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Milí přátelé,
vážení cestovatelé,
máme za sebou
druhou letní sezónu,
při které jsme
museli pamatovat
na specifika, která
do cestovního ruchu přinesla pandemie
Covid-19. Nyní již mohu s jistotou říct, že jsme
tuto zvláštní dobu zvládli a „jedeme dál“.

KUTAISI

Zvládli jsme ji především díky vám, našim
klientům, kteří s námi i letos vycestovali.
Bylo vás o poznání více než v roce 2020
a já i celý tým Experitour vám za to
děkujeme. Děkujeme za to, že máte chuť
cestovat, tedy přesněji řečeno cestovat
s námi a poznávat naše destinace.
Dovoluji si říct, že do nastávající sezóny
vstupujeme silnější, než jsme byli. S novými zájezdy, přehlednějšími webovými
stránkami a v novém personálním obsazení
pražské pobočky. To má za cíl zrychlení
komunikace s vámi, našimi klienty.
A na jaké novinky se můžete těšit?
Zimní sezóna
Ano, už je to tak, letos s námi můžete i na lyže.
Minulý rok byl takový zkušební, a protože se
zájezd do špičkového bulharského střediska
Bansko těšil velké oblibě, rozhodli jsme se jej
nechat v nabídce i letos. K tomu navíc přidáváme středisko Mavrovo v Severní Makedonii
a Davos ve Švýcarsku. Ano, geograficky poněkud rozmanité, ale taková už je Experitour.

Letní sezóna
Těšit se můžete
v Řecku na stálice
jako Vrasna, Stavros,
Ouranopolis a nově
také Asprovalta
a ostrov Thassos.
V Bulharsku se
můžete těšit na rozšířenou nabídku hotelů
(především 5 ) a také na letovisko Albena,
které si v 70. letech oblíbila už moje babička.
Pokud už delší dobu pokukujete po exotice,
věřte, že i tato nabídka dozná změn. Rostoucí
poptávka nás žene kupředu, a tak rozšiřujeme nabídku hotelů v Mexiku i na Jamajce
a přidáme novou exotickou destinaci.
Poznávací zájezdy
Připravili jsme dva nové poznávací zájezdy.
Můžete s námi prozkoumat přírodu na souostroví Madeira nebo se nechat překvapit
jedinečností gruzínských hor a měst.
Přeji si, aby následující zimní i letní sezóna
byly co nejklidnější. A pokud by se cestovní
omezení zpřísnila, pamatujte na to, že
vedle sebe máte parťáka jménem Experitour, který vám bude vždy nápomocný
a v každé situaci se o vás postaráme.
Ještě jednou veliké díky za vaši přízeň.
Opravdu si toho vážíme a těšíme se na vás
v našich destinacích. Ať už v létě či v zimě.
Poděkování patří také mým kolegům – jak těm
co pracují na pobočkách v Praze a Ostravě,
tak také našim skvělým delegátům a řidičům.

Mgr. Ondřej Zíka
Jednatel CK Experitour s.r.o.
Majitel a průvodce
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KO N TA K T Y

KONTAKTY & POBOČKY
POBOČKA PRAHA
Adresa
Korunní 1295/55
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Telefon: +420 721 591 696
E-mail: info@experitour.cz
Otevírací doba
Pondělí 09.00 –12.30 hod. / 13.30 –18.00 hod.
Úterý 10.00 –12.30 hod. / 13.30 –18.00 hod.
Středa 10.00 –12.30 hod. / 13.30 –18.00 hod.
Čtvrtek 10.00 –12.30 hod. / 13.30 –18.00 hod.
Pátek 10.00 –12.30 hod. / 13.30 –16.00 hod.

POBOČKA OSTRAVA
Adresa
Nádražní 822/124
702 00 Moravská Ostrava

Telefon: +420 777 411 001
E-mail: info@experitour.cz
Otevírací doba
Pondělí 09.00 –12.30 hod. / 13.30 –17.00 hod.
Úterý 09.00 –12.30 hod. / 13.30 –17.00 hod.
Středa 09.00 –12.30 hod. / 13.30 –16.00 hod.
Čtvrtek 09.00 –12.30 hod. / 13.30 –17.00 hod.
Pátek 09.00 –12.30 hod. / 13.30 –16.00 hod.

OBCHODNÍ FIRMA

JSME S VÁMI TAKÉ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

CK Experitour s.r.o.
Petýrkova 1991/26
148 00 Praha 4
IČ: 24 221 414 DIČ: CZ24 221 414
Číslo účtu: 2100383482/2010

Rádi o vás na našich profilech uslyšíme. Svá dobrodružství
s námi můžete sdílet označením #CKEXPERITOUR

@experitour
Facebook

@ckexperitour

Instagram

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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PŘEHLED SLEV A AKCÍ
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP

BALÍČEK FLEXI EXPERI

Termín objednání

Sleva letecky

Sleva autobusem

Do 31. 12. 2021

1 200 Kč

600 Kč

Do 31. 01. 2022

800 Kč

300 Kč

Do 28. 02. 2022

500 Kč

200 Kč

 Slevy za včasný nákup jsou poskytovány pouze osobám
na hlavním lůžku
 Slevy platí pro letní pobytovou dovolenou v Řecku a Bulharsku
 Nevztahuje se na poznávací zájezdy
SLEVA STÁLÉHO KLIENTA

Sleva 1 000 Kč na osobu na hlavním lůžku u zájezdů do Exotiky
Sleva 500 Kč na osobu na hlavním lůžku u leteckých zájezdů
Sleva 200 Kč na osobu na hlavním lůžku u autobusových zájezdů
 Slevu stálého klienta je možné kombinovat se slevou za včasný nákup
 Slevu obdrží i spolucestující stálého klienta
 Za stálého klienta se považuje osoba, která se zúčastnila
zájezdu s Experitour v posledních třech sezónách
 Slevu lze uplatnit při nákupu na pobočkách Experitour
nebo na www.experitour.cz
 Nelze uplatnit na Last Minute / Super Last Minute slevy
SLEVA 1. DÍTĚ ZDARMA

 Slevu lze uplatnit na 1. dítě na přistýlce při účasti dvou
dospělých osob
 Sleva platí pro letní pobytové dovolené v Řecku a Bulharsku
u vybraných hotelů / domů a u vybraných lyžařských zájezdů
 Počet míst pro akci 1. dítě zdarma je omezen
 V případě využití akce 1. dítě zdarma není možné pro žádnou další
osobu na smlouvě o zájezdu poskytnout žádnou jinou slevu ani akci

Možnost zrušení zájezdu bez storno poplatku do 31. 03. 2022
Zvýhodněné storno podmínky
Zdarma navýšení pojištění do tarifu Komfort Covid +
 Balíček Flexi Experi dostane klient ZDARMA k nákupům letní
pobytové dovolené v Řecku a Bulharsku do 28. 02. 2022
 Podmínkou je zakoupení cestovního pojištění tarifu Komfort k zájezdu
 Balíček lze uplatnit ke všem aktuálním slevám a akcím
 Zvýhodněné storno podmínky platí pro období 60–11 dní před
odletem/odjezdem, kdy jsou sníženy o deset procentních bodů,
oproti standardním storno podmínkám dle VOP v bodě 9.1
 Ostatní podmínky jsou uvedeny ve VOP, bod 16.8
SNÍŽENÁ ZÁLOHA 1 500 KČ

Pro letošní sezónu pro vás opět máme možnost postupné úhrady zájezdu.
 Záloha 1 500 Kč / osoba při podpisu smlouvy do 28. 02. 2022
 50 % ceny zájezdu k úhradě do 31. 03. 2022
 100 % ceny zájezdu k úhradě 45 dní před odjezdem/odletem
PODMÍNKY SLEV A AKCÍ

 Slevy se navzájem nesčítají ani jinak nekombinují, není-li uvedeno jinak
 Zákazník může uplatnit slevu, která je pro něj výhodnější
 Slevy z tohoto katalogu nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami
a akcemi poskytnutými mimo tento katalog, pokud není výslovně
uvedeno jinak
 Na individuální kalkulace zájezdů se slevy nevztahují

VYSVĚTLIVKY
MOŽNOST OBSAZENÍ UBYTOVÁNÍ
Řecko – Studia
dvoulůžkové studio (obsazené jednou osobou)
dvoulůžkové studio
dvoulůžkové studio s přistýlkou
dvoulůžkové studio se dvěma přistýlkami
dvoulůžkové studio se dvěma přistýlkami
Řecko – Apartmány
třílůžkový apartmán
třílůžkový apartmán se dvěma přistýlkami
čtyřlůžkový apartmán
čtyřlůžkový apartmán se dvěma přistýlkami
třílůžkový apartmán se dvěma přistýlkami
čtyřlůžkový apartmán se dvěma přistýlkami
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Hotely – Řecko, Bulharsko, Švýcarsko, Severní Makedonie
dvoulůžkový pokoj (obsazený jednou osobou)
dvoulůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (na přistýlce lze ubytovat i dospělého)
studio (4lůžkový pokoj, 2 pevná lůžka a 2 přistýlky nebo rozkládací gauč)
apartmán (2 místnosti, 2 pevná lůžka a 3 přistýlky)
třílůžkový pokoj
apartmán (2 místnosti, 2 pevná lůžka a 2 přistýlky nebo rozkládací gauč)
apartmán (2 místnosti, 2 pevná lůžka a 3 přistýlky)
KATEGORIE UBYTOVÁNÍ
velmi jednoduše vybavené ubytování pro nenáročné klienty
jednoduše zařízené ubytování s účelným vybavením
ubytování střední kategorie se standardním vybavením a službami
vyšší střední kategorie s velmi dobrou úrovní služeb a vybavením
luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

S L E V Y, R E Z E R VAC E & P R O D E J

REZERVACE & PRODEJ
ONLINE
Kompletní nabídku zájezdů či výletů najdete na našich webových
stránkách www.experitour.cz. Zde si můžete sami dohledat všechny
potřebné informace a v několika jednoduchých krocích provést
rezervaci, či vybranou dovolenou rovnou zaplatit.

TELEFONICKY
Pokud svou dovolenou teprve vybíráte a máte jakékoliv
otázky nebo máte vybráno a chcete si dovolenou raději
rezervovat telefonicky, určitě nám zavolejte.

OSOBNĚ
Dáváte přednost osobnímu kontaktu? Zastavte
se za námi na naší pobočce v Praze nebo Ostravě.

MOŽNOSTI UHRAZENÍ ZÁJEZDU
Na našich pobočkách můžete platit hotově, platební kartou, benefitními
poukázkami, bankovním převodem. Při rezervacích přes webové
stránky můžete zájezd uhradit online nebo bankovním převodem.

PLATBA BENEFITNÍ POUKÁZKOU
Na platbu vámi objednaného zájezdu můžete využít benefitní
poukázky. Přijímáme poukázky Sodexo, Edenred, Benefit Plus a Gallery
Beta. Pro více informací nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

FAKTURA ZAMĚSTNAVATELI
V případě, že máte jako bonus u svého zaměstnavatele fond
kulturních a sociálních potřeb, tzv. FKSP, a můžete z něj čerpat
také úhrady pobytových dovolených, neváhejte se na nás obrátit
s žádostí o vystavení faktury.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ
Wi-Fi připojení
k internetu

BEZ
STRAVY

POLOPENZE

BEACHBAR

SKIPAS

ALL

INCLUSIVE

Stravování formou
ALL INCLUSIVE

Klimatizace

Wellness

Dítě
ZDARMA

Bazén

Ubytování
bez stravy
Stravování formou
polopenze
Plážový bar
ALL INCLUSIVE

150 m

TIP CK

300 m

Vzdálenost
ubytování od pláže
TIP cestovní
kanceláře

VÝHODNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Jako doplňkovou službu pro vás každý rok máme nabídku výhodného
cestovního pojištění. Nenechávejte nic náhodě a sjednejte si ke své
pobytové dovolené či poznávacímu zájezdu vhodné cestovní pojištění,
jehož součástí je také pojištění storna zájezdu. Ušetříte si tak spoustu
starostí a výdajů v případě jakékoliv nečekané zdravotní události. Více
informací najdete na straně 86.
DÁRKOVÉ POUKAZY
Přemýšlíte nad vhodným dárkem pro své blízké nebo kamarády?
Pak pro vás máme tip, mrkněte na stranu 87.
NABÍDKY PRO SKUPINY
Jste pracovní kolektiv, zájmová či jiná skupina? Připravíme vám
dovolenou přesně podle vašich konkrétních představ a požadavků
s odjezdem odkudkoliv z České republiky. Pro pracovní kolektivy
umíme také zajistit teambuildingovou akci.

Vzdálenost ubytování
od sjezdovky

SKIPAS do areálu
v ceně zájezdu

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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ČESKY HOVOŘÍCÍ DELEGÁT
KLIDNÉ LETOVISKO
AUTOBUSEM OD 5 660 KČ
LETECKY OD 9 960 KČ

STAGIRA, OLYMPIADA
KAFKANAS

AMFIPOLIS

RYBÁŘSKÉ
PŘÍSTAVIŠTĚ

THASSOS

ATHOS

ASPROVALTA
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Ř EC KO V R A S N A

ŘECKO VRASNA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Historická vesnička a zároveň oblíbené letovisko Vrasna se nachází v úplném
srdci Strimonského zálivu. Ten funguje jako spojnice mezi poloostrovem Chalkidiki a pevninskou částí Řecka. Je rozdělena na tři části – ta nejstarší, Stará (někdy
také Horní) Vrasna, je pevně usazena na úpatí hory Kerdilion. Novější části letoviska, Paralia (Pobřežní) Vrasna a Nea (Nová) Vrasna, leží na pobřeží. Naše domy
najdete jak v poslední jmenované části Nea Vrasna, tak i v Paralia Vrasna.
Historie oblasti sahá až do antických dob.
Hmatatelné důkazy o její slávě najdete
v rámci archeologického naleziště v nedaleké Amfipoli. Právě tam se postupně odkrývá
nejrozsáhlejší antická královská hrobka
přibližně ze 4. století př. n. l.

Vrasna je díky klidné a pohostinné atmosféře
vyhledávaným letoviskem, které se opouští
jen velmi těžko. Za jejím půvabem stojí vedle
okouzlujícího prostředí také místní obyvatelé.
I letos vám na začátku i konci sezóny nabízíme
oblíbené prodloužené zájezdy na 20–23 dní.

Čirou radost vám ve Vrasně přinesou široké,
nepřelidněné a kilometry dlouhé pláže s jemným pískem i oblázky. Čistotu pláží i moře
potvrzuje ocenění „Modrá vlajka“, kterým se
pyšní nejen Vrasna, ale i další lokace v okolí
Strimonského zálivu. Teplota moře je velmi
příjemná od května až do října.

STRAVOVÁNÍ
Základní nabídka pro Vrasnu je bez stravování. Díky blízkosti místních pekáren, supermarketu a trhu si jídlo zajistíte jednoduše
sami. Pokud se však rozhodnete odpočinout
si na dovolené od vaření, je možné si objednat zájezd se snídaní, nebo polopenzí a využít
naší partnerské taverny El Greco. Moderní
řecká taverna, kde oceníte skvělou kuchyni
i výhodnou lokaci. Najdete ji přímo v centru
Nové Vrasny, od našich domů vzdálenou
do cca 350 metrů.

Při procházce po přímořské promenádě si
můžete vybrat z velkého množství taveren,
restaurací, kaváren i barů. Najdete tu i nezbytné obchody se suvenýry a stánky se zmrzlinou.
V kalendáři si označte „pondělí“, kdy se mezi
Novou Vrasnou a Asprovaltou konají místní
trhy. Prodejci na nich, kromě výborného ovoce
a zeleniny, nabízí i čerstvé ryby.
Synonymem pro klid je Paralia Vrasna. Ta se
nachází mezi Nea Vrasnou a Stavrosem a je
tak stranou od veškerého ruchu. A právě klid
je důvodem, proč se do Paralie Vrasny klienti
rádi vracejí. I zde najdete široké pláže a vše,
co byste během
dovolené mohli
potřebovat – obchody,
taverny, občerstvení
STAVROS
přímo u pláže.
PARALIA VRASNA

NEA
VRASNA

Rozloha Řecka: 131 948 km²
Počet obyvatel Řecka: 11 152 158
Úřední jazyk: řečtina
Měna: euro
Časový posun v létě: SELČ +1 hod.
Cílové letiště: Soluň
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz,
adaptér do zásuvek není nutný
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba letu z Brna a Ostravy:
cca 2 hod.
Doba jízdy autobusem z Prahy:
cca 22–24 hod.*
Doba jízdy autobusem z Ostravy:
cca 22–24 hod.*
Doba jízdy autobusem z Brna:
cca 20–22 hod.*
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
22 °C
19 °C

Květen

28 °C
23 °C

Červen
Červenec

30 °C
26 °C

Srpen

30 °C
26 °C
26 °C
24 °C

Září

23 °C
22 °C

Říjen
LETECKÁ DOPRAVA
Na letiště v Soluni létáme jak charterovými
lety, tak pravidelnými linkami z Ostravy,
Prahy a Brna. Aktuální přehled leteckých
společností a odletové časy najdete na
www.experitour.cz. Délka transferu
z letiště do letoviska je přibližně 1,5 hod.

Teplota vzduchu
Teplota moře
POLSKO

PRAHA

OSTRAVA
OLOMOUC

JIHLAVA

UKRAJINA

BRNO
SLOVENSKO

KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Možnost kombinovat dopravu autobusem
a letadlem nabízíme ve dvou vybraných
termínech na začátku a konci sezóny. Informace o konkrétních termínech, včetně ceny,
najdete na našich webových stránkách.

RUMUNSKO

RAKOUSKO

MAĎARSKO

SLOVINSKO
CHORVATSKO

BULHARSKO

SRBSKO
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* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.

JA

E

VLASTNÍ DOPRAVA
Pokud se zatoužíte vydat na cestu zcela
po vlastní ose, nemusíte se vázat našimi
termíny. Napište nám vaši představu a my
vám rádi připravíme nabídku šitou na míru
vašim konkrétním potřebám.

M

Budete-li chtít vedle
odpočinku na pláži
i trochu poznání,
doporučujeme výlet
do vedlejších městeček Stavrosu nebo
Asprovalty. Hravě
se tam dostanete
pěšky, na kole nebo
mopedu. Dobrou
volbou jsou i naše
fakultativní výlety,
na kterých vám bude
dělat společnost
český nebo slovenský průvodce. Více
informací o nabídce
fakultativních výletů
se dozvíte na straně
24–25.

DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Autobusovou dopravu zajišťujeme moderními pohodlnými autobusy. Ty jsou klimatizované, vybavené toaletou i TV. Během cesty
si můžete zakoupit teplé i chlazené nápoje
včetně piva. O příjemnou a bezproblémovou
cestu se starají zkušení řidiči. Trasa z Česka
do vašich cílových destinací v Řecku (Vrasny
a Stavrosu) vede přes Slovensko, Maďarsko,
Srbsko, Severní Makedonii nebo Bulharsko.

Studia a apartmány až pro 6 osob
Možnost ubytování se stravováním
Fakultativní výlety
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CK EXPE RI TOUR

KATA LO G SE ZÓ N A 2022

NIKOS
Písečná pláž s oblázky a tradiční pekárna doslova na dosah ruky,
co víc si na dovolené přát? Klidný rodinný dům Nikos doporučujeme
všem, kteří touží po odpočinku v příjemném prostředí Nové Vrasny.

