny v CZK/os.

SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY – STARÝ SMOKOVEC – HOTEL SMOKOVEC*** HOTEL SMOKOVEC***
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V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava autobusem s klimatizací, uby-
tování v hotelu Smokovec *** (dvoulůžkové pokoje) +  polopenze 
(snídaně – bufet, večeře – servírovaná s výběrem z menu) dle počtu 
nocí, průvodce, každodenní využívání hotelového bazénu, pojištění 
CK proti úpadku, DPH.

BONUS:
•  beseda o Tatrách 
•  návštěva Thermalparku ve Vrbově za zvýhodněnou cenu 11 – 14,-

EUR/os./mimosezona a 13 – 16,- EUR/os./ sezona 09/06–15/09, 
včetně dopravy autobusem tam i zpět (min. 20 os., platí se po pří-
jezdu v místě pobytu dle aktuálního ceníku)

•  vánoční termín zahrnuje Štědrovečerní večeři
•  odjezdy z hotelu v 11,00 hod.

PŘÍPLATKY:
•  léčebný pobyt  RELAX + 26,- EUR/os. / termín … platí se v den 

příjezdu na hotel (5 procedur – 2x masáž, 2x rašelina, 1x bioptron)
•  plná penze (4x oběd)  + 650,- CZK/os. / termín             

                             děti + 400,- CZK/os./ termín
•  plná penze light (4x oběd.polévka + pečivo) + 200,- CZK/os./ termín
•  pokoj s balkónem   + 250,- CZK/os./ termín   děti + 100,- CZK/os./ 

termín
•  jednolůžkový pokoj + 1.100,- CZK/os. / termín
•  pes + 950,- CZK/ termín … pouze malé plemeno !!
•  děti do 4,99 let platí paušální poplatek  2.300,- CZK/os./ termín .. 

(pouze v případě ubytování se dvěmi dospělými)
•  daň z ubytování + 1,50 EUR/os./noc platí přímo klient na místě – 

dle platné vyhlášky (neplatí děti do 18 let, držitelé průkazu ZTP/P)

INFORMACE PRO AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY – NÁSTUPNÍ MÍSTA DO AUTOBUSU  
(trasa autobusu):
A)  Frýdek-Místek, Ostrava, Havířov, Karviná, Český Těšín, Třinec, Jablunkov
C)  Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Třinec, Jablunkov, Žilina … 

dle dohody s CK

INFORMACE O NÁSTUPNÍCH MÍSTECH:
Frýdek-Místek: vlakové nádraží poblíž podchodu
Ostrava-Svinov: parkoviště u vlakového nádraží (jižní podchod)
Havířov: vlakové nádraží ul. Železničářů (autobus. zastávka)
Karviná: parkoviště PHM Benzina tř. 17. listopadu 1537/4, u Tesca
Český Těšín: autobusové nádraží
Třinec: autobusová zastávka Terasa Konečná, ul. Lidická, Lyžbice
Jablunkov: autobusové nádraží
Valašské Meziříčí: autobusové nádraží
Nový Jičín: čerpací stanice LXM Group, autosalón Renault

HOTEL SMOKOVEC***
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SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY – STARÝ SMOKOVEC – HOTEL SMOKOVEC***

V CENĚ JE ZAHRNUTO: ubytování v hotelu Smokovec *** + strava formou polopen-
ze (snídaně formou bufetu, večeře servírovaná) podle počtu nocí,  parkovné, DPH.

PŘÍPLATKY:
•  plná penze (oběd) + 180,- CZK/os./den
•  jednolůžkový pokoj + 300,- CZK/noc   

                                     (účtuje se i v případě ubytování 1 dospělý + 1 dítě 0-4,99 let)
•  pokoj s balkónem + 150,- CZK/noc/pokoj
•  pes, kočka + 200,- CZK/noc
•  daň z ubytování cca 1,50 EUR/os./noc – dle platné městské vyhlášky, platí klient 

přímo na místě
•  léčebný pobyt – wellness paket + 850,- CZK/os. (5 procedur – 2x masáž, 2x rašelina, 

1x bioptron)

SLEVY: 
•  děti do 4,99 let / ubytování se 2 dospělými - paušální poplatek 800,- CZK/os.
•  děti 5 – 14,99 let - 30% z tabulkové ceny

Ceny v CZK/os.
POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU

Délka   
pobytu

MIMOSEZONA
28.02. – 22.06.
04.09. – 18.12.

mimo Velikonoc

SEZONA
03.01. – 27.02.
23.06. – 03.09.
14.04. – 19.04.