Již od

5 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS UBYTOVÁNÍ: Útulný dům
je od písečné/oblázkové pláže vzdálen, jen
co by oblázkem dohodil – pouhých 150 m.
Prostorná studia se nachází ve zvýšeném přízemí a v prvním patře domu. Tradiční pekárnu
a supermarket máte přímo naproti domu.
STUDIA: Nikos disponuje dvoulůžkovými
studii, ve kterých je možné připravit navíc
i dvě přistýlky (jednolůžko nebo patrovou
postel). Každé studio je vybaveno kuchyňským koutem se základním vybavením, lednicí a vařičem. Samozřejmostí je TV i vlastní
koupelna s WC. Jistě oceníte i zahradním
nábytkem vybavený balkon, který náleží
ke každému studiu.
SLUŽBY: Všechna studia nabízí možnost
bezplatného Wi-Fi připojení, za poplatek
(cca 5 euro/den) pak můžete využívat
digitální klimatizaci. Všechny pláže jsou
8

veřejné, lehátka a slunečníky je možné
ve většině případů využít výměnou za
konzumaci. Každý den je vám k dispozici
česky mluvící delegát.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|
|
Studio: | |

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Ostrava, Brno
A
 utobus z Prahy: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
A
 utobus z Ostravy: Ostrava, Hranice,
Olomouc, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

150 m

Ř EC KO V R A S N A

NITSA
TIP CK

Možnost ubytování ve studiích i apartmánech, pohodové
posezení na samostatných terasách nebo v zahradě.
To vše je rodinný dům Nitsa.

Již od

5 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

využít prostorné apartmány i studia. V blízkosti ubytování se nachází nespočet obchůdků, pekáren i oblíbených taveren. Písečná pláž
s oblázky je vzdálena přibližně 250 m.
APARTMÁNY A STUDIA: Apartmán (2+kk)
nabízí ubytování ve dvou samostatných
pokojích, koupelnu s WC a balkon vybavený zahradním nábytkem. Součástí první
místnosti je kuchyňský kout (se základním
vybavením, lednicí a vařičem) a rozkládací pohovka. Ve druhém pokoji, který je
oddělený zasouvacími dveřmi, na vás čeká
pohodlné dvoulůžko a přistýlka.

POLOHA A POPIS UBYTOVÁNÍ: Malebný
rodinný dům najdete v klidnější části letoviska
Nea Vrasna. Ve druhém patře domu můžete

Studia jsou vybavena kuchyňským koutem
se základním vybavením, lednicí a vařičem.
V každém studiu najdete pohodlné dvoulůžko s přistýlkou (formou menšího dvoulůžka).
Samozřejmostí je TV, vlastní koupelna s WC
a zahradním nábytkem vybavený balkon.

SLUŽBY: Všechny apartmány a studia nabízí možnost bezplatného Wi-Fi připojení,
za poplatek (cca 5 euro/den) pak můžete
využívat digitální klimatizaci. Všechny pláže
jsou veřejné, lehátka a slunečníky je možné
ve většině případů využít výměnou za konzumaci. Každý den je vám k dispozici česky
mluvící delegát.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|
|
Apartmán:
|
|
Studio: | |

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Ostrava, Brno
A
 utobus z Prahy: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
A
 utobus z Ostravy: Ostrava, Hranice,
Olomouc, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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JORIKAS
Je-li pro vás základní dovolenkovou veličinou klid, rodinný dům
Jorikas pro vás bude naprostým rájem. Poklidnou atmosféru si užijete
v rámci prostorných apartmánů až pro šest osob, ale i v zahradě,
kterou najdete přímo za domem.

Již od

5 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS UBYTOVÁNÍ: Dům Jorikas
stojí v klidné části letoviska Nea Vrasna, hned
vedle kostela. Nabízí ubytování ve vzdušných
apartmánech a studiích, k příjemnému posezení pak láká jeho zahrada. V blízkosti na vás
čekají obchůdky, pekárny i taverny. Písečná
pláž s oblázky je vzdálena přibližně 300 m.
APARTMÁNY A STUDIA: Apartmán (2+1)
zajišťuje pohodlné ubytování pro 4–6 osob.
Z předsíně se vstupuje do dvou samostatných
ložnic (vybavených vždy dvoulůžkem a přistýlkou), oddělené kuchyně (se základním vybavením, lednicí a vařičem) a koupelny s WC.
Ke každému apartmánu náleží balkon.
Studia jsou vybavena vždy dvoulůžkem s přistýlkou (formou pevného lůžka), součástí pokoje je i kuchyňský kout se základním vybavením,
lednicí a vařičem. Studio disponuje i samostatnou koupelnou s WC a vlastním balkonem.
10

SLUŽBY: Všechny apartmány a studia nabízí
možnost bezplatného Wi-Fi připojení, za poplatek (cca 5 euro/den) pak můžete využívat digitální klimatizaci. Všechny pláže jsou
veřejné, lehátka a slunečníky je možné ve
většině případů využít výměnou za konzumaci. Každý den je vám k dispozici česky mluvící
delegát.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|
|
Apartmán:
|
Studio: | |
MOŽNOSTI DOPRAVY:
Ostrava, Brno
A
 utobus z Prahy: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
A
 utobus z Ostravy: Ostrava, Hranice,
Olomouc, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

Ř EC KO V R A S N A

DIMITRIS
150 m

BEZ
STRAVY

Dům Dimitris najdete v klidné lokalitě, a navíc pouhých 150 m
od písečně-oblázkové pláže. Součástí komplexu je velká zahrada s možností
grilování. Ideální kombinace, za kterou se naši klienti pravidelně vrací.

Již od

5 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS UBYTOVÁNÍ: Apartmánový komplex Dimitris se
nachází v Paralia Vrasna. Tato oblast je vyhledávána našimi klienty
především pro klidné a příjemné okolí. Písečně-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena pouhých 150 m. Celý komplex
obklopuje velmi hezká, upravená zahrada, jejíž součástí je i venkovní
gril, který mohou klienti zdarma využívat. Do centra Nea Vrasny se
dostanete procházkou během 20 minut, do vedlejšího letoviska Stavros vám pak cesta zabere cca 25 minut volné chůze.
STUDIA: Dvě studia jsou situována v prvním patře, dvě v přízemí
a jsou vybavena kuchyňským koutem se základním vybavením,
lednicí a vařičem. V každém studiu najdete pohodlné dvoulůžko
a můžete využít až dvě pevné přistýlky (samostatné postele).
Samozřejmostí je vlastní koupelna s WC a TV. Studia v prvním
patře mají balkon vybavený zahradním nábytkem, ty v přízemí
mají vlastní terasu. Jedná se o jednoduché, ale klienty velice
oblíbené ubytování.
SLUŽBY: Všechna studia v naší nabídce nabízí možnost bezplatného
Wi-Fi připojení, za poplatek (cca 5 euro/den) pak můžete využívat digitální klimatizaci. Většina pláží je veřejná, lehátka a slunečníky jsou

pronajímány za poplatek (cca 6 euro/den), případně za jiných podmínek (například výměnou za konzumaci). Každý den je vám k dispozici
česky mluvící delegát.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|
|
Studio: | |

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Ostrava, Brno
A
 utobus z Prahy: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí,
Brno, Břeclav, Bratislava
A
 utobus z Ostravy: Ostrava, Hranice, Olomouc,
Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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ČESKY HOVOŘÍCÍ DELEGÁT
POZVOLNÝ VSTUP DO MOŘE
AUTOBUSEM OD 5 660 KČ
LETECKY OD 9 960 KČ

12

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

Ř EC KO S TAV R O S

ŘECKO STAVROS

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ačkoli na první pohled působí Stavros a Vrasna jako jedna aglomerace, jedná
se o dvě samostatná letoviska. Stavros je, stejně jako Vrasna, rozdělen na starou
a novou část. Starý Stavros (Ano Stavros) je vystavěn v kopcích, pyšně se tyčí nad
jeho novější částí a nabízí snové výhledy do krajiny. Pokud se vydáte až k jeho
nejvýše položeným domům, rozhodně navštivte proslulou restauraci Agnanti.
Odměnou vám budou, kromě tradiční řecké kuchyně, i dechberoucí výhledy.
Nádherná, 13 km dlouhá písečná pláž s oblázky se line od místa Kiani Akti až za Stavros
a díky pozvolnému vstupu do moře si ji kromě
dospělých zamilují i děti. Pláže ve Stavrosu se
pyšní oceněním „Modrá vlajka“. To potvrzuje
čistotu pláží i moře samotného. Příjemně vás
překvapí i jeho teplota, která je velmi příznivá
od května až do října.
K návštěvě vás budou lákat obchůdky, taverny, restaurace, kavárny i bary. Místní gastronomie je totiž rozhodně jedním z klíčových
důvodů, proč do Řecka vyrazit. V kalendáři si
zakroužkujte „čtvrtek“, kdy se podél přístavu
konají místní trhy. Prodejci na nich, kromě
výborného ovoce a zeleniny, nabízí i čerstvé
ryby. Milovníci aktivního odpočinku mohou
využít volejbalové, fotbalové i basketbalové
hřiště nebo tenisové kurty.
Budete-li chtít rozředit odpočinek na pláži

trochou poznání, doporučujeme výlet do vedlejších městeček Vrasny a Asprovalty. Hravě
se tam dostanete pěšky, na kole nebo půjčeném mopedu. Dobrou volbou jsou i naše fakultativní výlety, na kterých vám bude dělat
společnost český nebo slovenský průvodce.
Více informací o naší nabídce fakultativních
výletů se dozvíte na straně 24–25.
Na letovisku Stavros jsme si zamilovali přirozenost, se kterou se v něm snoubí tradice
s tepem moderního života. Věříme, že i pro
vás se stane srdeční záležitostí a pohled
na modrou plochu Egejského moře nebudete
chtít vymazat z paměti. I letos vám na začátku i konci sezóny nabízíme oblíbené prodloužené zájezdy na 20–23 dní.
STRAVOVÁNÍ
Základní nabídka pro Stavros je bez stra-

vování. Díky blízkosti místních pekáren,
supermarketu a trhu si jídlo zajistíte jednoduše sami. Pokud si však budete chtít dopřát
připravené snídaně, můžete si na místě u delegátky tuto možnost přikoupit a docházet
do naši partnerské kavárny, přímo v centru
Stavrosu.
DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Autobusovou dopravu zajišťujeme moderními pohodlnými autobusy. Ty jsou klimatizované, vybavené toaletou i TV. Během cesty
si můžete zakoupit teplé i chlazené nápoje
včetně piva. O příjemnou a bezproblémovou
cestu se starají zkušení řidiči. Trasa z Česka
do vašich cílových destinací v Řecku (Vrasny
a Stavrosu) vede přes Slovensko, Maďarsko,
Srbsko, Severní Makedonii nebo Bulharsko.

Široké a dlouhé pláže
Studia až pro 4 osoby
Fakultativní výlety
Rozloha Řecka: 131 948 km²
Počet obyvatel Řecka: 11 152 158
Úřední jazyk: řečtina
Měna: euro
Časový posun v létě: SELČ +1 hod.
Cílové letiště: Soluň
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba letu z Prahy, Brna a Ostravy:
cca 2 hod.
Doba jízdy autobusem z Prahy:
cca 22–24 hod.*
Doba jízdy autobusem z Ostravy:
cca 22–24 hod.*
Doba jízdy autobusem z Brna:
cca 20–22 hod.*
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI

LETECKÁ DOPRAVA
Na letiště v Soluni létáme jak charterovými lety, tak pravidelnými linkami z Ostravy,
Prahy a Brna. Aktuální přehled leteckých
společností a odletové časy najdete na
www.experitour.cz. Délka transferu z letiště
do letoviska je přibližně 1,5 hod.
KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Možnost kombinovat dopravu autobusem
a letadlem nabízíme ve dvou vybraných termínech na začátku a konci sezóny. Informace
o konkrétních termínech, včetně ceny, najdete na našich webových stránkách.

22 °C
19 °C

Květen

28 °C
23 °C

Červen
Červenec

30 °C
26 °C

Srpen

30 °C
26 °C
26 °C
24 °C

Září

23 °C
22 °C

Říjen
Teplota vzduchu
Teplota moře

VLASTNÍ DOPRAVA
Pokud se zatoužíte vydat na cestu zcela

POLSKO

PRAHA

po vlastní ose, nemusíte se vázat našimi
termíny. Napište nám vaši představu a kolegové vám rádi připraví nabídku šitou na míru
vašim konkrétním potřebám.

OSTRAVA
OLOMOUC

JIHLAVA

UKRAJINA

BRNO
SLOVENSKO

RUMUNSKO

RAKOUSKO

MAĎARSKO

SLOVINSKO
CHORVATSKO

BULHARSKO

SRBSKO
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* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.
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ZEUS
TIP CK

Novinka pro příští sezónu v poptávané oblasti letoviska Stavros. První dům,
který nabízíme s bazénem a lehátky ve kvetoucí zahradě s výhledem na hory.
Ideální místo pro odpočinek, které je doplněno blízkostí všeho potřebného.

NOVINKA V NABÍDCE

Již od

7 260 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS UBYTOVÁNÍ: Dům Zeus je
ideální pro ty, kteří hledají odpočinek a relax,
zároveň však využijí blízkosti centra letoviska,
kde naleznou vyhlášené taverny, pekárny, kavárny, obchody i restaurace. Dům prošel nedávno částečnou rekonstrukcí a nabízí velice
příjemné a čisté prostředí. Velkým bonusem
je bazén a udržovaná zahrada, která vybízí
k lenošení. Centrum letoviska Stavros je vzdáleno 200 m a moře je vzdáleno 450 m.

SLUŽBY: Všechna studia nabízí možnost
bezplatného Wi-Fi připojení a klimatizaci
za příplatek 5 euro/den. Hosté mohou využít
k odpočinku bazén s lehátky a výhledem
na hory. Všechny pláže jsou veřejné, lehátka
a slunečníky je možné ve většině případů
využít výměnou za konzumaci. Každý den
je vám k dispozici česky mluvící delegát.

STUDIA: Dům Zeus nabízí ubytování ve dvoulůžkovém studiu, ve dvoulůžkovém studiu
s přistýlkou a ve čtyřlůžkovém studiu. To je
vybaveno dvoulůžkem a palandou. Studia
vždy disponují kuchyní se základním vybavením, lednicí a vařičem. Samozřejmostí je TV
a samostatná a nově zrekonstruovaná koupelna s WC. Každé studio má také svůj balkon
se zahradním nábytkem. Ubytování je vhodné
také pro rodiny.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|
|
Studio: | |
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|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
A
 utobus z Prahy: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
A
 utobus z Ostravy: Ostrava, Hranice,
Olomouc, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

Ř EC KO S TAV R O S

VOURLOTA
BEZ
STRAVY

Dům Vourlota najdete v klidné části letoviska Stavros, a přitom
tak blízko všemu podstatnému. Centrum Stavrosu je od něj vzdáleno 100 m,
moře pak pouhých 300 m. Ubytovat se můžete ve dvoulůžkových,
třílůžkových i čtyřlůžkových studiích.

Již od

5 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS UBYTOVÁNÍ: Vourlota je
vhodnou volbou pro ty, kteří touží po klidu,
a přitom chtějí být na dosah centra dění.
V okolí studiového domu najdete nespočet
obchůdků, restaurací, barů, kaváren či
pekárnu. Vše tak budete mít takřka na dosah
ruky. Centrum města je vzdáleno pouhých
100 m a na písečnou pláž s oblázky dorazíte
po 300 m chůze.
STUDIA: Dům Vourlota nabízí ubytování
ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích (studiích). Ta jsou vybavena
pevnými lůžky, která znamenají maximální
pohodlí pro všechny členy vaší výpravy.
Studia disponují vždy kuchyní se základním
vybavením, lednicí a vařičem. Počítat můžete
i s TV a vlastní koupelnou s WC. Ke každému
studiu náleží terasa nebo balkon se zahradním nábytkem. Ubytování zde bude tou
správnou volbou i pro čtyřčlennou rodinu.

SLUŽBY: Všechna studia nabízí možnost
bezplatného Wi-Fi připojení, za poplatek
(cca 5 euro/den) pak můžete využívat digitální klimatizaci. Všechny pláže jsou veřejné,
lehátka a slunečníky je možné ve většině případů využít výměnou za konzumaci. Každý
den je vám k dispozici česky mluvící delegát.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|
|
Studio: | |

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Ostrava, Brno
A
 utobus z Prahy: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
A
 utobus z Ostravy: Ostrava, Hranice,
Olomouc, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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ČESKY HOVOŘÍCÍ DELEGÁT
4 HOTEL S VLASTNÍ PLÁŽÍ
7 NOCÍ LETECKY ALL INCLUSIVE OD 17 860 KČ
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Ř EC KO O U R A N O P O L I S

ŘECKO OURANOPOLIS

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Athos – jeden z „prstů“ poloostrova Chalkidiki končí pro veřejnost obcí Ouranopolis. Za ní najdete už jen hranici mnišského státu, kam mají přístup pouze muži, a to
pouze na základě pozvánky. Historie oblasti sahá až do antických dob. Hmatatelné
důkazy o její slávě najdete v rámci archeologického naleziště v Amfipoli.
V této oblasti máme pro vás v nabídce
hotel Akrathos a Hotel Princess. Okolí hotelu
Akrathos je velice klidné místo, kde budete
mít pocit, že se zastavil čas. Nudit se zde
ale nebudete. Hotel nabízí mnoho služeb,
díky kterým vám vysněná dovolená uteče
jako voda. Můžete se vydat na procházku
do nedaleké Ouranopoli (přibližně 2 km),
nebo k přepravě využít místní dopravu. Velice doporučujeme zapůjčení lodiček. K jízdě
nebudete potřebovat kapitánský průkaz.
Po krátké instruktáži budete připraveni vydat
se na nedaleké Oslí ostrůvky a prozkoumat
tamní pláže a zálivy.

LETECKÁ DOPRAVA
Na letiště v Soluni létáme jak charterovými
lety, tak pravidelnými linkami z Prahy. Aktuální přehled leteckých společností a odletové
časy najdete na www.experitour.cz. Délka
transferu z letiště do letoviska je přibližně
2 hod.
VLASTNÍ DOPRAVA
Pokud se zatoužíte vydat na cestu zcela
po vlastní ose, nemusíte se vázat našimi
termíny. Napište nám vaši představu
a my vám rádi připravíme nabídku šitou
na míru vašim konkrétním potřebám.

Letovisko pro klidnou dovolenou
Hotel s programem ALL INCLUSIVE
Česky hovořící delegát
Rozloha Řecka: 131 948 km²
Počet obyvatel Řecka: 11 152 158
Úřední jazyk: řečtina
Měna: euro
Časový posun v létě: SELČ +1 hod.
Cílové letiště: Soluň
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Vlastní doprava
Doba letu z Prahy, Brna a Ostravy:
cca 2 hod.

PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
Budete-li chtít zpestřit odpočinek na pláži
i trochou poznání, doporučujeme naše fakultativní výlety, na kterých vám bude dělat
společnost český nebo slovenský průvodce.
Více informací o nabídce fakultativních výletů
najdete na straně 24–25. Aktuální nabídku se
dozvíte na místě od delegáta, u kterého
si výlet případně můžete koupit.

22 °C
19 °C
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28 °C
23 °C

Červen
Červenec

30 °C
26 °C

Srpen

30 °C
26 °C
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Teplota moře
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* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.

OURANOPOLIS

ALBÁNIE

RH

E

Baleárské
moře

Středozemní moře
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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HOTEL AKRATHOS

ALL

INCLUSIVE

Hotel Akrathos prošel v posledních letech kompletní rekonstrukcí
a nabízí tak moderní ubytování. Z panoramatického bazénu
se vám naskytne dechberoucí výhled na Egejské moře.

Již od

0m

TIP CK

17 860 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Areál hotelu se rozprostírá na zelených
kopcích poloostrova Athos v těsné blízkosti pláže a přibližně 2 km
od vesnice Ouranopolis, která je posledním veřejným místem před
hranicí mnišské republiky. Najdete zde oázu klidu a výborné služby
v moderním designu.
POKOJE: Veškeré pokoje jsou vybaveny manželskými nebo oddělenými postelemi, vlastní koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem,
fénem, ručníky, plochou TV, malou lednicí, bezpečnostní schránkou
a telefonem. Samozřejmostí je i v ceně zahrnutá klimatizace a bezplatná Wi-Fi. Odpočívat můžete na vlastní terase s posezením.
SLUŽBY HOTELU: Vlastní písečná pláž (oceněná modrou vlajkou)
nabízí hostům zdarma lehátka a slunečníky. U hotelu se nachází dva
bazény s lehátky, dále zde najdete fitness centrum, zázemí pro vodní
sporty a půjčovnu lodiček, 4 tenisové kurty, hřiště na fotbal, plážový volejbal a basketbal, klub pro děti (věk 4–12 let), dětské hřiště
a supermarket. Pláž u hotelu má svůj vlastní bar. Další bary najdete
v prostorách hotelu.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou švéd18

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

ských stolů, včetně příprav pokrmů před hostem. Jedná se
tedy o – co se množství týče – neomezenou konzumaci.
Na odpolední svačinuje připravena káva a zákusky.
ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 8.00 – 10.30 hod., oběd
13.00 – 15.00 hod., odpolední svačina 16.00 – 17.00 hod., večeře
18.30 – 21.00 hod., nápoje: nealkoholické nápoje, džusy, čaj
a káva jsou servírovány denně od 10.00 do 18.00 hod. v baru
u bazénu a v plážovém baru, následně od 18.00 do 24.00 hod.
na hlavním baru. Točené pivo, víno, vodka, gin, whisky a ouzo
jsou servírovány na hlavním baru a na baru u bazénu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha
Vlastní doprava

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

|

|

|

|

Ř EC KO O U R A N O P O L I S

HOTEL PRINCESS
TIP CK

Klid, nádherné výhledy a moderní ubytování.
Těmito slovy bychom mohli popsat hotel Princess.
Ubytování nabízíme se snídaní.

Již od

14 060 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Malý třípatrový
rodinný hotel o kapacitě 22 pokojů se nachází
ve vesnici Ouranopolis, která je posledním
místem před svatou horou Athos. Písečná
pláž s průzračným mořem je vzdálena přibližně 200 metrů od hotelu. Pro příjemné
večerní procházky doporučujeme centrum
samotné vesnice, které je vzdáleno asi 1 km.
Z hotelu (pokoje s výhledem na moře) se vám
naskytne nádherný výhled na Egejské moře
i okolní ostrůvky.
POKOJE: Veškeré pokoje nabízí možnost
bezplatného Wi-Fi připojení. Zdarma můžete využívat rovněž klimatizaci. Pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sociálním zařízením, lednicí i bezpečnostní schránkou. Do
dvou ze tří pater hotelu vede výtah.
SLUŽBY HOTELU: V ceně ubytování mohou
hosté využívat malý hotelový bazén, který je

umístěn před hotelem. K dispozici je recepce
(24 hodin denně). Jistě využijete i možnost
připojit se k Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně jsou podávány formou bufetu v hotelové restauraci. Na večeři
vám rádi doporučíme nedalekou restauraci
se skvělou řeckou i mezinárodní gastronomií
a nádherným výhledem. Ale více až u našeho
delegáta v destinaci.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

|

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha
Vlastní doprava

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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NOVINKA V NABÍDCE
ČESKY HOVOŘÍCÍ DELEGÁT
CENA OD 4 960 KČ

20

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

Ř EC KO A S P R O VA LTA

ŘECKO ASPROVALTA

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Fakultativní výlety
Klidné letovisko
Ubytování 90 m od moře

Esence zaslouženého klidu. Řecké městečko Asprovalta je tradiční
přímořské letovisko. Nachází se na břehu Egejského moře, v oblasti
Strimonského zálivu, nedaleko oblíbeného letoviska Nea Vrasna.
Jeho dominantou je krásná písečně oblázková pláž lemovaná korzem
kaváren a barů s příjemným posezením. V centru městečka najdete
mnoho tradičních taveren, restaurací, barů, supermarketů i obchodů
se suvenýry. Domy, které jsme pro vás vybrali, se nachází v klidné části
letoviska. Toužíte-li po příjemné dovolené u moře a návykově pokojné
atmosféře, jste tu správně.
Oblast Strimorského zálivu láká na nekonečné procházky po písečné pláži, palmami
lemované promenády a nespočet místních
restaurací a taveren nabízející tradiční řecké
speciality. Milým detailem je fakt, že většina
restaurací nabízí jídelní lístky také v češtině.
Nepřehlédnutelnou chloubou Asprovalty
je kostel Agios Georgios postavený v polovině 16. století. Jeho zdobný styl odkazuje
na klášterní architekturu Makedonie během
osmanské nadvlády.
Moře a pláže v Asprovaltě jsou oceněny
prestižní modrou vlajkou. Toto ocenění získávají lokace splňující vysoké nároky na kvalitu
a čistotu vody, ochranu pobřežní oblasti
i životního prostředí. Nadchne vás i teplota
moře, která je příjemná od května do října.
Krásnou pěší procházkou se můžete vydat
do nedalekých přímořských městeček
Vrasna, Paralia Vrasna, Stavros či Nea
Vrasna. Právě mezi vesnicemi Nea Vrasna
a Asprovalta se každé pondělí konají oblíbené trhy. Přímo od místních pěstitelů, farmářů
a rybářů na nich můžete pořídit výborné
ovoce, zeleninu, sýry i ryby pro sebe, pro
vaše blízké pak originální dovolenkové dárky.

Rozloha Řecka: 131 948 km²
Počet obyvatel Řecka: 11 152 158
Úřední jazyk: řečtina
Měna: euro
Časový posun v létě: SELČ +1 hod.
Cílové letiště: Soluň
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.

Pohodlným způsobem, jak prozkoumat okolí
lokality a další okouzlující místa v oblasti
Chalkidiki, jsou fakultativní výlety s naším
česky či slovensky hovořícím průvodcem.
Nabídku výletů najdete na straně 24–25.
Asprovaltu si zamilujete pro její typicky
řecký nádech a omamně klidnou atmosféru.
STRAVOVÁNÍ
Základní nabídka dovolené v letovisku Asprovalta je bez stravování. Chcete-li si na dovolené odpočinout od vaření, můžete využít
zájezd se snídaní v pensionu Delfini. Pestrou
nabídku obědů a večeří nabízí centrum
letoviska vzdálené cca 700 m od ubytování.
Během pobytu na pláži jistě využijete plážový
bar s drobným občerstvením.

MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba letu z Prahy, Brna a Ostravy:
cca 2 hod.
Doba jízdy autobusem z Prahy:
cca 22–24 hod.*
Doba jízdy autobusem z Ostravy:
cca 22–24 hod.*
Doba jízdy autobusem z Brna:
cca 20–22 hod.*
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
22 °C
19 °C

Květen

LETECKÁ DOPRAVA
Na letiště v Soluni létáme jak charterovými
lety, tak pravidelnými linkami z Ostravy,
Prahy a Brna. Aktuální přehled leteckých
společností a odletové časy najdete na
www.experitour.cz. Délka transferu z letiště
do letoviska je přibližně 1,5 hod.

Červen

DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Autobusovou dopravu zajišťujeme moderními pohodlnými autobusy. Ty jsou klimatizované, vybavené toaletou i TV. Během cesty
si můžete zakoupit teplé i chlazené nápoje
včetně piva. O příjemnou a bezproblémovou
cestu se starají zkušení řidiči. Trasa z Česka
do vaší cílové destinace v Řecku (Asprovalta) vede přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko,
Severní Makedonii nebo Bulharsko.
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* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.

UKRAJINA

RUMUNSKO

KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Možnost kombinovat dopravu autobusem
a letadlem nabízíme ve dvou vybraných termínech na začátku a konci sezóny. Informace
o konkrétních termínech, včetně ceny najdete
na www.experitour.cz.
VLASTNÍ DOPRAVA
Pokud se zatoužíte vydat na cestu zcela
po vlastní ose, nemusíte
Baleárskése vázat našimi termoře představu a my vám
míny. Napište nám vaši
rádi připravíme nabídku šitou na míru vašim
konkrétním potřebám.

SLOVENSKO

Středozemní moře
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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DELFINI
90 m

Oblíbený penzion Delfini najdete v klidné části letoviska Asprovalta,
pouhých 90 m od moře. Za zvuku vln si budete moci vychutnat skvělé
lokální snídaně nebo relaxovat večer na balkoně.

NOVINKA V NABÍDCE

Již od

10 160 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS UBYTOVÁNÍ: Nachází se
pouhých 90 m od pláže, v první řadě zástavby. Do centra Asprovalty to budete mít cca
700 m. Zde se nachází pobřežní promenáda
lemovaná platany a restauracemi s výbornou
řeckou i mezinárodní kuchyní. Naleznete zde
také dětské hřiště.
STUDIA: V nabídce najdete ubytování
ve dvoulůžkových, třílůžkových studiích
a nebo čtyřlůžkovém studiu s přistýlkou.
Studia disponují vždy menší kuchyňkou se
základním vybavením, lednicí a vařičem,
bezpečnostní schránkou. Samozřejmostí je
i TV a vlastní koupelna s WC. Ke každému
studiu náleží balkon s výhledem na moře.
K odpočinku budete moci využít prostorné
a vybavené balkony nebo zahradu, která je
ideální také pro děti.
SLUŽBY: Všechna studia nabízí možnost
22

bezplatného Wi-Fi připojení, za poplatek
(cca 5 euro/den) pak můžete využívat digitální klimatizaci. Všechny pláže jsou veřejné,
lehátka a slunečníky je možné ve většině případů využít výměnou za konzumaci. Každý
den je vám k dispozici česky mluvící delegát.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|

|
|

|

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
A
 utobus z Prahy: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
A
 utobus z Ostravy: Ostrava, Hranice,
Olomouc, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

Ř EC KO A S P R O VA LTA

150 m

BEZ
STRAVY

VERGINA
Představujeme vám další novinku, a sice dům Vergina, který se nachází
v klidné části letoviska Asprovalta. Předností tohoto domu jsou klid a pohoda.
Na hezkou a rozlehlou pláž to budete mít pouhých 150 m. Kdo má rád soukromí
a ničím nerušenou dovolenou, tak ji právě našel.

NOVINKA V NABÍDCE

Již od

4 960 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS UBYTOVÁNÍ: Dům Vergina
leží jen 150 m od moře v letovisku Apsrovalta. Naši klienti, kteří si tuto oblast oblíbili, se
mohou orientovat podle penzionu Theo Beach
nebo Delfini, které se nachází v blízkosti tohoto domu. Ticho léčí, říká se, zde si jej tedy
užijete dosyta. Poloha Verginy je tak šikovná, že vás opravdu nebude nic rušit. Do centra městečka to budete mít cca 15 min chůze.
I v této klidné lokalitě najdete na pláži, která je
písečně oblázková, několik plážových barů se
servisem lehátek a slunečníků.
STUDIA: Vergina nabízí ubytování ve dvoulůžkových studiích s přistýlkou. Studia mají
vlastní prostorný balkon, vybavený kuchyňský
kout s ledničkou, vařičem a základním nádobím s varnou konvicí. Součástí každého studia
je rovněž jídelní stůl a židle, síť proti komárům
a klimatizace (za poplatek). Samozřejmostí je
i koupelna se sprchou a WC.

SLUŽBY: Všechna studia nabízí možnost
bezplatného Wi-Fi připojení, za poplatek
(cca 5 euro/den) pak můžete využívat digitální
klimatizaci. Všechny pláže jsou veřejné, lehátka a slunečníky je možné ve většině případů
využít výměnou za konzumaci. Každý den je
vám k dispozici česky mluvící delegát.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
A
 utobus z Prahy: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
A
 utobus z Ostravy: Ostrava, Hranice,
Olomouc, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ

23

CK EXPE RI TOUR

KATA LO G SE ZÓ N A 2022

ŘECKO FAKULTATIVNÍ VÝLETY
METEORA

AMMOULIANI

ATHOS A DALŠÍ

Řadíte-li se mezi vyznavače aktivní dovolené, rádi poznáváte nová zajímavá místa
a čerpáte inspirativní zážitky, jistě si vyberete ze široké nabídky našich fakultativních výletů.
Na následujících stranách najdete přehled těch, které jsou mezi našimi klienty nejoblíbenější.
Můžete je brát jako malou ochutnávku a důkaz, že opravdu je na co se těšit.

VEČERNÍ THESSALONIKI (SOLUŇ)
Soluň je pulzující moderní město, které si uchovalo bohatou historickou tvář a charakter. Během našeho fakultativního výletu si užijete
kontrast mezi historickými pamětihodnostmi, které odolávají zubu
času po stovky a tisíce let, a rušným městským životem, ve kterém
se vše mění z minuty na minutu. Podívejte se s námi do druhého
největšího města v Řecku, jehož historie sahá až do roku 312 př. n. l.
Soluň, neboli Thessaloniki, byla založena makedonským králem Kassandrem, který ji pojmenoval po své manželce Thessalonice, sestře
Alexandra Makedonského. Nespočet dochovaných památek z raného období křesťanství a Byzantské říše jsou důvody, proč je město
už od roku 1988 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Po návštěvě památek následuje čas na individuální program, který
můžete využít k toulkám centrem města nebo odpočinku u známé
Bílé věže v zálivu Termaikos. Poté nás čeká nezapomenutelná a asi
30–40 minut dlouhá večerní plavba lodí podél centra města.
WATERLAND (VODNÍ SVĚT)
Je-li vaším živlem voda, návštěva vodního světa Waterland je jasnou
volbou. Nachází se přibližně 20 km od města Soluň a už jen jeho
rozloha (úctyhodných 150 000 m2) slibuje celodenní zábavu doslova
pro celou rodinu. Těšit se můžete na bazény s atrakcemi pro ty úplně
nejmenší návštěvníky, ale i tobogány, skluzavky, divokou řeku, bazén
s vlnobitím nebo dobrodružný pirátský ostrov pro ty statečnější. Dospělí ocení i přítomnost barů, bistra a lehátek. K vodnímu světu patří
i malá ZOO, ve které si můžete prohlédnout bílé pávy, lamy i velbloudy.
FILIPPI – DRAMA – ALISTRATI
Trojboj, který vás nadchne, a ve kterém není poražených. Během jednoho dne navštívíme tři významná místa, každé jiné, a přitom všechna nesmírně působivá. Jako první vyrazíme směrem Filippi. Jedná
se o jedno z nejvýznamnějších historických míst v této oblasti, které
proslulo bohatými archeologickými nálezy z dob Alexandra Velikého.
Prohlédneme si pozůstatky starověkého města založeného v roce
356 př. n. l. Filipem II. Makedonským. Najdete zde i muzeum a jako
bonus velmi příjemnou kavárnu.
Další zastávkou je pěstováním tabáku proslavené město Drama. Zde
vás k odpočinku naláká půvabný městský park sv. Barbory, který
vás okouzlí tamními přírodními prameny. Projít si můžete i rušný trh
a rustikální obchůdky.
Do třetice se podíváme do proslulé jeskyně Alistrati, která je jednou
z největších a nejbohatších krápníkových jeskyní v celé Evropě.
Učaruje vám nejen velikostí, ale především rozsahem její výzdoby –
najdete v ní obrovské množství stalagmitů, stalaktitů i stalagnátů.
Její návštěva se vám vryje hluboko do paměti.
METEORA
Šest klášterů vystavěných na vrcholech kolmých vápencových skal,
to je Meteora. Jedno z nejznámějších míst v Řecku, které je díky
své jedinečnosti právem zapsáno na seznamu světového dědictví
UNESCO. Vznik prvních klášterů, tzv. monastýrů, se datuje do
14. století. Společně s průvodcem navštívíme klášter sv. Štefana,
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který nám nabídne kouzelný výhled na celou Thesálskou nížinu. Jako
další navštívíme mužský klášter sv. Varlama s nově otevřeným muzeem. Prohlédnete si i impozantní sud, do kterého se vejde neskutečných 120 000 litrů vína. V Meteoře (v překladu „visící ze vzduchu“) se
v podobě až 630 m vysokých skal snoubí neskutečné umění přírody
s nezdolnou lidskou zručností – mniši, kteří stojí za stavbou klášterů,
totiž vynášeli veškerý stavební materiál na zádech a jejich jediným
pomocníkem přitom byla kladka. Už jen samotné přesuny mezi kláštery jsou díky dechberoucím výhledům silným zážitkem. My ho jen
umocníme zastávkou v Olympus Plaza, odkud je za příznivého počasí
vidět pohoří Olymp, včetně jeho nejvyšší hory Mytikas (2 917 m n. m.).
OLYMPIADA
Malebná vesnička Olympiada se nachází přibližně půl hodiny jízdy
z vašeho letoviska. Naším cílem bude jedna z nejkrásnějších pláží
Strimonského zálivu, která se nachází nedaleko Olympiady. Právě
tady si užijeme naprosto pohodové půldenní koupání. Občerstvit se
můžete v plážovém baru, kdy můžete za konzumaci využít místní
lehátka a slunečníky.
ATHOS
Samostatný mnišský stát a jeden z tzv. prstů poloostrova Chalkidiki, to je Athos. Ačkoliv se jedná o oficiální součást Řecka, je
tento hornatý poloostrov obtížně přístupný nejen kvůli své poloze. Jeho historie sahá až do 9. století a na jeho území se nachází dvacet klášterů. Ty jsou společně s celým územím poloostrova striktně zapovězeny ženám. Prohlédneme si ho tedy z paluby
výletní lodi, která bude kopírovat pobřeží polostrova až ke klášteru sv. Pavla. Ten je zároveň posledním z osmi klášterů, které
cestou uvidíme. Zde si užijeme výhled na, někdy i v létě sněhem
pokrytý, vrchol nejvyšší hory Athos (2 033 m n. m.) a vydáme se
na zpáteční plavbu. Celkem strávíme na palubě přibližně 3 hodiny
a budeme-li mít štěstí, můžeme zahlédnout i delfíny. Po zakotvení v přístavu Ouranopolis budete mít asi 1,5 hodiny volného času,
který můžete využít k prohlídce tohoto malebného městečka.
OSTROV AMMOULIANI
Cílem tohoto výletu je ostrov Ammouliani, který byl do roku 1920
součástí samostatného mnišského státu Athos. Než se ale vydáme
na cestu trajektem, zastavíme se ve Stagiře. Zde navštívíme Aristotelův park, ve kterém si vyzkoušíme fyzikální zákony na slunečních
hodinách, teleskopu, optických kruzích nebo vodním víru. Prohlédneme si i známou Aristotelovu sochu z bílého mramoru a pomalu se přesuneme do přístavu Tripiti, odkud se vydáme trajektem
na 15 minut dlouhou plavbu na ostrov Ammouliani. Jedná se o jediný
ostrov v oblasti Chalkidiki, který je obydlen stálými obyvateli (je jich
asi 600). Ostrov byl kromě chovu koz a ovcí zaslíben také pěstování
oliv. V dnešní době ale láká především na krásné pláže. Na nás čeká
ta úplně nejoblíbenější, Alikes. Kromě křišťálově čisté vody a jemného písku se můžete těšit i na plážový bar s občerstvením, kde výměnou za konzumaci můžete využít lehátka a slunečníky.
KAVALA – THASSOS
První zastávkou tohoto výletu je historické město Kavala, kterému
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Ř EC KO FA K U LTAT I V N Í V Ý L E T Y
Bílá věž, coby jedna z věží
původního městského opevnění
Soluně Fakultativní výlet
Večerní Thessaloniki
Ouranopolis, hlavní
turistické město na Athosu
Fakultativní výlet Ouranopolis