3 noci 2.900,- 3.300,-
6 nocí 5.700,- 6.200,-

10 nocí 9.500,- 10.200,-
14 nocí 12.400,- 13.500,-

   Variabilní symbol: 2700
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SLOVENSKO – TURČIANSKE TEPLICE – HOTEL VYŠEHRAD**

TURČIANSKE TEPLICE – moderní lázeňské 
město, vzdálené 25 km od města Martin a obklo-
pené malebnou přírodou Velké Fatry a Kremnic-
kých vrchů. Turčianská termální minerální voda je 
středně mineralizovaná, s obsahem síranů, hyd-
rouhličitanů, vápníku, hořčíku, železa a se zvýše-
ným obsahem fluóru. Prameny vyvěrají z hloubky 
několika desítek metrů, teplota vody u pramene se 
pohybuje mezi 40 – 46 °C. Má léčivé účinky na 
nemoci pohybového aparátu, urologické, nervové 
a gynekologické onemocnění. Používá se také  
k pitným kúrám - umělecky ztvárněná fontána  
s léčebným pramenem je v parku hned vedle ho-
telu Vyšehrad. 
Nejtypičtější dominantou města je kulturní památ-
ka Modrý kúpeĺ s úchvatnou modrou kupolí z de-
vatenáctého století. Odtud následuje procházka 
krásným lázeňským parkem až k Domu význam-
ného malíře Mikuláša Galandy, nyní přestavěné-
ho na muzeum s galerií. Opodál stojí Slovenské 
národní muzeum s nejkompletnější etnografickou 
sbírkou. V rozlehlém lázeňském parku se nachází 
historická lipová alej, naučný chodník  i útulná za-
hradní restaurace „U Palatína“.
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Významným mezníkem pro lázeňské město byl i rok 2007, kdy se slavnostně otevřel nový zá-
bavně-relaxační areál aquaparku. Skládá se ze dvou hlavních částí: 
Areál SPA (léčivá termální minerální voda 38 °C) s celoročním provozem: klidový bazén 38 °C, 
rehabilitační bazén s vířivkami a vodními masážemi 33 °C, Whirlpool – vířivka 35 °C
Areál Aquapark (termální voda do 33 °C) s celoročním provozem zahrnuje: venkovní plavecký 
bazén 25 m s vodními chrliči a masážními tryskami, sedací bazén s masážními tryskami, tobo-
gány, bazén s atrakcemi – venkovní s vodními masážními lehátky, divokou řekou a chrliči vody. 
Vstupné do Aquaparku hrazeno klienty.

SLOVENSKO – TURČIANSKE TEPLICE – HOTEL VYŠEHRAD**
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„SKVĚLÝ RELAX NA TURCI“ HOTEL VYŠEHRAD**
HOTEL VYŠEHRAD** – útulný hotel rodin-
ného typu se nachází přímo v lázeňské zóně,  
v blízkosti říčky Teplica i areálu SPA a Aquapar-
ku. Téměř všechny pokoje v hotelu jsou nově 
zrekonstruovány, celková kapacita 60 – 70 lůžek. 
Budova má 4 patra, do třetího patra vede výtah. 
Hotel je vybaven jídelnou, spojenou s kavárnou.  
K dalším možnostem občerstvení slouží Shop 
Café a zahradní restaurace s kavárnou, která  
v období od dubna do října nabízí letní terasu  
s živou nebo reprodukovanou hudbou. Všechny 
pokoje jsou vybaveny TV se satelitním příjmem,  
koupelnou se sprchou/vanou i WC. Wi-fi připoje-
ní  v celém hotelu zdarma. V přízemních prosto-
rách hotelu je zázemí pro poskytování procedur 
– vířivá koupel, masáže, masážní křesla, infra-
sauna, oxygenoterapie, částečný zábal.
Strava: 7.30 – 9.00 hod. snídaně – formou bufetu 
včetně nápojů - ochucené vody, kávy, čaje
12.00 – 13.00 hod. obědy – formou polévkového 
bufetu s pečivem + voda s příchutí
18.00 – 19.00 hod. večeře – formou bufetu ze 2-3 
druhů jídel, ovoce, dezert + voda s příchutí.
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REKREAČNÍ NEBO LÉČEBNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY  Ceny v CZK/os.