Kláštery na Meteoře
Fakultativní výlet Meteora

se příznačně přezdívá „řecké Monte Carlo“. Užijeme si průvodcem
komentovanou prohlídku města a nemineme zásadní památky, jako
je rodný dům Muhamada Alího nebo Imaret, působivou stavbu z roku
1817, která dnes funguje jako luxusní hotel. Od městské pevnosti se
rozhlédneme na celé město, projdeme se kolem akvaduktu a první
mešity, která byla v roce 1912 přestavěna na kostel sv. Nikolase.
Právě zde se nachází slavná mozaika zobrazující počátek šíření
křesťanství v Evropě. Přesuneme se do přístavu Keramoti, odkud
vyplouvá trajekt směrem na ostrov Thassos. Po zakotvení ve městě
Limenas následuje krátká prohlídka města s průvodcem. Prohlédneme si jedno z nejzajímavějších archeologických muzeí v Makedonii
(severním Řecku), pozůstatky Poseidonova chrámu ze 4. st. př. n. l.
i zbytky starověkého města, na jehož základech byl postaven dnešní
Limenas. Prohlídku zakončíme v krásné zátoce u kostela dvanácti
apoštolů, kde budete mít dostatek času na vaše individuální volno.
Během něj doporučujeme ochutnat čerstvé mořské plody v jedné
z mnoha místních restaurací nebo koupání v tyrkysově modrém moři
na jedné z mramorově bílých pláží. Vydat se můžete také do muzea
nebo si vychutnat v místním beach baru lahodné koktejly.
AMMOLOFI
Při prvním pohledu na Ammolofi zaplesá srdce každého milovníka
koupání. Jedná se totiž o jednu z nejkrásnějších a nejčistších pláží
v oblasti severního Řecka. Láká na koupání v písečných dunách, průzračnou vodu a pozvolný vstup do moře. Na své si přijdou i milovníci
vodních sportů – šnorchlování u nedalekých útesů rozhodně stojí
za vyzkoušení. Příjemnou záležitostí je moderní plážový bar, kde
můžete výměnou za konzumaci využít lehátka a slunečníky. Cesta

Pohled na historické město Kavala
Fakultativní výlet Kavala – Thassos

z vašeho letoviska trvá přibližně 50 minut, na slunění na pláži vám
tedy zbyde skoro celý den.
OURANOPOLIS A MOTOROVÉ ČLUNY
Je libo trochu adrenalinu? Pronajměte si až 4,4 m dlouhý člun se silným motorem a po krátké instruktáži se vydejte rychlostí až 50 km/h
prozkoumat místní klidné vody. Doporučujeme obeplout Oslí ostrůvky
a zakotvit na jedné z písečných pláží s průzračnou vodou. Na člun se
vejde až 5 osob a obejdete se i bez kapitánského průkazu.
INFORMACE K VÝLETŮM
Na všech fakultativních výletech z naší nabídky (kromě výletů
s koupáním na Olympiadě, Ammolofi a návštěvy Waterlandu)
vás bude provázet český nebo slovenský průvodce. Organizaci
výletů zaštiťuje místní cestovní kancelář Chatzis Travel. Konkrétní a přesnou nabídku výletů uslyšíte od našeho delegáta
přímo ve vaší destinaci. Právě tam si můžete výlet koupit. Jejich ceny se pohybují v cenovém rozmezí od 10 do 40 euro.
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ČESKY HOVOŘÍCÍ DELEGÁT
FAKULTATIVNÍ VÝLETY
TÝDEN ALL INCLUSIVE OD 6 460 KČ
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B U L H A R S KO Z L AT É P Í S K Y

BULHARSKO ZLATÉ PÍSKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Bulharsko patří už řadu let mezi oblíbené destinace nejen českých turistů.
Ty láká na 378 kilometrů dlouhé pobřeží lemované nádhernými písečnými
plážemi, prázdninovými letovisky a historickými městy s kouzelnými
přístavy. Za jeho velkou oblibou stojí bezpochyby i příznivé ceny.
Jedním z nejoblíbenějších a zároveň druhým
největším letoviskem bulharského pobřeží
jsou Zlaté Písky. Ty najdete 17 km severně
od Varny, třetího největšího města Bulharska. Svůj příznačný název získaly díky
jemnému zlatavému písku, který pokrývá
4 kilometry dlouhou pláž. Ta svou rozlohou
a velkolepostí připomíná širokou riviéru. Rodiny s dětmi oceňují pozvolný vstup do moře,
k romantickým procházkám pak láká tamní
promenáda, která lemuje celé pobřeží
v centru města. Tam na vás kromě gastronomických zážitků v tamních restauracích
čeká i nespočet míst nabízejících zábavní
a sportovní vyžití.
V nabídce našich hotelů najdete jak ty v centrální části Zlatých Písků (hotely Atlas, Astera),
tak v klidnější lokalitě Chajka (hotely Detelina,
Vezhen). Většina našich hotelů nabízí stravování formou ALL INCLUSIVE nebo ULTRA
ALL INCLUSIVE. Tento typ stravování (včetně
neomezené konzumace nealkoholických
i alkoholických nápojů) si zamilovala naprostá
většina našich klientů. Nabízíme ale i jiné
varianty pobytů a mnoho dalších hotelů. Celou
nabídku najdete na webu experitour.cz. Volba
je jen na vás a my vám s ní rádi pomůžeme.
Nejjednodušší cesta k objevování krás
a zajímavostí bulharského pobřeží vede přes
nabídku našich fakultativních výletů. Ty
si snadno objednáte přímo v místě pobytu
a provázet vás po nich bude zkušený český
průvodce. Za zmínku i vidění rozhodně
stojí starobylé městečko Nesebar, které je
součástí světového dědictví UNESCO a zcela
právem se pyšní přezdívkou „perla Černého
moře“. Mezi nezapomenutelné poznávací

výlety patří i ten na Mys Kaliakra, úchvatný
a místy až 70 metrů vysoký útes, ke kterému
se váže poutavá historie. Pro rodiny s dětmi
je výbornou volbou návštěva delfinária
ve Varně. Děti si užijí show s delfíny a rodiče
se mohou těšit na následnou prohlídku
historického centra města. Milovníci vodních
radovánek ocení plavbu lodí podél pobřeží
s jedinečnou možností koupání i rybaření.
Kromě případného úlovku na vás na palubě
čeká občerstvení včetně alkoholických i nealkoholických nápojů a výborného oběda. Více
informací o fakultativních výletech hledejte
na straně 42-43.
DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Dopravu zajišťujeme moderními pohodlnými autobusy. Ty jsou klimatizované, vybavené
toaletou i TV. Během cesty si můžete zakoupit teplé i chlazené nápoje včetně piva. O příjemnou a bezproblémovou cestu se starají
zkušení řidiči. Trasa cesty vede z Česka přes
Slovensko, Maďarsko a Rumunsko až do našeho cíle, Bulharska.

Písečné pláže
Hotely s programem ALL INCLUSIVE
Pestrá nabídka výletů
Rozloha Bulharska: 110 994 km²
Počet obyvatel Bulharska: 7 050 034
Úřední jazyk: bulharština
Měna: leva
Časový posun v létě: SELČ +1 hod.
Cílové letiště: Varna
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba letu z Prahy, Brna: cca 2 hod.
Doba letu z Ostravy: cca 1.45 hod.
Doba jízdy autobusem z Prahy:
cca 21–23 hod.*
Doba jízdy autobusem z Brna:
cca 19–21 hod.*
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
22 °C
17 °C

Květen

26 °C
22 °C

Červen

30 °C
24 °C

Červenec
LETECKÁ DOPRAVA
Na letiště ve Varně, vzdálené přibližně 20 km
od Zlatých Písků, létáme jak charterovými
lety, tak pravidelnými linkami z Ostravy,
Prahy a Brna. Aktuální přehled leteckých
společností a odletové časy najdete
na www.experitour.cz.

30 °C
25 °C

Srpen

26 °C
23 °C

Září

21 °C
19 °C

Říjen
Teplota vzduchu
Teplota moře

VLASTNÍ DOPRAVA
Pokud se rozhodnete pro cestu na vlastní
pěst, je to možné a ani se nemusíte vázat
na naše termíny. Napište nám vaši představu
a naši pracovníci vám rádi připraví nabídku
na míru.

POLSKO

PRAHA
OSTRAVA
BRNO

JIHLAVA

SLOVENSKO

UKRAJINA

RAKOUSKO

RUMUNSKO

CHORVATSKO

BOSNA
A HERCIGOVINA

ZLATÉ
PÍSKY

SRBSKO

VARNA

Ligurské
moře

Baleárské
moře

* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.

Středozemní moře

JA

DE

RS

ČERNÁ
HORA

KÉ

ITÁLIE

M
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E

BULHARSKO
KOSOVO
SEVERNÍ
MAKEDONIE

ALBÁNIE
ŘECKO
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HOTEL DETELINA

ALL

INCLUSIVE

Hotel Detelina se u našich klientů těší vysoké oblibě už sedmou
sezónu. Za jeho úspěchem stojí umístění v klidné lokalitě, hotelový bazén
a prostorná zahrada s dětským hřištěm. I díky tomu je hotel ideální
volbou pro rodiny s dětmi.

Již od

TIP CK

6 460 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel se nachází přibližně 580 m od
písečné pláže, v klidné lokalitě centrální části Zlatých Písků. V okolí hotelu najdete spoustu obchodů, restaurací, barů. V přízemí hotelu je malý
supermarket. Pro případné cestování z letoviska můžete využít nabídku
fakultativních výletů, místní hromadnou dopravu nebo levné taxi.
POKOJE: Veškeré pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC
a fénem, TV, lednicí, telefonem a bezplatnou Wi-Fi. Samozřejmostí
je i v ceně zahrnutá klimatizace. Odpočívat můžete na vlastní terase nebo balkonu, pohodlí pobytu zvyšuje i výtah obsluhující všechna patra hotelu. Polovina pokojů je orientována směrem k moři.
Do všech pokojů je možno objednat přistýlku, výbornou variantou pro
rodiny s dětmi nebo větší skupiny jsou apartmány pro čtyři osoby.
SLUŽBY HOTELU: V ceně ubytování mohou hosté využívat hotelový
bazén včetně lehátek a slunečníků. Příjemné atmosféře přispívá
rozdělení bazénu na dvě části (pro dospělé a pro děti) i blízkost
baru, který funguje v režimu ALL INCLUSIVE. V hotelu se nachází
směnárna, dětské hřiště, k úschově vašich cenností pak slouží
hotelový trezor. Jistě využijete i možnost připojit se k Wi-Fi a zahrát
si kulečník.
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STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou
švédských stolů, jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou
konzumaci. Příjemným bonusem je pak dopolední i odpolední
svačina.
ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 8.00 – 10.00 hod., dopolední svačina 10.30 – 11.30 hod., oběd 12.00 – 14.00 hod., odpolední
svačina 15.00 – 17.30 hod., večeře 18.30 – 21.00 hod., nápoje:
nealkoholické nápoje a místní alkoholické nápoje, jako jsou točené
pivo, bílé a červené víno nebo tvrdý alkohol, jsou servírovány
denně od 9.00 do 21.00 hod.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

|

|

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

B U L H A R S KO Z L AT É P Í S K Y

ALL

INCLUSIVE

HOTEL VEZHEN
Hotel Vezhen patří díky prostorným pokojům, které jsou orientovány
směrem k moři, mezi nejlépe hodnocené hotely. Je vhodnou volbou
pro rodiny s dětmi. Díky programu ALL INCLUSIVE si zde
přijde na své každý.

Již od

7 060 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel se nachází přibližně 550 m
od písečné pláže, v klidné lokalitě Zlatých Písků s názvem Chajka.
Pohodové prostředí je vhodné především pro ty, kteří si chtějí užít
dovolenou plnou odpočinku. Všechna okna pokojů jsou orientována
směrem k moři. V okolí hotelu se nachází spousta obchodů, restaurací i barů. Do centra Zlatých Písků dojdete pohodlnou chůzí přibližně
za 20–25 minut, můžete ale využít i místní hromadnou dopravu nebo
levné taxi.

nachází směnárna, dětské hřiště, k úschově vašich cenností pak
slouží hotelový trezor. Jistě využijete i možnost připojit se k Wi-Fi
a zahrát si šipky, kulečník nebo stolní tenis.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou švédských stolů, jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou konzumaci. Příjemným bonusem je pak dopolední a odpolední svačina.
ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 8.00 – 10.00 hod.,
dopolední svačina 11.00 – 12.00 hod., oběd 12.00 – 14.00 hod.,
odpolední svačina 16.00 – 17.00 hod., večeře 18.00 – 20.00 hod.,
nápoje: nealkoholické nápoje a místní alkoholické nápoje, jako
jsou točené pivo, bílé a červené víno nebo tvrdý alkohol, jsou
servírovány denně od 10.30 do 22.30 hod.

POKOJE: V tomto hotelu oceníte především prostorné pokoje,
které jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC a fénem, TV, lednicí
a telefonem. Samozřejmostí je i v ceně zahrnutá digitální klimatizace.
Odpočívat můžete na vlastní terase s posezením, s orientací směrem
k moři, pohodlí pobytu zvyšuje i výtah obsluhující všechna patra
hotelu. Do všech pokojů je možnost objednat přistýlku. Variantou
pro rodiny s dětmi nebo větší skupiny jsou pak apartmány.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

SLUŽBY HOTELU: V ceně ubytování mohou hosté využívat hotelový bazén včetně lehátek a slunečníků. Příjemné atmosféře přispívá
rozdělení bazénu na dvě části (pro dospělé a pro děti) i bezprostřední
blízkost baru, který funguje v režimu ALL INCLUSIVE. V hotelu se

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

|

|

|

|

|
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HOTEL ASTERA
50 m

Hotel Astera je umístěn v centru Zlatých Písků a zároveň přibližně
50 m od moře. Na písečnou pláž se zlatavým pískem tak přejdete pouze
pobřežní promenádu. Čeká na vás bohatý program ULTRA ALL INCLUSIVE,
nebo oblíbený animační program pro děti.

Již od

TIP CK

8 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel se nachází přibližně 50 metrů
od písečné pláže, v centrální části Zlatých Písků. V okolí hotelu
najdete spousty obchodů, restaurací, barů, diskoték i nočních klubů.
Díky své poloze nabízí hotel Astera jak snadnou dostupnost pláže,
tak všeho ostatního, co můžete během dovolené potřebovat. Pro
případné cestování z letoviska můžete využít nabídku fakultativních
výletů, místní hromadnou dopravu nebo levné taxi.
POKOJE: Veškeré pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC, fénem, TV, minibarem a telefonem. Samozřejmostí je i v ceně zahrnutá
klimatizace. Ke standardu většiny pokojů patří balkon nebo terasa, kde
můžete odpočívat. Do pokojů je možno objednat přistýlku. Výbornou
variantou pro rodiny s dětmi nebo větší skupiny jsou pak apartmány.
SLUŽBY HOTELU: Čtyři bary, venkovní a vnitřní bazén včetně
lehátek a slunečníků, SPA centrum, jacuzzi, sauna, pára, fitness,
dětský klub, animační programy pro děti. To a mnohem více nabízí
hotel Astera v rámci svého ULTRA ALL INCLUSIVE programu.
Příjemné atmosféře u venkovního bazénu přispívá rozdělení
bazénu na dvě části (pro dospělé a pro děti). V ceně ubytování
mohou hosté využívat také lehátka a bar na pláži. V hotelu se
30
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nachází směnárna, nezbytné dětské hřiště, k úschově vašich cenností pak slouží hotelový trezor. Hotel má k dispozici nepřetržitě
otevřenou recepci. Jistě využijete i možnost připojit se k Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou švédských stolů, jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou konzumaci. Pětkrát v týdnu se můžete těšit na tematickou kuchyni – místní
bulharskou, asijskou, seafood, orientální nebo mexickou.
ULTRA ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 7.30–10.30 hod., oběd
12.30–14.30 hod., večeře 18.00–21.00 hod., nápoje: nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje, jako jsou točené pivo, bílé a červené víno nebo
tvrdý alkohol, jsou servírovány denně od 10.30 do 23.00 hod. na lobby
baru, na baru u hotelového bazénu, na pláži, nebo ve Vitamin baru.
MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

B U L H A R S KO Z L AT É P Í S K Y

ALL

INCLUSIVE

HOTEL ATLAS
Hotel Atlas je umístěn v centrální části Zlatých Písků a zároveň
přibližně 350 m od moře. Hotel má venkovní a vnitřní bazén a vlastní
SPA centrum. V nabídce je s bohatým programem ULTRA ALL INCLUSIVE.

Již od

8 160 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel se nachází přibližně 350 metrů od písečné pláže, v centrální části Zlatých Písků. V okolí hotelu najdete spousty
obchodů, restaurací, barů, diskoték i nočních klubů. Díky své poloze nabízí
hotel Atlas jak snadnou dostupnost pláže, tak všeho ostatního, co můžete
během dovolené potřebovat. Pro případné cestování z letoviska můžete využít nabídku fakultativních výletů, místní hromadnou dopravu nebo levné taxi.
POKOJE: Veškeré pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC a fénem,
TV, minibarem, telefonem. Samozřejmostí je i v ceně zahrnutá klimatizace. Ke standardu většiny pokojů patří balkon nebo terasa, kde můžete
odpočívat. Do všech pokojů je možnost objednat přistýlku. Výbornou
variantou pro rodiny s dětmi nebo větší skupiny jsou pak apartmány.
SLUŽBY HOTELU: Dva bary, venkovní a vnitřní bazén, SPA centrum,
sauna, pára, fitness, dětský klub, animační programy vč. bazénových
her pro děti. V ceně ubytování mohou hosté využívat hotelový bazén
vč. lehátek a slunečníků. To a mnohem více nabízí hotel Atlas v rámci
svého ULTRA ALL INCLUSIVE programu. Příjemné atmosféře u venkovního bazénu přispívá rozdělení na dvě části (pro dospělé a pro děti).
V hotelu se nachází směnárna, dětské hřiště, k úschově vašich cenností
pak slouží hotelový trezor. Hotel má k dispozici nepřetržitě otevřenou

recepci. Jistě využijete i možnost připojit se k Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou
švédských stolů, jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou
konzumaci. Příjemným bonusem je pak dopolední a odpolední svačina. Pětkrát v týdnu se můžete těšit na tematickou kuchyni – místní
bulharskou, asijskou, seafood, orientální nebo mexickou.
ULTRA ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 7.30 – 10.30 hod.,
oběd 12.30 – 14.30 hod., večeře 18.00 – 21.00 hod. Malé občerstvení je k dispozici v restauraci s krytou terasou v čase
12.00 – 18.00 hod. Nápoje: nealkoholické nápoje a alkoholické
nápoje, jako jsou točené pivo, bílé a červené víno nebo tvrdý
alkohol, jsou servírovány denně od 10.30 do 23.00 hod.
MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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KLIDNÉ LETOVISKO
NABÍDKA LUXUSNÍCH 5 HOTELŮ
TÝDEN OD 6 660 KČ

32
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O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

B U L H A R S KO S VAT Ý KO N S TA N T I N A H E L E N A

BULHARSKO SVATÝ
KONSTANTIN A HELENA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Z 378 kilometrů dlouhého bulharského pobřeží, lemovaného nádhernými
písečnými plážemi, pro vás vybíráme vedle Zlatých Písků také letovisko
Svatý Konstantin a Helena. Zde se můžete těšit na luxusní hotely
s programem ULTRA ALL INCLUSIVE, na služby našich českých
delegátů a hlavně na všeobecnou bulharskou letní pohodu.
Letovisko Svatý Konstantin a Helena je především klidným místem s rovinatým terénem
a písečnými plážemi. Než jednu dlouhou
písečnou pláž, které znáte ze Zlatých Písků,
zde najdete několik spíše menších členitých
pláží. Pozvolný vstup do moře oceňují rodiny
s dětmi. Letovisko se nachází přibližně
10 km severně od Varny, třetího největšího
města Bulharska. Svůj název nese podle
blízkého kláštera z 16. století, který můžete
navštívit. Nejstarší přímořské letovisko bylo
vybudováno v překrásném přírodním parku
s listnatými stromy. Oblast Svatý Konstantin
a Helena je také oblíbené lázeňské městečko
s termálními prameny a nabízí potřebnou
infrastrukturu pro cestovní ruch (pošta, lékárna, zdravotní středisko, policejní stanice).
Diskotéky, bary a noční kluby byste zde ale
hledali marně. Toto místo tedy doporučujeme
především rodinám s dětmi a také všem, kdo
hledají klid pro svůj letní odpočinek.
V letošní nabídce najdete opět hotel Astor
Garden
, který jste si v loňské sezóně
velmi oblíbili. K němu přidáváme v těsném
sousedství nově postavený hotel AquaHouse
Hotel & SPA
. Oba hotely představují
vysoký standard v kvalitě, na který si
rychle zvyknete. Vedle toho můžete zvolit
i hotel Koral
. Kompletní nabídku hotelů
a variant zájezdů najdete na webu experitour.
cz. Volba je jen na vás a my vám s ní rádi
pomůžeme.

Nejjednodušší cesta k objevování krás
a zajímavostí bulharského pobřeží vede
přes nabídku našich fakultativních výletů.
Ty si snadno objednáte přímo v místě pobytu
a provázet vás po nich bude zkušený český
průvodce. Za zmínku i vidění rozhodně
stojí starobylé městečko Nesebar, které je
součástí světového dědictví UNESCO a zcela
právem se pyšní přezdívkou „perla Černého
moře“. Mezi nezapomenutelné poznávací
výlety patří i ten na Mys Kaliakra, úchvatný
a místy až 70 metrů vysoký útes, ke kterému
se váže poutavá historie. Pro rodiny s dětmi
je výbornou volbou návštěva delfinária
ve Varně. Děti si užijí show s delfíny a rodiče
se můžou těšit na následnou prohlídku
historického centra města. Milovníci vodních
radovánek ocení plavbu lodí podél pobřeží
s jedinečnou možností koupání i rybaření.
Kromě případného úlovku na vás na palubě
čeká občerstvení včetně alkoholických i nealkoholických nápojů a výborného oběda. Více
informací o fakultativních výletech hledejte
na straně 42–43.
DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Autobusovou dopravu zajišťujeme moderními pohodlnými autobusy. Ty jsou klimatizované, vybavené toaletou i TV. Během cesty
si můžete zakoupit teplé i chlazené nápoje
včetně piva. O příjemnou a bezproblémovou
cestu se starají zkušení řidiči. Trasa cesty
vede z Česka přes Slovensko, Maďarsko
a Rumunsko až do našeho cíle, Bulharska.
LETECKÁ DOPRAVA
Na letiště ve Varně, vzdálené přibližně 15 km
od Svatého Konstantina a Heleny, létáme jak
charterovými lety, tak pravidelnými linkami
z Ostravy, Prahy a Brna. Aktuální přehled leteckých společností a odletové časy najdete
na www.experitour.cz.

Česky hovořící delegát
Pozvolný vstup do moře
Pestrá nabídka výletů
Rozloha Bulharska: 110 994 km²
Počet obyvatel Bulharska: 7 050 034
Úřední jazyk: bulharština
Měna: leva
Časový posun v létě: SELČ +1 hod.
Cílové letiště: Varna
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba letu z Prahy, Brna: cca 2 hod.
Doba letu z Ostravy: cca 1.45 hod.
Doba jízdy autobusem z Prahy:
cca 21–23 hod.*
Doba jízdy autobusem z Brna:
cca 19–21 hod.*
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
22 °C
17 °C

Květen

26 °C
22 °C

Červen

30 °C
24 °C

Červenec

30 °C
25 °C

Srpen

26 °C
23 °C

Září

21 °C
19 °C

Říjen
Teplota vzduchu
Teplota moře

POLSKO

PRAHA
OSTRAVA
BRNO

JIHLAVA

SLOVENSKO

UKRAJINA

RAKOUSKO

RUMUNSKO

Baleárské
moře

* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.

Středozemní moře

SLOVINSKO
CHORVATSKO

BOSNA
A HERCIGOVINA

SV. KONSTANTIN
A HELENA

SRBSKO

VARNA

JA

DE

RS

ČERNÁ
HORA

KÉ

ITÁLIE

M

OŘ

E

BULHARSKO
KOSOVO
SEVERNÍ
MAKEDONIE

ALBÁNIE
ŘECKO
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ČERNÉ

VLASTNÍ DOPRAVA
Pokud se zatoužíte vydat na cestu zcela
po vlastní ose, nemusíte se vázat našimi
termíny. Napište nám vaši představu
a kolegové vám rádi připraví nabídku šitou
Ligurské
na míru vašim konkrétním potřebám.
moře

MOŘE

MAĎARSKO

CK EXPE RI TOUR

KATA LO G SE ZÓ N A 2022

HOTEL AQUA HOUSE
Luxus na písečné pláži Černého moře? My říkáme ano! Zcela nový hotel,
který popírá všechny předsudky o dovolené v Bulharsku. Moderní architektura,
zdravá kuchyně a perfektní SPA a wellness centrum v ceně. Rozsáhlá zahrada
a krásná pláž 50 m od hotelu dělají z tohoto hotelu dovolenou snů.

NOVINKA V NABÍDCE

Již od

13 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel Aquahouse se nachází v podstatě
přímo na pláži (50 m). Klidné letovisko i okolí se zahradou vám zaručují ideální podmínky pro odpočinek. Prostředí hotelu a profesionální
personál tento zážitek jen doplní. Pobyt si můžete zpestřit plaváním
v několika vnitřních i venkovních bazénech, využít SPA služby hotelu
anebo podnikat příjemné procházky po okolí.
POKOJE: Hotel má 5 pater, disponuje 411 pokoji, 8 výtahy. Vy si
můžete vybrat z následujících pokojů:
Dvoulůžkové pokoje Deluxe park view mají rozlohu 39 m2. Nachází
se zde velká manželská postel. Koupelna s WC, sprchovým koutem
a fénem je samozřejmostí. Pokoj je dále vybaven minibarem
(za poplatek), TV, bezpečnostní schránkou, klimatizací zdarma, Wi-Fi
připojením zdarma. Na pokoji budete mít k dispozici kávu a čaj také
zdarma. Odpočinout si budete moci na balkoně s výhledem do parku.
Dvoulůžkový pokoj Superior má rozlohu 47 m2. Nachází se zde dvě
oddělená lůžka a dvoulůžková rozkládací pohovka. Koupelna s WC,
sprchovým koutem a fénem je samozřejmostí. Pokoj je dále vybaven
minibarem (za poplatek), TV, bezpečnostní schránkou, klimatizací
34
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zdarma, Wi-Fi připojením zdarma. Na pokoji budete mít k dispozici
kávu a čaj také zdarma. Odpočinout si budete moci na balkoně
s výhledem do parku.
SLUŽBY HOTELU: Písčitá pláž s deštníky a lehátky zdarma, Wi-Fi
připojení, 4 bary, 2 restaurace, několik vnitřních i venkovních
bazénů s minerální vodou (dětský, semi-olympijský, brouzdaliště,
vyhřívaný, terapeutický a bazén s podvodním fitness) s lehátky
a slunečníky, dále sauny, páry, či solné místnosti. Animace pro
dospělé a děti (zumba, vodní pólo, stolní tenis, volejbal, různé
hry atd.) To jsou služby, které jsou součástí programu ULTRA
ALL INCLUSIVE. Za příplatek je možné využít služby SPA centra
nebo navštívít asijskou či BBQ restauraci a vitamínový bar.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou
švédských stolů, jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou
konzumaci. Příjemným bonusem jsou pak bary (plážový, zmrzlinový,
bar u bazénu a lobby bar).

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

B U L H A R S KO S VAT Ý KO N S TA N T I N A H E L E N A

ALL

INCLUSIVE

TIP CK

ULTRA ALL INCLUSIVE PROGRAM:
Snídaně 7.30 – 10.30 hod., obědy
12.30 – 14.30 hod., večeře 18.00 – 21.00
hod., plážový bar 10.30 – 18.00 hod.
Nápoje: nealkoholické a alkoholické
nápoje jsou servírovány denně od 10.30
do 23.00 hod. Od 23.00 – 10.30 hod. za
poplatek.
MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
|

|

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
Vlastní doprava
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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HOTEL ASTOR GARDEN
Elegance, komfort, výtečná gastronomie s kombinací
programu ULTRA ALL INCLUSIVE a prostředí nového hotelu
umístěného přímo u moře jsou skvělé předpoklady pro to,
jak strávit příjemnou dovolenou.

Již od

TIP CK

50 m

14 160 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel Astor Garden se nachází přibližně
50 metrů od moře. V okolí je několik písečných pláží, na které to
budete mít jen pár minut chůze. Klidná lokalita letoviska Svatý
Konstantin a Helena dokreslí vaší pohodovou dovolenou.
POKOJE: Veškeré pokoje jsou vybaveny klimatizací, lednicí s mini
barem (zdarma káva Dolce Gusto a čaj), TV, Wi-Fi připojení, bezpečnostní schránkou. Balkon s nábytkem pro příjemné venkovní
posezení je samozřejmostí. Součástí vybavení koupelny jsou vana
se sprchou, fén, telefon, župan a pantofle. Přibližná rozloha pokoje
je 25 m2.
SLUŽBY HOTELU: Venkovní a vnitřní termální bazén, fitness,
stolní tenis, animační program, hlavní restaurace, lobby bar,
snack bar, plážový snack bar, lehátka a slunečníky na pláži
a také u bazénu, sauna, pára a Wi-Fi ve společných prostorech
i na pokojích. To jsou služby, které jsou součástí programu
ULTRA ALL INCLUSIVE. Za příplatek je možné využít služeb
wellness centra a masáže nebo À la carte restaurace.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou
36
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švédských stolů, jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou
konzumaci. Tento stravovací režim dále doplňuje pozdní snídaně
a noční bufet.
ULTRA ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 7.30 – 10.30 hod.,
obědy 12.30 – 14.30 hod., večeře 18.00 – 21.00 hod. Dále také
pozdní snídaně, odpolední občerstvení a zmrzlina. Nápoje:
nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje, jako jsou točené pivo,
bílé a červené víno nebo tvrdý alkohol, jsou servírovány denně
od 10.30 do 23.00 hod. Snack bar na pláži je součástí programu
ULTRA ALL INCLUSIVE.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
Vlastní doprava

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

|

|

|

B U L H A R S KO S VAT Ý KO N S TA N T I N A H E L E N A

ALL

INCLUSIVE

TIP CK

HOTEL KORAL
Pohodová atmosféra rodinného hotelu, místo s velkým bazénem
zasazené do zelené zahrady, kde najdete svůj klid. Těšit se můžete na speciality
místní kuchyně. To vše je naše další novinka v nabídce.

NOVINKA V NABÍDCE

Již od

6 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel se nachází 500 m od písčité pláže,
která je obklopena malým zálivem. Rodinný hotel, v jehož zázemí se
nachází velký bazén a příjemná zelená zahrada, která přímo vybízí
k lenošení. Poblíž hotelu je dostatečný výběr restaurací, obchodů
a supermarketů.
POKOJE: Veškeré pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC, TV,
minibarem (na vyžádání), telefonem, či bezpečnostní schránkou.
Samozřejmostí je i v ceně zahrnutá klimatizace. Ke standardu všech
pokojů patří balkon s výhledem na bazén se zahradou nebo do klidného parku. V nabídce ubytování jsou jedno či dvoulůžkové pokoje,
případně také studia nebo apartmán pro 4–5 osob.
SLUŽBY HOTELU: V ceně ubytování mohou hosté využívat velký
hotelový bazén, kde je oddělená dětská část, vč. lehátek. Jistě
využijete i možnost připojit se bezplatně k Wi-Fi v blízkosti recepce,
na pokoji pak za příplatek. Pokud budete chtít pojmout dovolenou
aktivněji, hotel nabízí možnost využít ping-pongový stůl, hotelové fitness, šipky, kulečník a další aktivity. Pro děti je v hotelu
připravený i dětský koutek. Pokud preferujete spíše odpočinek,
můžete svůj relax umocnit saunou, vířivkou nebo masážemi.

STRAVOVÁNÍ: Hotel Koral se pyšní domácí kuchyní a zeleninou ze
své zahrady. Stejně tak víno pochází z rodinných vinic, servírují se
také chutná vína ze známého vinařství v Melniku. Ubytování nabízíme
s polopenzí nebo formou ALL INCLUSIVE. Hotel disponuje také
À la carte restaurací s bulharskou kuchyní.

ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 7.30 – 10.00 hod., oběd
12.00 – 14.00 hod., svačina 15.00 – 16.00 hod, zmrzlinové
pokušení: 16.30 – 17.30 hod., večeře 18.00 – 20.00 hod, À la carte
restaurace je otevřena do 22.30 hod.; Po celý den je otevřen také
bar u bazénu. Nápoje: nealkoholické nápoje a místní alkoholické
nápoje jako jsou točené pivo, bílé i červené víno nebo tvrdý
alkohol jsou servírovány denně od 10.30 do 20.00 hod.
MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

|

|

|

|

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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NOVINKA V NABÍDCE
HOTEL S AQUAPARKEM
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI
CENA OD 8 060 KČ
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B U L H A R S KO A L B E N A

BULHARSKO ALBENA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vítejte v Albeně, přátelé. Novinka naší nabídky, vyhlášené lázeňské
letovisko Albena je obklopeno přírodní rezervací Baltata. Kromě
odpočinku na široké, 6 kilometrů dlouhé pláži, vás také zveme k dlouhým
procházkám a výletům do přírody. Dopřejte si skvělé ubytování
s programem ALL INCLUSIVE či návštěvu vyhlášeného aquaparku – naši
klienti ubytovaní v hotelu Primasol Ralitsa
mají vstup zdarma.
Rozšíření nabídky našich pobytových dovolených v Bulharsku bylo naším velkým snem.
Letovisko Albena bylo v našem hledáčku
dlouho a máme velikou radost, že vám tento
zážitek konečně můžeme zprostředkovat.
Lázeňský komplex Albena se nachází 25 km
severně od Varny a je jedním z nejoblíbenějších letovisek na celém 378 kilometrů
dlouhém bulharském pobřeží. Více než
polovina letoviska je součástí přírodní
rezervace Baltata. Milovníci přírody, pěších
výletů a procházek po stezkách a dřevěných
lávkách, zbystřete. Pro ještě více adrenalinu
si můžete v hotelovém resortu zapůjčit kolo
či navštívit oblíbený aquapark. Ten nabízí
spoustu vyžití nejen pro děti a naši klienti
ubytovaní v hotelu Primasol Ralitsa
do něj mají vstup zdarma. Máte-li raději vodu
mořskou, užijte si pobyt na široké a 6 kilometrů dlouhé písečné pláži. Kromě nejrůznějších občerstvení zde najdete také tenisové
kurty, fotbalová hřiště či hřiště na plážový
volejbal atd. Dopravu po celém letovisku zajišťují každých 30 minut pohodlné autobusy
kyvadlové dopravy. Perfektní dovolenkový
zážitek dolaďují všudypřítomné restaurace,
bary i obchůdky.
UBYTOVÁNÍ
V letošní nabídce Experitour najdete hotely
přímo na pláži (hotel Kaliopa
), v centrální

části letoviska (hotel Laguna Garden
),
v blízkosti aquaparku (hotel Primasol
Ralitsa
) či v klidnější části Albeny (hotel
Magnolia ). Ubytování si můžete zvolit buď
s polopenzí či oblíbenou formou „ALL INCLUSIVE“. Kompletní nabídku hotelů a variant zájezdů najdete na webu experitour.cz. S výběrem vám rádi pomůžeme!
DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Dopravu zajišťujeme moderními pohodlnými
autobusy. Ty jsou klimatizované, vybavené toaletou i TV. Během cesty si můžete
zakoupit teplé i chlazené nápoje včetně piva.
O příjemnou a bezproblémovou cestu se starají zkušení řidiči. Trasa cesty vede z Česka
přes Slovensko, Maďarsko a Rumunsko až
do našeho cíle, Bulharska.
LETECKÁ DOPRAVA
Na letiště ve Varně, vzdálené přibližně 35 km
od Albeny, objednáváme charterové lety
z Prahy, Ostravy a Brna.

Česky hovořící delegát
Lázeňská oblast
Klidné letovisko obklopené zelení
Aquapark
Rozloha Bulharska: 110 994 km²
Počet obyvatel Bulharska: 7 050 034
Úřední jazyk: bulharština
Měna: leva
Časový posun v létě: SELČ +1 hod.
Cílové letiště: Varna
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba letu z Prahy, Brna: cca 2 hod.
Doba letu z Ostravy: cca 1.45 hod.
Doba jízdy autobusem z Prahy:
cca 21–23 hod.*
Doba jízdy autobusem z Brna:
cca 19–21 hod.*
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
22 °C
17 °C

Květen

26 °C
22 °C

Červen

30 °C
24 °C

Červenec
VLASTNÍ DOPRAVA
Vzhledem ke značné vzdálenosti a specifickému jednání na hraničních přechodech
doporučujeme dopravu vlastním autem
především těm ostřílenějším řidičům. Pokud
se rozhodnete pro cestu na vlastní pěst, naši
pracovníci vám rádi pomohou s výběrem té
správné trasy a zodpoví případné dotazy.

30 °C
25 °C

Srpen

26 °C
23 °C

Září

21 °C
19 °C

Říjen
Teplota vzduchu
Teplota moře

POLSKO

PRAHA
OSTRAVA
BRNO

JIHLAVA

SLOVENSKO

UKRAJINA

RAKOUSKO

RUMUNSKO
MAĎARSKO

CHORVATSKO

BOSNA
A HERCIGOVINA

ALBENA

SRBSKO

VARNA

Ligurské
moře

Baleárské
moře

* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.

Středozemní moře
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R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ

39

ČERNÉ

MOŘE

SLOVINSKO

CK EXPE RI TOUR

KATA LO G SE ZÓ N A 2022

HOTEL PRIMASOL RALITSA AQUA CLUB

ALL

INCLUSIVE

Oblíbený hotelový resort, který splní ta nejvyšší očekávání díky
nadstandardnímu servis a bohatému ALL INCLUSIVE programu. Naši klienti
v hotelu Primasol Ralitsa získávají navíc neomezený vstup do sousedícího
aquaparku zdarma, což ocení hlavně vaše děti.

TIP CK

NOVINKA V NABÍDCE

Již od

8 660 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Moderní areál hotelu je citlivě zasazen
do zeleně přírodní rezervace Baltata. Hned v sousedství je vyhlášený aquapark Aquamania, kam budete mít vstup zdarma, včetně vstupu na tobogány a další atrakce. Na širokou písečnou pláž je to 900 m
a můžete se tam dopravit hotelovým elektro busem, který jezdí denně
od 8.30 do 17.30 hod.

ských stolů, jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou
konzumaci. Příjemným bonusem je pak dopolední i odpolední svačina
a plážový bar. Dine Around Program – jednou během pobytu v termínu
do 30. 6. a od 1. 9. 2022 si můžete vychutnat oběd nebo večeři v tématické restauraci À la carte – nutno objednat předem na místě.

POKOJE: Dvoulůžkové pokoje mají rozlohu 18 m2. Nachází se zde
manželská postel nebo dvě oddělená lůžka a přistýlka. Koupelna s WC
je vybavena sprchovým koutem a fénem. Balkon poskytuje příjemné
výhledy do zeleně. Pokoj je dále vybaven minibarem (za poplatek), TV,
bezpečnostní schránkou, klimatizací a Wi-Fi připojením zdarma.

ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 7.30 – 10.00 hod., pozdní snídaně 10.00 – 11.00 hod., oběd 12.30 – 14.30 hod., svačina 15.00 – 17.00 hod., večeře 18.00 – 21.00 hod., plážový bar Ray
12.00 – 15.00 hod. lehký oběd a alko i nealko nápoje. Nápoje: nealkoholické a místní alkoholické nápoje jsou servírovány denně
od 10.00 do 23.00 hod.

SLUŽBY HOTELU: V rámci ALL INCLUSIVE programu můžete využívat
vnitřní i čtyři venkovní bazény s minerální vodou, vstup do aquaparku
Aquamania, 2 lehátka + slunečník na pláži/pokoj. Hotel zajišťuje bohaté
animační programy včetně cvičení a aktivit pro děti i dospělé. V zázemí
hotelu naleznete také směnárnu, ATM, lobby či dětský koutek. V areálu
můžete za poplatek využít tenisové hřiště a další sportovní zázemí.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou švéd40
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1
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ALL

INCLUSIVE

130 m

HOTEL LAGUNA GARDEN
TIP CK

Hotel Laguna Garden leží v samotném v srdci letoviska Albena
a pouhých 130 m od hotelové pláže. Hotel je díky své poloze,
profesionálním službám, programu ALL INCLUSIVE a přátelské
atmosféře vyhledávaný klienty všech věkových kategorií.