Číslo 
zájezdu Termín Dospělí Dospělí

přistýlka
Děti

6 – 12,99 let
Počet 
nocí

Nástupní 
místa

2801 23.04. – 30.04. 6.100,- 5.500,- 4.000,- 7 A

2802 30.04. – 07.05. 6.300,- 5.700,- 4.100,- 7 A nebo B

2803 07.05. – 14.05. 6.400,- 5.750,- 4.100,- 7 A

2804 11.06. – 18.06. 6.800,- 6.100,- 4.400,- 7 A

2805 02.07. – 09.07. 7.200,- 6.500,- 4.700,- 7 A nebo B

2806 30.07. – 06.08. 7.200,- 6.500,- 4.700,- 7 A

2807 10.09. – 17.09. 6.800,- 6.100,- 4.400,- 7 A

2808 22.10. – 29.10. 6.200,- 5.600,- 4.000,- 7 A nebo B

SLOVENSKO – TURČIANSKE TEPLICE – HOTEL VYŠEHRAD**
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V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava autobusem s klimatizací, 7x uby-
tování v hotelu Vyšehrad** (dvoulůžkové pokoje/okno/klasik **) + plná 
penze formou bufetu / švédského stolu (obědy jsou formou polévkového 
bufetu a u snídaně je i nápojový bufet, u večeře k dispozici voda s pří-
chutí), po celou dobu služby průvodce, pojištění CK proti úpadku, DPH.

BONUS:
•  uvítací přípitek Borovička + hudební večer (během pobytu)
•  výhodná cena léčebného paketu

PŘÍPLATKY:
•  1/1 pokoj + 300,- CZK/os./noc
•  pokoj s balkónem nebo standart s oknem:+ 300,-CZK/os./1 termín...

děti do 12,99 let bez příplatku
•  léčebný paket: 5 léčebných procedur + 22,- EUR/os.(platí se na 

místě, nutno objednat předem) (1x masáž, 1x zábal, 1x masážní 
terapeutické křeslo, 1x přístrojová masáž noh, 1x oxygenoterapie)…
každá procedura v délce 15 minut

•  daň z ubytování – dle městské vyhlášky +1,50 EUR/os./noc – platí 
klient v recepci hotelu

•  domácí mazlíček (malé plemeno) + 200,- CZK/ 1 noc
•  župan + 5,- EUR/ na celý pobyt .. platí klient přímo v recepci hotelu
•  fén + 5,- EUR/ na celý pobyt .. platí klient přímo v recepci 

hotelu 
•  dítě 0 – 12,99 let na lůžku pouze s jednou dospělou osobu na pokoji  

+ 150,- CZK/os./noc

SLEVY:
•  děti do 5,99 let / ubytování se 2 dospělými  

                                                      - paušální poplatek 2.100,- CZK/os.

INFORMACE PRO AUTOBUSOVÉ 
ZÁJEZDY – NÁSTUPNÍ MÍSTA DO 
AUTOBUSU (trasa autobusu):
A)  Frýdek-Místek, Ostrava, Havířov, Karviná, 

Český Těšín, Třinec, Jablunkov
B)  Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava, Nový 

Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín

INFORMACE O NÁSTUPNÍCH MÍSTECH:
Frýdek-Místek: vlakové nádraží poblíž 
podchodu
Ostrava-Svinov: parkoviště u vlakového 
nádraží (jižní podchod)
Havířov: vlakové nádraží ul. Železničářů 
(autobus. zastávka)
Karviná: parkoviště PHM Benzina  
tř. 17. listopadu 1537/4, u Tesca
Český Těšín: autobusové nádraží
Třinec: autobusová zastávka Terasa 
Konečná, ul. Lidická, Lyžbice
Jablunkov: autobusové nádraží
Nový Jičín: čerpací stanice LXM Group, 
autosalón Renault
Valašské Meziříčí: autobusové nádraží
Vsetín: parkoviště u zimního stadionu  
„Na Lapači“
Zlín: parkoviště ul. Březnická

HOTEL VYŠEHRAD**



AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
„MLK-TOURS doprava s.r.o.“

nabízí osobní autobusovou přepravu osob.  
Ať už potřebujete přepravit kamkoliv, naše vnitrostátní  

a mezinárodní autobusová doprava je vám plně k dispozici. 
Kontaktujte nás, uděláme vám nezávaznou kalkulaci. 

Nabízíme příznivé ceny a profesionalitu. 
Ceník autobusové přepravy najdete na našich webových 

stránkách: www.mlk-tours.cz v sekci autobusová 
doprava viz tabulky.

Kontakt: 
Marián Klabník  

cestovní kancelář MLK-TOURS 
Nádražní ul. 1088, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 655 649,  Mobil: 777 779 933,   

E-mail: info@mlk-tours.cz  www.mlk-tours.cz
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 9.00-16.00 hod.

CK MLK-Tours je v budově obchodního centra Pracák  
vedle vlakového nádraží ve Frýdku-Místku.