NOVINKA V NABÍDCE

Již od

8 060 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel obklopuje krásná přírodní rezervace Baltata, která vás bude vybízet k procházkám a relaxaci. Pláž je
vzdálená 130 m. Oblíbená součást hotelu je zahrada, která dodává celému areálu přírodní ráz. Vedle hotelu vede pěší promenáda s obchůdky, restauracemi a bary.
POKOJE: V nabídce najdete dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
o rozloze 18 m2. Nachází se zde manželská postel nebo dvě oddělená
lůžka a přistýlka. Koupelna s WC je vybavena sprchovým koutem
nebo vanou, kde teče léčivá voda z albenských pramenů. Balkon
poskytuje příjemné výhledy na bazén nebo do růžové zahrady. Pokoj
je dále vybaven minibarem (za poplatek), TV, bezpečnostní schránkou. Samozřejmostí je klimatizace a Wi-Fi připojení zdarma. Ideální
volba pro rodinu se dvěma dětmi je rodinný pokoj, kde jsou dvě pevná
lůžka dvě přistýlky.

Za příplatek je pak možné využít tenisové hřiště, nebo vstup do 800 m
vzdáleného aquaparku Aquamania.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, obědy i večeře jsou podávány formou švédských stolů, jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou konzumaci. Příjemným bonusem je pak odpolední svačina (ve vedlejším
hotelu Sandy beach 4 ). Dine Around Program – jednou během pobytu
v termínu do 30. 6. a od 1. 9. 2022 si můžete vychutnat oběd nebo večeři v tematické restauraci À la carte – nutno objednat předem na místě.
ULTRA ALL INCLUSIVE PROGRAM: Snídaně 7.30 – 10.30 hod.,
oběd 12.30 – 14.30 hod., svačina 15.00 – 17.00 hod., večeře
18.00 – 21.00 hod. Nápoje: nealkoholické a místní alkoholické
nápoje jsou servírovány denně od 10.00 do 23.00 hod.
MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

SLUŽBY HOTELU: V rámci programu ALL INCLUSIVE můžete využívat
venkovní minerální bazén a minerální bazén pro děti, restauraci
s terasou, směnárnu, lobby bar, bar u bazénu, dětské hřiště, dětský
klub. Na pláži máte k dispozici dvě lehátka a slunečník/pokoj ZDARMA.
Jistě využijete také mezinárodní animační programy pro děti i dospělé.

|

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha, Ostrava, Brno
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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BULHARSKO FAKULTATIVNÍ VÝLETY
NESEBAR

DELFINÁRIUM A VARNA

MYS KALIAKRA

VÝLET LODÍ

Ideálním způsobem, jak strávit dovolenou, je vyvážená kombinace odpočinku na pláži s poznáváním nových
míst, památek i kulturních zvyklostí. Vyberte si z nabídky našich fakultativních výletů a objevte s námi krásy
historických bulharských měst, fantastické přírodní úkazy nebo si dopřejte zasloužený klid na palubě lodi.
Odměnou vám budou nezapomenutelné zážitky i bližší vhled do bohaté bulharské historie.

NESEBAR
Jedno z nejstarších měst v Evropě, jehož bohatá historie sahá až
do 5. st. př. n. l., je pevně spjato s jeho zakladateli, Řeky. Zcela oprávněně si drží status turisty nejvyhledávanějšího místa v Bulharsku.
Starobylé město Nesebar se nachází v sousedství největšího bulharského letoviska – Slunečního pobřeží. Je rozděleno na Nové a Staré
město – to je vystavěno na poloostrově, který je s pevninskou částí
města propojen úzkou šíjí. Během prohlídky s průvodcem prozkoumáte zákoutí tohoto historického skvostu, které je poseto rozličnými
kostely, starobylými dřevěnými domy a dalšími ukázkami byzantské
architektury tolik příznačné právě pro Balkán. I díky nim je Nesebar
od roku 1983 součástí světového dědictví UNESCO. V rámci individu-

álního volna si můžete projít malebné uličky plné obchodů s místními
výrobky, posedět u kávy v jedné z mnoha kaváren a dosyta si užít
kouzelnou atmosféru tohoto města.
DELFINÁRIUM A VARNA
Delfinárium ve Varně je jedním z hlavních cílů rodin s dětmi. Nejen ty
si užijí tamní delfíní show, kterou tito inteligentní savci společně s jejich opatrovateli pilují už od roku 1984. V tomto roce zahájilo delfinárium svou činnost s historicky prvním, z Kuby přivezeným delfínem.
V současné době se delfinárium pyšní šesti delfíny, z nichž tři byli
odchováni přímo ve Varně. Jejich dovednosti si můžete užít během
40 minut dlouhého představení. Zvířata předvádí prvky akrobacie,
balancování, zpívání, tance a hry s publikem. Komentováno je ve čtyřech jazycích, a to bulharsky, anglicky, německy a rusky.
Po návštěvě delfinária následuje 5 až 10 minut dlouhý přesun autobusem do centra Varny. Vznik třetího největšího bulharského města
se datuje až k roku 570 př. n. l. a láká na nespočet historických
památek, starověkou zástavbu a všudypřítomné romantické uličky.
Jeho hlavní dominantou je katedrála Nanebevzetí Matky Boží, která
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byla vystavěna po vzoru petrohradské katedrály v roce 1602. Během
individuálního volna si užijete hlavní pěší zónu, která je poseta nejen
místními obchody a restauračními podniky, ale i vzrostlými stromy,
které zajišťují příjemný stín.
MYS KALIAKRA
Návštěva mysu Kaliakra je působivou záležitostí, na kterou budete
dlouho vzpomínat. Jedná se o monumentální do červena zbarvený
útes, který se vypíná až 70 metrů nad mořskou hladinu. Pocit, že
jste se ocitli na vyprahlé mexické prérii pozbývající vláhy, vás opustí
v okamžiku, kdy se před vámi objeví mohutná vstupní brána do středověké pevnosti. S tou je spjato několik fascinujících legend a zajímavých příběhů, o které se s vámi podělí váš průvodce. Nedobytnost
pevnosti využívali i milétští Řekové a vojevůdci Alexandra Makedonského. Chráněné území je hnízdištěm stěhovavých ptáků. Při troše
štěstí můžete z dechberoucí vyhlídky zahlédnout i volně žijící delfíny.
Za návštěvu určitě stojí i ve skále situovaná restaurace, která nabízí
kromě pochoutek místní kuchyně i terasu s nádherným pohledem
na celou zátoku. Mys Kaliakra je naší srdeční záležitostí a jedním
z nejromantičtějších míst černomořského pobřeží.
VÝLET LODÍ S OBĚDEM A MOŽNOSTÍ RYBAŘENÍ I KOUPÁNÍ
Jasnou volbou pro milovníky vodních radovánek je výlet lodí.
Na volné moře vyrazíme z malého přístavu v letovisku Svatý Konstantin a Helena, které je od Zlatých Písků vzdáleno asi 7 km. Během
příjemné plavby se osvěžíte nealkoholickými i alkoholickými nápoji,
užijete si absolutní klid a omamný mořský vzduch. V místě kotviště,
u Zlatých Písků, vám nabízíme možnost rybaření. Palubní posádka
vám připraví pruty i s návnadou, zbytek je už na vás. Budete-li mít
štěstí, můžete si nechat úlovek rovnou ogrilovat. Pokud ne, o hladu
rozhodně nebudete – čeká na vás přímo na palubě připravovaný oběd
(těšit se můžete na grilovanou rybu, mleté maso, pečivo a zeleninový
salát). Celá plavba je zajišťována místní rodinnou firmou, která se
postará i o váš transfer ze Zlatých Písků a zpět (ten je zahrnut
v ceně výletu).

INFORMACE K VÝLETŮM
Na fakultativních výletech vám dělá společnost česky hovořící průvodce (kromě výletu lodí). Vybraný výlet si zakoupíte přímo u delegáta v místě vašeho pobytu. Ceny výletů se
pohybují v rozmezí od 25 do 35 euro.
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B U L H A R S KO FA K U LTAT I V N Í V Ý L E T Y
Vstupní brána do středověké pevnosti
Fakultativní výlet Mys Kaliakra

Pro milovníky
vodních radovánek
je Fakultativní
výlet lodí to pravé

Delfinárium ve Varně
je oblíbeným cílem
rodin s dětmi
Fakultativní výlet
delfinárium a Varna

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie
Fakultativní výlet
delfinárium a Varna

Nesebar, město často přezdívané jako perla Černého moře,
je součástí světového dědictví UNESCO
Fakultativní výlet Nesebar
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY: NAŠE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Jak je vnímá, připravuje a jaké má na poznávací zájezdy vzpomínky
zakladatel Ondra Zíka? Přečtěte si jeho krátké zamyšlení.
I poznávací zájezd je dovolená, a proto se
snažím dělat vše proto, abyste si ji užili. Mojí
základní myšlenkou je nehonit se od památky k památce. Celé dobrodružství začíná
stanovením času odjezdu, který nejčastěji
volím kolem deváté hodiny, a rozumným návratem večer na hotel. Program na každý den
upravuji podle počasí a nemůžu vyloučit, že si
občas musíme přivstat, ale pokaždé myslím
na to, abyste si také odpočinuli.
Příjemný hotel a co nejméně balení, další
dvě podstatné myšlenky našich zájezdů.
Vybírám pro vás hotely kategorie
nebo
, aby se vám v nich co nejlépe spalo.
Zároveň chci, abyste měli co nejvíce času
se nasnídat, navečeřet anebo si večer dojít
do sauny či do bazénu. A že nemáte rádi balení? Já také ne, proto se snažím (samozřejmě
pokud nám to geografie dovolí), abychom
bydleli co nejvíce nocí na jednom místě a vraceli se do pokojů, kde už máte vybaleno. Naše
hotely jsou většinou umístěny na krásných
místech a vy, co jste zvyklí vstávat dříve, se
můžete jít před odjezdem projít po okolí.

A že jezdíme autobusy? Ano, a ne ledajakými! Autobusy jsou tak trochu mou vášní,
a tak si na jejich výběru nechávám obzvláště záležet. Moderní, vždy téměř nové
autobusy, kde si můžete zakoupit i menší
občerstvení, tak přesně s takovými jezdíme na naše několikadenní zájezdy.
Jak je to s výběrem destinace? Subjektivně
nebo objektivně? Spíše subjektivně. Mohl
bych si otevřít Bedekr, seřadit podle něj
zajímavá místa a poskládat zájezd dle vše
obecného zájmu. Spíše se ale zamyslím, jaká
místa se mně osobně líbila. Zavzpomínám
na staré dobré cestovatelské časy přibližně
patnáct let zpátky, kdy jsem ve voze Škoda
Felicia combi (pozor – už s novou tváří) brázdil Balkán s kamarádem Martinem. Pak sednu
do auta, místa opět projedu (na celém Balkáně je mimochodem za tu dobu vidět obrovský
pokrok) a z těch zajímavých poskládám
zájezd. Někdy jsou to místa, kam jsem zavítal
náhodou a která mě mile překvapila. Jindy
zase dostanu tip od místních. Nikdy ale nechybí památky, které se tzv. „musí navštívit“.
„Dneska jsme se vrátili se synem z poznávacího zájezdu v Rumunsku
a musím říct, že vřele doporučuji tuto cestovku. Zájezd byl úžasný,
pro nás plný nezapomenutelných zážitků, průvodce Ondřej skvělý
a o řidičích ani nemluvě, navíc se sešla skvělá parta lidí.“
Marcela B., Facebook
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P O Z N ÁVAC Í Z Á J E Z DY

PŘÍBĚHY Z CEST
ZAS A ZNOVU
Organizuji nástup do autobusu mířícího do Rumunska. Z dálky vidím
klienty, kteří se mnou stejnou poznávačku jeli už loni. S podivem se
jich ptám: „Vy s námi jedete znovu? Vždyť už jste to všechno viděli!“
A oni mi odpovídají, že kromě toho, že se jim památky a hory v Rumunsku moc líbily a rádi je uvidí znovu, tak se jim líbil i hotel, do kterého
si jedou odpočinout. Zajdou si do sauny a večer si pochutnají na výborném jídle. A třeba jeden den poznávání vynechají a nahradí ho vlastním
programem. Mile mě překvapilo, jaké máme kreativní cestovatele.
Pak už jen s úsměvem dodávám: „To ale nevím, jestli vás nebudu
muset vyloučit z účasti ve vědomostním kvízu!“
„Zájezd do Rumunska byl super a předčil mé očekávání. První
zájezd, kde jsem byl spokojen se vším, skvělým průvodcem
Ondrou, s dopravou pohodlným autobusem včetně řidičů,
s vybranou lokalitou, s hotelem a stravováním, se skvělými
výlety a výbornou organizací zájezdu. Určitě vyrazím znovu
s touto CK na nějaký zájezd. Tuto CK mohu jen doporučit.“
Jiří K., Facebook

„Po zkušenostech s jinými CK jsem byla velice mile překvapena
při poznávacím zájezdu JIŽNĚ OD SOFIE. Průvodce měl opravdu
přehled, dostali jsme vždy vyčerpávající informace, a zařídil vše,
co slíbil. Skvěle zvolený program a hotel, a to za rozumnou cenu.
Vše doplňovala posádka autobusu a jejich full
servis. Přeji této CK stejně spokojené klienty
a také to, aby časem neztratila nic z toho,
čím je výjimečná. Ještě jednou díky
za krásné zážitky!“
Alena K., Google

PREZIDENT I MEDVĚDI
V Rumunsku mě jednou v noci vzbudily rány. Jdu se podívat z okna,
co se děje. To se mi snad zdá, pomyslím si. Medvěd dobývající se
do popelnic! K jeho smůle je náš hotel na medvědy připraven –
zamykají popelnice. Medvídek tak odchází s nepořízenou.
AŽ PO PÁS VE SNĚHU
Zima 2018/2019 byla na Balkáně poměrně tuhá a sníh se udržel
na horách déle, než bývá zvykem. V Bulharsku podnikáme procházku
v cca 2 000 m n. m. Najednou za sebou slyším řev jednoho pána.
Zůstávám celkem klidný, protože slyším i smích. Otočím se a vidím,
jak se nám pán propadl jednou nohou sněhem tak, že mu tam zahučela
celá. Nemohl sám ven. Napřed jsme se mu pořádně zasmáli a pak ho
vytáhli.

Jindy jsme dorazili do Sibiu, krásného historického města v podhůří
Karpat. Přijdeme na náměstí a vidíme hlouček novinářů. Zavtipkuji, že
je tam asi prezident. Bez dalšího rozptylování začnu výklad, a když se
dostanu k poslední zajímavosti, přijde ke mně policista v civilu. Informuje mě, ať nechodíme blízko ke skupince novinářů. Zvídavě se ptám,
„Proč?“ Odpověď zní: „Prezident Klaus Iohannis zde má program.“
S námi uvidíte vše – od medvědů po prezidenty

PS: Nebojte, před výšlapem do hor vždy ověřuji u horské služby,
jestli je vhodné se na daná místa vydat.

☺

PS: Prezidenta ani medvědy ale negarantujeme.
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD RUMUNSKO
Panenská příroda i okouzlující historická města, dechberoucí pohoří Karpaty nebo s hrabětem Drákulou
spjatý tajemný hrad Bran – to a mnohem víc jsou důvody, proč by tento zájezd rozhodně neměl uniknout
vaší pozornosti. Země, které se zcela právem přezdívá „perla Balkánu“, vás chytne za srdce a opouštět
ji budete jen velice neradi. Na rok 2022 máme vypsaný atraktivní termín přes Velikonoce.

6 490 Kč

Vydejte se s námi vstříc rumunskému dobrodružství a připravte
se na spoustu zážitků. Během šesti dní vás přesvědčíme o tom,
že Rumunsko už dávno není tím, čím pro některé z nás možná bylo
za dob socialismu. Zasloužený odpočinek si užijete v moderním
čtyřhvězdičkovém hotelu, se saunou a stylovou restaurací.
O HOTELU: Hotel Rozmarin
nabízí komfortní ubytování v líbezném prostředí horského střediska Predeal. Hosty láká na možnost
odpočinku v sauně, stylovou restauraci, snídaně i večeře podávané
formou bufetu a okolí, kde „lišky dávají dobrou noc“. Historie zrekonstruovaného hotelu Rozmarin sahá až do roku 1936. Dnes je pro
nás synonymem příjemného ubytování, které uspokojí i tu náročnější
klientelu. V případě, že bude kapacita hotelu naplněna, zajišťujeme
ubytování v sousedních hotelech kategorie 3 .
POLOHA A POPIS: Hotel Rozmarin
se nachází v horské oblasti
Predeal v nadmořské výšce 1050 m n. m. Právě jeho strategická
poloha z něj dělá ideálního kandidáta na podnikání takzvaných „hvězdicových výletů“. Jejich princip je jednoduchý – neměníme ubytování,
ale každé ráno vyrážíme ze stejného hotelu, kam se večer opět rádi
46
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vracíme. Odpadá stres s každodenním balením, vybalováním a zdlouhavými přesuny do nových hotelů. Při troše štěstí zahlédnete v okolí
hotelu medvěda, buďte ale bez obav – pár základních frází v rumunštině dohodu s nimi jistě ulehčí.
POKOJE: Veškeré pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou se sprchovým koutem a WC, TV, telefonem, ústředním topením a ledničkou
s mini barem. K dispozici jsou jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové
pokoje. V případě zájmu můžeme ověřit dostupnost čtyřlůžkového
apartmánu. Ve všech pokojích se zdarma připojíte k Wi-Fi. Ke každému pokoji (kromě apartmánů ve 4. patře) náleží balkon.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně i večeře jsou zahrnuty v ceně zájezdu a jsou
podávány formou švédských stolů. Jedná se tedy o – co se množství týče – neomezenou konzumaci. V rámci večeře je zdarma voda,
za příznivé ceny ale můžete ochutnat i další nápoje. Za zmínku určitě
stojí výborné místní víno (cena za skleničku se pohybuje kolem
8 lei / cca 44 Kč, 0,75 l láhev pak vyjde na 39 lei / cca 214 Kč) nebo
točené pivo (sklenice 0,4 l za 7 lei / cca 39 Kč). Vidíte sami, že žádný
dramatický průvan v peněžence se konat nebude.
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Program

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. DEN
Z Prahy odjíždíme v 19.00 hod. a míříme směrem na Brno, kde proběhne přibližně
ve 21.30 hod. nástup dalších účastníků zájezdu. Po dosažení dalšího nástupního
místa – Bratislavy – nás čeká noční přejezd Maďarska.
2. DEN
V dopoledních hodinách dorazíme do sedmihradského města Sibiu, kde o dalším plánu
rozhoduje především přízeň počasí. Pokud nám bude přát, vyrazíme autobusem nebo
lanovkou až k jezeru Bale Lac (2 034 m n. m.). V opačném případě se vydáme poznávat
historické Sibiu (česky Sibiň). Během odpoledne se přesuneme do města Predeal, které
bude naším útočištěm během celého zájezdu. Následuje ubytování a konečně i večeře.
3. DEN
Po snídani se vydáme na známý hrad Bran, který je neodmyslitelně spjatý s hrabětem
Drákulou. V malebné krajině transylvánských Alp a ve výšce přibližně 770 m n.m. na vás
čeká tato rumunská národní památka, jejíž historie sahá až do 14. století. Předobrazem
knižní postavy hraběte Drákuly byl irskému autorovi Bramu Stokerovi valašský kníže
Vlad III. Ten si díky svému krutému počínání vysloužil příznačnou přezdívku „Tepeš“
(rumunsky „Napichovač“). Odpoledne navštívíme nedaleké podhorské město Brašov.
Jeho hlavní dominantou je působivý Černý kostel, stavba ze 14. století, která je prý
největším gotickým kostelem mezi Vídní a Istanbulem. Přímo v centru města se nabízí
možnost cesty lanovkou na přilehlý vrchol Tampa – budete-li mít chuť, můžete ji využít.
V podvečer se přesuneme zpět do hotelu na večeři.
4. DEN
Dobře nasnídaní se autobusem přesuneme do horské obce Busteni, kde nasedneme
na lanovku, která nás pohodlně dopraví na vrchol Babele (2 200 m n. m.). Odtud
se vydáme na pěší túru a – pokud počasí dovolí – společně vystoupáme až na Omu
(2 507 m n. m.), nejvyšší vrchol pohoří Bucegi. Během odpoledne navštívíme nedaleké
město Sinaia, ve kterém se nachází novorenesanční zámek Peleš. Letní sídlo
rumunského krále Carola I. z konce 19. století zaujme pestře zdobenými interiéry
a ohromující okolní krajinou. Následuje návrat do hotelu a večeře.

 yrážíme vždy po práci, z Prahy
V
v 19.00 hod. a z Brna ve 21.30 hod.
Velikonoční termín zahrnuje dva dny
státních svátků, a vy si díky tomu
vyčerpáte pouze den dovolené
Všechny tři noci spíme ve stejném
hotelu – díky „hvězdicovému“ stylu
výletů budeme využívat stále to stejné
zázemí bez stresujícího maratonu
balení a vybalování
Během ubytování v hotelu jsou snídaně
i večeře zahrnuty v ceně zájezdu
Vždy vám bude dělat společnost
český průvodce
CENA ZAHRNUJE
D
 opravu klimatizovaným
autobusem s TV, WC
3× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
v hotelu kategorie 4 (případně 3 )
3× snídani
3× večeři
Služby zkušeného průvodce
během celého zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupenky do navštívených objektů, jízdenky na
lanovku a cestovní pojištění. Ceny vstupů
se pohybují rámcově do 1 500 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké
Meziříčí, Olomouc, Ostrava, Brno,
Břeclav a Bratislava
DOPRAVA
Maximální pohodlí na vás čeká v autobusech značek Mercedes, Setra nebo
Neoplan. Samozřejmostí je klimatizace,
TV a WC. Na palubě si můžete zakoupit
chlazené nápoje včetně piva.

TERMÍNY ZÁJEZDU
14. 04. – 19. 04. 2022

5. DEN
Užijeme si poslední hotelovou snídani, opustíme náš hotel a zamíříme za dalším
dobrodružstvím. V případě, že jsme po příjezdu nestihli prohlídku města Sibiu,
vyrazíme tímto směrem. Pokud máme již návštěvu Sibiu odškrtnutou, vydáme
se k jezeru Balea Lac, kam nás dovede transfagarašská magistrála. Tu možná znáte
ze seriálu Top Gear. Večer se s Rumunskem rozloučíme a vydáme se na zpáteční
cestu směrem k domovině. Během noci překonáme Maďarsko a Slovensko.

RUMUNSKO

BRAŠOV
SIBIU

PREDEAL
SINAIA

6. DEN
Zpátky do Česka se vrátíme ráno nebo během dopoledne.
Experitour si vyhrazuje právo změnit naplánovaný program. V případě nepříznivého
počasí nemůžeme zaručit cestu lanovkou a následný výšlap na vrchol Babele, stejně
jako návštěvu jezera Balea Lac.
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD SEVERNÍ MAKEDONIE
Nádherné hory, nedotčená příroda, Ohridské jezero ležící v nadmořské výšce cca 700 metrů
a jeho průzračná voda i rychle se proměňující hlavní město Skopje. To jsou hlavní důvody,
proč byste se měli vydat do Severní Makedonie. Během zájezdu vás čeká pohodlná autobusová
doprava, komfortní ubytování ve
nebo
hotelech, polopenze i zkušení průvodci.

7 490 Kč

UBYTOVÁNÍ: Ubytování ve Skopje i u jezera Ohrid bude zajištěno
v hotelech kategorie
nebo
. Konkrétní hotel neuvádíme, ale
můžete se těšit na příjemné ubytování.
STRAVOVÁNÍ: V ceně zájezdu jsou zahrnuty 4× snídaně a 3× večeře.
Snídaně jsou podávány formou švédských stolů, večeře mohou být
servírované. Nápoje v ceně zahrnuty nejsou. Severní Makedonie
je levnou destinací. Pokud máte rádi víno, doporučujeme k večeři
vyzkoušet sklenku výborného místního vína.
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O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

P O Z N ÁVAC Í Z Á J E Z D S E V E R N Í M A K E D O N I E

Program

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. DEN
Z Prahy odjíždíme v 18.00 hod. a míříme směrem na Brno, kde proběhne přibližně
ve 20.30 hod. nástup dalších účastníků zájezdu. Po dosažení posledního nástupního
místa – Bratislavy – nás čeká noční přejezd Maďarska a Srbska.
2. DEN
V odpoledních hodinách dorazíme do hlavního města Severní Makedonie Skopje. Dle
času příjezdu proběhne nejprve ubytování, nebo prohlídka centra města s průvodcem
a ubytování až následně. Skopje se za poslední dekádu hodně proměnilo. Ukážeme vám
modernizovaná náměstí i reprezentativní budovy.
3. DEN
Po snídani zamíříme k jezeru Matka, jak toto vodní dílo nazývají Makedonci. V češtině
bychom však správně přeložili název jako přehrada. Zelená okolní krajina v kombinaci
s vodní hladinou jezera vykouzlí nádherný pohled na „kaňon“. Na břehu jezera ležící
kostelík svatého Andreje už jen dokreslí pohled, kdy si řeknete, že Severní Makedonie
stojí za to. Po návštěvě Matky se vydáme směr jezero Ohrid. Příjezd do hotelu,
ubytování, večeře.
4. DEN
Dobře nasnídaní se vydáme na druhou stranu Ohridského jezera až téměř
k albánské hranici. Naším cílem je klášter sv. Nauma pocházející z 10. století.
Ohridskému jezeru říkají místní „Makedonské moře“. A tento název má po právu.
Proto se za příznivého počasí cestou zpět zastavíme na jedné z pláží, kde se

 yrážíme v pátek po práci, z Prahy
V
v 18.00 hod. a z Brna ve 20.30 hod.
První noc přespíme ve Skopje, zbývající
tři noci spíme ve stejném hotelu – díky
„hvězdicovému“ stylu výletů budeme
využívat stejné zázemí bez stresujícího
maratonu balení a vybalování
Během ubytování v Ohridu jsou snídaně
i večeře zahrnuty v ceně zájezdu
Vždy vám bude dělat společnost
český průvodce
CENA ZAHRNUJE
D
 opravu klimatizovaným
autobusem s TV, WC
4× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
v hotelu kategorie 3 nebo 4
4× snídani
3× večeři
Služby zkušeného průvodce
během celého zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
V ceně zájezdu nejsou zahrnuty
vstupenky do navštívených objektů
a cestovní pojištění. Ceny vstupů se
pohybují rámcově do 900 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí,
Olomouc, Ostrava, Brno, Břeclav
a Bratislava
DOPRAVA
Maximální pohodlí naleznete v autobusech značek Mercedes, Setra nebo
Neoplan. Samozřejmostí je klimatizace,
TV a WC. Na palubě si můžete zakoupit
chlazené nápoje včetně piva.

sami přesvědčíte. V podvečer se podíváme do samotného města Ohrid. Malebné
uličky u stejnojmenného jezera, kostelíky i pohled na město a jezero s místní
pevností budou tečkou za tímto dnem. Večer návrat do hotelu, večeře.

TERMÍN ZÁJEZDU
13. 05. – 19. 05. 2022

5. DEN
Jak už jste mohli poznat u našich ostatních poznávacích zájezdů, občas si část
programu necháme jako překvapení. A tak tomu bude i 5. den zájezdu do Severní
Makedonie. Snad vám jen prozradíme, že se vydáme za panenskou přírodou
a horskými scenériemi. Projdeme se po horách. A komu by se nechtělo chodit,
nabídneme alternativní program. Večer návrat zpět do hotelu v Ohridu, večeře.
6. DEN
Naposledy si vychutnáme hotelovou snídani a vydáme se směr Česká republika.
Náš program bude zajímavý i v tento odjezdový den. Cestou se zastavíme v jednom z makedonských vinařství, kde se podíváme jak se víno vyrábí, bude zde
možnost degustace a také oběda. Vína, která vám zachutnají, si můžete následně
zakoupit. A věřte, že v Makedonii se díky mnoha slunečným dnům výrábí skvělá
vína. Po návštěvě vinařství nás bude čekat přejezd Srbska a Maďarska.

SKOPJE
JEZERO MATKA

SEVERNÍ MAKEDONIE

OHRID

7. DEN
V ranních nebo dopoledních hodinách příjezd zpět do ČR.
Experitour si, především v závislosti na počasí nebo dopravě, vyhrazuje právo změnit
naplánovaný program. Změnou programu se rozumí, že některá výše zmíněná místa
nemusíme navštívit vůbec. Náš tým ale udělá maximum pro to, abyste o nic nepřišli.

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD BULHARSKO
Bulharsko je pokladem Balkánského poloostrova, který toho nabízí daleko víc než jen dlouhé pláže
plné zlatavého písku. Jako důkaz jsme pro vás připravili poznávací zájezd, během kterého společně
navštívíme nejen jeho hlavní město Sofii, ale i oblast směrem na jih od ní. Naší pozornosti neunikne
jedna z nejznámějších bulharských památek Rilský klášter ani vínu zaslíbené město Melnik.

6 590 Kč

V nadmořských výškách až 2 000 m n. m. se budeme pohybovat
během nenáročného výšlapu v pohoří Pirin. Na jeho severním
úpatí spolu pak objevíme proslulé lyžařské městečko Bansko.
Bonusovým zážitkem může být i případné setkání s medvědy.
Zasloužený odpočinek si užijete díky ubytování v moderním
čtyřhvězdičkovém hotelu, kde na vás čekají i v ceně zahrnuté
snídaně a večeře.
O HOTELU: Casa Karina nabízí komfortní ubytování v líbezném
prostředí horského střediska Bansko, kam pořádáme zájezdy již
několik let. Hosty láká na možnost odpočinku v místním SPA, jehož
součástí je vnitřní bazén obklopený lehátky, sauna a pára. Dále pak
na snídaně i večeře podávané formou bufetu a okolí, kde „lišky dávají
dobrou noc“.
POLOHA A POPIS: Hotel Casa Carina se nachází ve známém
středisku zimních sportů Bansko v nadmořské výšce přibližně
1 000 m n. m. Předností tohoto hotelu je hlavně jeho poloha. Nachází
se přibližně 270 metrů od lanovky a do centra Banska to budete
mít cca 1 200 metrů. Z mnoha pokojů se vám naskytnou krásné
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výhledy na okolní hory. Právě jeho strategická poloha z něj dělá
ideálního kandidáta na podnikání takzvaných „hvězdicových výletů“.
Jejich princip je jednoduchý – neměníme ubytování, ale každé ráno
vyrážíme ze stejného hotelu, kam se večer opět rádi vracíme. Odpadá
stres s každodenním balením, vybalováním a zdlouhavými přesuny
do nových hotelů.
POKOJE: Dvoulůžkové pokoje mají rozlohu 28–32 m2. Nachází se zde
2 lůžka (2 samostatné postele nebo jedna manželská postel) a jedna
přistýlka. Dále zde naleznete stolek s židlemi, lednici s mini barem,
skříň, topení, TV. Většina pokojů má balkon s výhledem na hory nebo
směrem na město. Vlastní sociální zařízení, stejně jako Wi-Fi je
samozřejmostí.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně a večeře jsou zahrnuty v ceně a jsou podávány formou bufetu. V případě, že bude v hotelu ubytováno méně jak
20 hostů, hotel si vyhrazuje právo nahradit bufetovou formu na servírované pokrmy. Poté se jedná o obědy a večeře o 3 chodech.

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

P O Z N ÁVAC Í Z Á J E Z D B U L H A R S KO

Program

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. DEN
V pátek v 18.00 hod. odjíždíme z Prahy směrem k ostatním nástupním místům.
Během vašeho spánku překonáme Slovensko, Maďarsko a Srbsko.
2. DEN
V dopoledních hodinách dorazíme do hlavního města Bulharska – Sofie. Protáhneme
se během procházky v centru města a zvenku si prohlédneme několik významných
budov – parlament, sídlo prezidenta, národní divadlo Ivana Vazova a další. Více
času věnujeme hlavní dominantě města, katedrále Alexandra Něvského. V případě,
že nám to harmonogram dovolí, najdeme v Sofii i trochu času na individuální
volno. Následně nás čeká přesun k jedné z nejvýznamnějších památek Bulharska,
kterou je Rilski klášter. Historie komplexu, jehož silná atmosféra vás okamžitě
pohltí, sahá až do 10. století. Po jeho prohlídce se přesuneme do známého
letoviska zimních sportů, městečka Bansko. Právě zde se nachází naše útočiště
na nadcházející dny. V hotelu na vás hned po ubytování čeká zasloužená večeře.
3. DEN
Po bohaté snídani se společně vydáme směrem na jih, téměř až k řecké hranici. Zde,
mezi „pískovcovými pyramidami“, leží vínu a jeho pěstování zaslíbené městečko Melnik.
Absolvujeme zde prohlídku historického města a tajemných chodeb domu, kde se už
po staletí víno vyrábí a kde také pár vzorků ochutnáme. Během individuálního volna pak
rozhodně doporučujeme nákup právě těchto tekutých suvenýrů. Z Melniku se vypravíme
na místo zvané Rupite, kde navštívíme kostel Sveta Petka z konce 20. století. Ten je
spjat se známou bulharskou věštkyní, Babou Vangou (1911–1996). Vedle vesnice Rupite
vyvěrají ze země termální prameny o teplotě až 70 °C. Ty jsou svým vizuálem spíše
divočejšího charakteru, což jim jen dodává na autenticitě a výjimečnosti. V případě zájmu
se v nich můžete vykoupat a nechat tak odpočinout tělu i mysli. Poté následuje návrat
do hotelu a večeře.
4. DEN
Čtvrtý den si vyhradíme k návštěvě bulharského pohoří Pirin. Přímo z Banska vyjedeme
lanovkou do výšky 1 600 m n. m., odkud budeme dál pokračovat k chatě Vichren
(1 955 m n. m.). Za příznivého počasí se vydáme k nedalekým jezerům do výšky
přibližně 2 200–2 400 m n. m. Jedná se o fyzicky nenáročnou procházku, která potěší
všechny, kteří ocení pohyb na čerstvém vzduchu. Ti zdatnější se pak mohou individuálně
a na vlastní nebezpečí vydat až na samotný vrchol Vichren (2 914 m n. m.), druhou
nejvyšší horu Bulharska. V tomto případě už jde o výšlap náročnější, doporučujeme
ho tedy jen zdatnějším horalům s patřičným oblečením a vybavením pro to určeným.
Zkušený průvodce vám samozřejmě doporučí tu nejlepší cestu a nechá vás nahlédnout
do turistických map. V podvečer se vrátíme do hotelu, kde nás čeká večeře (Výlet do hor
se uskuteční jen za příznivého počasí. Pokud nám počasí přát nebude, zvolíme náhradní
program – nabízí se návštěva termálních lázní, historického centra Banska atd.).
5. DEN
Po snídani, opuštění pokojů a odjezdu z hotelu se vydáme směrem k posledním lokacím
tohoto zájezdu. Vzhledem k tomu, jak často se nám objevuje nešvar, kdy mnohé cestovní
kanceláře doslova kopírují námi pečlivě naplánovaný program, jsme se rozhodli, že si
harmonogram posledního dne necháme jako překvapení. Nemůžeme ani naznačovat,
ale možná se setkáme i s medvědy. V případě, že bychom během předchozích dní
nestihli navštívit některou z naplánovaných míst, můžeme do programu 5. dne zahrnout
právě ta.

 yrážíme v pátek po práci, z Prahy
V
v 18.00 hod. a z Brna ve 20.30 hod.
Všechny tři noci spíme ve stejném
hotelu – díky „hvězdicovému“ stylu
výletů budeme využívat stále to stejné
zázemí bez stresujícího maratonu balení
a vybalování
Během ubytování v hotelu jsou snídaně
i večeře zahrnuty v ceně zájezdu
Vždy vám bude dělat společnost
český průvodce se základní znalostí
bulharštiny nebo bulharský průvodce se
znalostí češtiny
CENA ZAHRNUJE
D
 opravu klimatizovaným
autobusem s TV, WC
3× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
v hotelu Casa Karina
3× snídani
3× večeři
Služby zkušeného průvodce
během celého zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupenky
do navštívených objektů, jízdenky na
lanovku a cestovní pojištění. Ceny vstupů
se pohybují rámcově do 900 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké
Meziříčí, Olomouc, Ostrava, Brno,
Břeclav a Bratislava
DOPRAVA
Maximální pohodlí na vás čeká v autobusech značek Mercedes, Setra nebo
Neoplan. Samozřejmostí je klimatizace,
TV a WC. Na palubě si můžete zakoupit
chlazené nápoje včetně piva.

TERMÍN ZÁJEZDU
15. 07. – 20. 07. 2022

6. DEN
Zpátky do Česka se vrátíme v dopoledních hodinách. Návrat v odpoledních hodinách
nelze vyloučit, ale nepředpokládáme to.

BULHARSKO
SOFIE

Experitour si, především v závislosti na počasí nebo dopravě, vyhrazuje právo změnit
naplánovaný program. Změnou programu se rozumí, že některá výše zmíněná místa
nemusíme navštívit vůbec. Náš tým ale udělá maximum pro to, abyste o nic nepřišli.

RILSKÝ KLÁŠTER
RUPITE

BANSKO
MELNIK

VICHREN

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD MADEIRA
Rozeklané štíty hor, výhledy na širý oceán i vnitrozemí a malebné domky v údolí.
Snové pěšinky podél levád a jedinečná ostrovní kultura i gastronomie. Poznejte Madeiru
s Experitour a zkušeným průvodcem Honzou Kubištou.

23 960 Kč

Nazujte pohodlné boty a prošlápněte s námi ostrov věčného jara
zasvěcený milovníkům turistiky. Na našem zájezdu se s Madeirou
seznámíte v období doznívajících květinových slavností, kterými
proslula po celém světě.

POKOJE: Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC.
Nechybí TV, telefon, fén, malá plně vybavená kuchyňka a bezplatná
Wi-Fi. K dispozici jsou dvoulůžková studia s možností přistýlky.
Ke každému studiu náleží balkon s výhledem do zahrady a na bazén.

O HOTELU: Po celou dobu pobytu budeme ubytovaní na jednom místě. Zázemím nám bude příjemný hotel kategorie
, který disponuje
vnitřním i venkovním bazénem i posilovnou.

STRAVOVÁNÍ: V ceně zájezdu jsou zahrnuty bohaté hotelové snídaně
podávané formou bufetu. Oběd probíhá většinou „v terénu“. Večeře
vám v případě zájmu zajistíme přímo v hotelu. Toužíte-li ochutnat
lokální kuchyni, můžete vyrazit do jedné z okolních restaurací.

POLOHA A POPIS: Hotel se nachází v přímořské části města Funchal,
hlavního města Madeiry, a v jeho okolí najdete mnoho restaurací,
barů i obchodů. Místními i turisty oblíbený mořský komplex Lido
s pohodlným přístupem na pláž, bazény se slanou vodou atd., je
od našeho hotelu vzdálen necelý kilometr. Cesta do centra města
trvá městskou dopravou přibližně 30 minut.
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INFORMACE O PRŮVODCI: Zájezdem vás provede zkušený a u našich
klientů oblíbený průvodce Honza Kubišta. Madeira je jeho druhým
domovem, dlouhá léta zde žil a jeho nadšení z madeirské přírody
a kultury zaručeně přenese i na vás.

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

P O Z N ÁVAC Í Z Á J E Z D M A D E I R A

Program

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. DEN
Odlet z Prahy do cílové destinace, Funchalu. Po transferu na hotel následuje osobní
volno a informační schůzka s průvodcem.
2. DEN
Stará vinařská cesta: Připravte se na zahřívací etapu. Autobusem vyrazíme k městečku
Machico, odkud se vydáme po staré vinařské stezce. Ta nadchne svou pestrostí
a střídáním několika typů krajin. Podél levád, pro Madeiru typických zavlažovacích
kanálů, dojdeme k borovému háji, odkud se vyhoupneme do sedla Boca do Risco.
Zde se nám otevřou oslnivé výhledy na severní pobřeží Atlantického oceánu. Cílem
druhého dne bude pobřežní vesnička Porto da Cruz, kde si dopřejeme zasloužený
oběd a případně i osvěžení ve vlnách Atlantiku. Cestou zpět nemineme poutní místo
Monte, místo posledního odpočinku rakouského císaře Karla I., posledního panovníka
habsburské říše. Milovníci dobrodružství můžou vyzkoušet typickou madeirskou atrakci
– jízdu na proutěných saních. Cena nezapomenutelného zážitku je 15 euro/osoba a není
zahrnuta v ceně zájezdu.
3. DEN
Třetihorními lesy podél levády: Naší první zastávkou budou sádky se pstruhy v Riberio
Frio sloužící k obnově populace pstruhů v říčkách a bystřinách po celé Madeiře. Další
etapa nás přenese do jedinečného světa Karla Zemana a jeho Cesty do pravěku. Tajemná
atmosféra stínu třetihorního lesa a cesta podél levády je silným zážitkem. V místech, kde
les ustoupí, nás čekají dechberoucí pohledy na pobřeží. Míříme do vesničky Portela, odkud se autobusem vydáme do městečka Machico. Právě zde můžeme v klidu poobědvat
nebo se vykoupat.
4. DEN
Až na vrcholky hor: Dnes ve znamení silných zážitků! Hory s dramatickými výhledy
připomínající Nový Zéland či jižní Ameriku se nachází pod nejvyšší horou Pico Ruivo
(1 862 m. n. m.). Ze sedla Pico do Areiero se vydáme hřebenovkou, která si svými jedinečnými rozhledy získá srdce každého turisty. Nebudete-li se na výstup cítit, můžete se
vydat náhradní cestou, se kterou vás na místě seznámí náš průvodce. Krásným zážitkem
bude i vysokohorský piknik v chatě pod vrcholem. Cestou zpět na hotel se zastavíme
v městečku Santana, které zdobí typické a extrémně fotogenické pastevecké domky.
5. DEN
Čas na trochu volna. Užijte si hotelové služby nebo se vydejte na průzkum květinami
ozdobeného Funchalu v období právě doznívajících květinových slavností. Náš průvodce
vám rád doporučí, která místa stojí za vidění. Budete-li mít zájem, můžete využít nabídku
fakultativního výletu. I s ní vás seznámí náš průvodce. Orientační cena fakultativního
výletu je 40–50 euro/osoba.
6. DEN
Západní část ostrova: Naší pozornosti nesmí uniknout ani západní část ostrova – pojďme ji společně objevit právě dnes. Cestou se zastavíme na útesu Cabo Girao, jednom
z 10 nejvyšších útesů na světě (580 m). Vyhlídka z něj opravdu nemá konkurenci. Poté se
vydáme podél levády Ribeira da Janela zasazené do krajiny eukalyptových lesů. Zaslouženou odměnou nám na konci dne budou lávové bazénky v Porto Moniz. Koupání a oběd
s výhledem na moře? Za nás perfektní plán!

 ezapomenutelné treky
N
různorodou krajinou
Koupání v Atlantiku
Turistika doplněná o poznání
a doznívající květinové slavnosti
Ubytování u moře v blízkosti
hl. města Funchal
Výšlap na nejvyšší hora Madeiry
CENA ZAHRNUJE
L
 etecká doprava na přímém letu
Praha – Funchal (vč. tax, poplatků
a odbaveného zavazadla)
Transfer letiště – hotel – letiště
7× ubytování ve dvoulůžkovém studiu
v hotelu kategorie 3 v blízkosti
Funchalu
7× snídaně
Služby zkušeného průvodce během
celého zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupenky
do navštívených objektů, případné
fakultativní výlety a cestovní pojištění.
Ceny vstupů se pohybují rámcově
do 1 000 Kč. V případě zájmu si můžete
dokoupit večeře za 3 250 Kč/osoba/pobyt.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
Praha
DOPRAVA
Letecky na pravidelných linkách
ve třídě economy.

TERMÍN ZÁJEZDU
20. 05. – 27. 05. 2022

PORTO MONIZ

PICO RUIVO

PORTO DA CRUZ

MADEIRA
MACHICO

7. DEN
Polopouštní krajina v oblasti Mysu svatého Vavřince: Kulisou naší poslední společné
etapy bude nejvýchodnější bod Madeiry, mys svatého Vavřince. Pro oblast, která je esencí
madeirské pestrosti a rozmanitosti, je typická polopouštní krajina – zcela jiná tvář tohoto
jinak bujně zeleného sopečného ostrova. Putování po Madeiře zakončíme ve vlnách Atlantiku, na oblíbené písčité pláži Prainha, jediné pláži s tmavým lávovým pískem na Madeiře.

CABO DE
SAO VICENTE

CABO GIRAO
FUNCHAL

8. DEN
Osobní volno a čas na sbalení. Transfer na letiště a odlet domů.
Experitour si, především v závislosti na počasí nebo dopravě, vyhrazuje právo změnit
naplánovaný program. Změnou programu se rozumí, že některá výše zmíněná místa
nemusíme navštívit vůbec. Náš tým ale udělá maximum pro to, abyste o nic nepřišli.
Změna hotelu a průvodce vyhrazena.
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD GRUZIE
Divoká země na křižovatce civilizací, lákavé spojení dávné historie s nádechem orientu
a otiskem sovětského budovatelství. Poznejte Gruzii s Experitour! Vydejte se s námi
pod štíty Velkého Kavkazu a dostaňte se pod kůži této rozmanité zemi.

26 960 Kč

Dechberoucí příroda, historická města plná pravoslavných kostelů,
horské vesničky i oslnivé pobřeží Černého moře. To vše s příchutí
znamenité gruzínské kuchyně a vyhlášených tamních vín.
UBYTOVÁNÍ: Ubytování v pěti různých lokacích. Vždy v hotelích
v kategorii 2 /3 .
STRAVOVÁNÍ: V ceně zájezdu je ubytování se snídaní. Oběd probíhá
„v terénu“, na večeři můžete vyrazit do okolních restaurací a ochutnat
lokální kuchyni různých koutů Gruzie. Náš průvodce vám rád poradí,
případně vyrazí s vámi.
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Program
1. DEN
Odlétáme z Prahy do gruzínského města Kutaisi. Předpokládaný přílet je ve večerních hodinách, následuje transfer na hotel
a zasloužený spánek.
2. DEN
První seznámení s pravou Gruzií. Po ranní návštěvě místních
trhů v centru města pokračujeme do kláštera Gelati, který
byl považován za kulturní a náboženské centrum země. I díky
zachovaným cenným freskám je zapsán na seznamu světového
dědictví UNESCO. Odpoledne se vydáme na cestu do hlavního
města Tbilisi. Cestou zastavujeme ve městě Mtskheta, v místě
spjatém s raným křesťanstvím s nezaměnitelným geniem locci.

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

P O Z N ÁVAC Í Z Á J E Z D G RUZ I E
V období starověku hlavní město a spirituální centrum Gruzie je také zapsáno na seznamu UNESCO. Po jeho prohlídce vyrážíme směrem k Tbilisi, kde na nás čeká další
ubytování.
3. DEN
Orientální i sovětské vlivy s kapkou moderní architektury – vítejte v Tbilisi, metropoli s jedinečnou atmosférou. Během pěší prohlídky nemineme pravoslavné kostely, mešity i synagogy, společně objevíme úzké uličky, malebné balkony a nepřehlédneme ani nad městem
se tyčící pevnost Narikala. Prohlídku města zakončíme u starých sirných lázních, které rád
navštěvoval i ruský básník A. S. Puškin.
4. DEN
Milovníci vína, zbystřete! Čtvrtý den je zaslíben výpravě do vinařského regionu Kachetia,
který svými víny proslul po celém světě a kde bylo víno údajně poprvé vyrobeno. Kromě
ochutnávky tamního vína navštívíme také dominantu vinařského regionu – město lásky
Signaghi. Z jeho hradeb si prohlédneme celé úrodné údolí a za ním se zvedající zasněžený Kavkaz. Nevynecháme ani klášter Bodbe, kde je pohřbena patronka Gruzie, sv. Nina.
Poté se vrátíme zpět do ubytování v Tbilisi.
5. DEN
Dnešek se ponese ve znamení nezapomenutelných výhledů. Společně se vydáme po staré vojenské cestě k hranicím s Ruskem, která bývala jeho jedinou spojnicí s kavkazskými
státy. První zastávkou bude malebný klášter Ananuri, nemineme ani v drsné kavkazské
krajině zasazený monument rusko-gruzínského přátelství. Naším hlavním cílem bude
kostel Gergeti, jedno z nejfotogeničtějších míst v Gruzii. Ikonický pohled na něj a za ním
se vzdouvající vyhaslou sopku Kazbeg, vyráží dech.
6. DEN
Přesouváme se zpět na západ Gruzie. Cestou navštívíme město Gori, rodiště Josifa Stalina. Zájemci o bizarní zážitek mohou navštívit jemu věnované muzeum. Příjemnou zastávkou bude skalní město Uplistikhe. Bylo vybudováno před 3 tisíci lety a proslulo jako oblíbená zastávka karavan na Hedvábné stezce. Ve večerních hodinách přijíždíme do Kutaisi.
7. DEN
Ráno se vydáme do kaňonu řeky Martvili. Vysoká skaliska, malé a divoké vodopády, ale
i klidná místa, která můžete prozkoumat na vypůjčených loďkách. Dále nás čeká na výhledy bohatá cesta kavkazskými horami do regionu Svanetie. Jeho centrem je horské
městečko Mestia typické svými kamennými obrannými věžemi. Svanové, horské etnikum žijící v této drsné krajině, nikdy neměli na růžích ustláno. Navzdory tomu jsou velice
milí a pohostinní, o čemž se sami přesvědčíte.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 amátky UNESCO
P
Staré město Tbilisi a sirné lázně
Horské vesničky v podhůří
Velkého Kavkazu
Výborná gastronomie a gruzínské víno
Koupání v Černém moři
CENA ZAHRNUJE
L
 etecká doprava Praha-Gruzie
a zpět (vč. tax, poplatků a odbaveného
zavazadla)
transfery dle programu
1
 0× ubytování v hotelu kategorie 2 /3
1
 0× snídani
O
 chutnávka vína v Kachetii
S
 lužby zkušeného průvodce během
celého zájezdu
P
 ojištění CK proti úpadku
V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupenky
do navštívených objektů, případné fakultativní výlety (botanická zahrada 20 USD/os.,
Ushguli 30 USD/os.), či cestovní pojištění.
Ceny vstupů se pohybují rámcově 30 USD/
os.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
Praha
DOPRAVA
Doprava je zajištěna přímým letem
společnosti Wizz Air, případně letem
s přestupem.

TERMÍN ZÁJEZDU
21. 08. – 31. 08. 2022

8. DEN
Volný program či fakultativní výlet? Osmý den si můžete užít buď samostatně v horském
městečku Mestia, pěší procházkou k ledovci či podniknout trek ke kříži tyčícímu se nad
Mestií. Další variantou je náš fakultativní výlet do Ushguli, nejvýše trvale osídlené vesnice v Evropě, zapsané na seznamu UNESCO. Do vesnice umístěné v podhůří nejvyšší hory
Gruzie Šchary ve výšce 2 200 m n. m. se vydáme v džípech.
9. DEN
Z kavkazských výšin až k Černému moři. Během přesunu na pobřeží se zastavíme
v městečku Zugdidi, kde navštívíme šlechtický palác. Poté směřujeme do Batumi, pobřežní metropole u tureckých hranic. V Batumi, které místní přezdívají gruzínská Dubaj,
vám uhrane kombinace historického centra s pulzující moderní architekturou. Lákavý
a zasloužený odpočinek nabízí pláže s drobnými kamínky – ten si můžete dopřát i během
desátého dne.

ZUGDIDI

MESTIA

KAZBEGI

MARTVILI K.

ANANURI
GELATI

KUTAISI
BATUMI

GORI

SIGNAGHI
TBILISI

10. DEN
Dnešní menu – odpočinek ve městě, na pláži či zajímavý fakultativní výlet. Poslední den
programu můžete strávit procházkami po Batumi, odpočinkem na pláži nebo se s námi
vydat na návštěvu vyhlášené botanické zahrady na pobřeží Černého moře. Úctyhodných
110 ha plných bující zeleně je silným zážitkem nejen pro milovníky botaniky.
11. DEN
Přesouváme se na letiště do Kutaisi a odlétáme zpět do Prahy. Děkujeme, Gruzie!
Experitour si, především v závislosti na počasí nebo dopravě, vyhrazuje právo změnit
naplánovaný program. Změnou programu se rozumí, že některá výše zmíněná místa
nemusíme navštívit vůbec. Náš tým ale udělá maximum pro to, abyste o nic nepřišli.
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD JAMAJKA
Ostrovní ráj a klenot Karibiku, to je Jamajka. Zpříjemněte si dlouhé zimní měsíce a vydejte se s námi
za krásami ostrova, který láká nejen na tyrkysově modré moře a bílé pláže. Kromě odpočinku ve stínu
palem si společně užijeme procházky skrze vodopády, z paluby lodi budeme vyhlížet aligátory
a nemineme ani mekku všech milovníků rumu, proslulou destilérku Appleton.

69
74 960 Kč
Kč

CESTOVNÍ DOKLADY / VSTUPNÍ FORMALITY: Před cestou
na Jamajku není nutné vyřizovat víza ani žádná speciální očkování.
Nově je nutno vyplnit vstupní formulář a v případě mezipřistání
na území USA či Kanady i online registraci ESTA nebo eTA.
POČASÍ: Jamajka je celoroční destinací. Náš zájezd probíhá v hlavní
sezóně, kdy je počasí vůbec nejpříznivější. Teplota vzduchu se pohybuje kolem 29 °C, moře pak dosahuje úctyhodných teplot kolem
26 °C. Prší jen minimálně a případný 20minutový deštík je příjemným
osvěžením.
UBYTOVÁNÍ: První čtyři noci strávíme v oblasti Runaway Bay
v hotelu Royal Decameron Club Caribbean
s programem
ALL INCLUSIVE. Na druhou část zájezdu se přesuneme na Seven
Mile, nejkrásnější pláž Jamajky. Právě zde se nachází malý
butikový hotel The Boardwalk Village
, kde využijeme ubytování
s polopenzí. Detaily obou hotelů najdete na našich webových
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stránkách. Pokud jste příznivci programu ALL INCLUSIVE, rádi
vám na druhou část zájezdu (tedy na 6 nocí) zajistíme ubytování
v hotelu kategorie 5 (příplatek by v tom případě činil 7 960 Kč).

Program
1. DEN
Odlet z Prahy.
2. DEN
Přílet na Jamajku, transfer do hotelu. Po ubytování následuje
oběd či večeře (záleží na času příjezdu).

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

P O Z N ÁVAC Í Z Á J E Z D JA M A J K A
3. DEN
Po zaslouženém odpočinku a obědě vyrážíme k Dunn‘s River, jedněm z nejznámějších
vodopádů na Jamajce. Projdeme se doslova v jejich vodách a zamíříme na místo, kde
se podle místních „vlévá nebe do moře“, do městečka Ocho Rios. Zde možná stihneme
i projížďku po blízkém okolí.
4. DEN
Posilněni snídaní se vydáme na jih ostrova do města Kingston. Prohlédneme si Devon
House – dům z roku 1881, který patřil prvnímu jamajskému milionáři černé pleti. Na své
si zde přijdou milovníci zmrzliny – tu nejvyhlášenější můžete ochutnat právě zde. V centru města, Downtown, nesmíme minout pulzující tržnici, kde je k sehnání i jinde nevídané.
Před odjezdem z největšího jamajského města se projdeme přes Port Royal, bývalé
hlavní město Jamajky a „sídlo pirátů“. Poté už společně zamíříme do Blue Mountains
(Modrých hor). Kromě výhledů na dechberoucí scenérie nás čeká i zastávka
na kávových plantážích. Právě z nich pochází proslulá jamajská káva.
5. DEN
Po snídani vyrazíme objevovat severovýchod ostrova. První zastávkou budou vodopády
Somerset Falls, kde si dle libosti dopřejeme koupání nebo projížďku loďkou. Přes Port
Antonio dále pokračujeme do Blue Lagoon nebo na okouzlující pláž Frenchman´s Cove.
6. DEN
Poslední snídaně v Runaway Bay. Po ní se vnitrozemím přesuneme na západní
pobřeží. Cestou vás nemůžeme ochudit o zastávku v destilérce rumů Appleton.
V tomto jamajském skvostu si užijeme propracovanou rumovou tour včetně
ochutnávky a dozvíme se zajímavosti z historie i současnosti podniku, jehož tekuté
výrobky dělají radost po celém světě. Vybaveni právě zakoupenou lahví vyrážíme
směr letovisko Negril, které bude naším tropickým útočištěm až do konce zájezdu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 ždy vám bude dělat společnost
V
český průvodce
Během části zájezdu budeme bydlet
na nejkrásnější pláži Jamajky
CENA ZAHRNUJE
Letecká doprava Praha – Montego Bay
– Praha ve třídě economy
4× ubytování ve
hotelu Royal
Decameron Club Caribbean
s programem ALL INCLUSIVE
6× ubytování ve
hotelu The
Boardwalk Village s polopenzí
Transfery letiště – hotel – letiště
Transfery během poznávací
části zájezdu
Služby českého průvodce na Jamajce
Pojištění CK proti úpadku
V ceně zájezdu nejsou zahrnuty poplatky
za vstupní registraci v případě přestupu
v USA nebo Kanadě, cestovní pojištění
a vstupy do navštívených objektů. Ceny
vstupů se pohybují rámcově okolo 150
USD.

7. DEN
Prohlédneme si okolí nové destinace. Negril si v 60. letech minulého století oblíbila
komunita hippies. My ale nepůjdeme v jejich stopách a místo bivakování na pláži
v marihuanovém oparu vyrazíme do Ricks Café. To proslulo jako ideální lokace
pro sledování nezapomenutelných západů slunce a milovníci adrenalinu pochopí,
perfektní lokace pro skoky do vody. Výška útesů až 11 metrů a dostatečné publikum
možná zlákají ke skoku i vás.
8. DEN
Dnes nás čekají, podle našeho názoru, ty vůbec nejkrásnější vodopády na Jamajce. YS
Falls jsou kaskádovité vodopády, ve kterých se můžete projít, vyzkoušet místní ZIP Line
nebo se zhoupnout na laně a užít si skok přímo do jednoho z pater vodopádu. Oblíbenosti
se těší i přilehlý bazén s relaxační zónou a občerstvením (doporučujeme skvělé kuře
“Jerk”!). Dalším bodem programu je plavba po řece Black River. Během té nám budou
dělat společnost všudypřítomné mangrovníky, společenství stromů a keřů typické
pro brakické vody, a budeme-li mít štěstí, i volně žijící aligátoři. Jedinečným zážitkem
bude návštěva jejich místního “útulku”. Vyjde-li nám čas, zkusíme stihnout i návštěvu
nedalekého Pelican Baru. Rustikální chatrč s nabídkou občerstvení vyniká především
jedinečným umístěním – najdete ji uprostřed moře, přibližně 600 metrů od pobřeží.
9. – 11. DEN
Poslední tři dny jsou koncipovány jako odpočinkové. I proto jsme pro vás naplánovali
ubytování na Seven Mile, nejkrásnější pláži Jamajky. Ti z vás, kteří odpočinku neholdují,
mohou využít nabídku fakultativních výletů. První z nich vás zavede do města Montego
Bay, druhý láká k objevování podmořského světa – pod dohledem průvodce se vydáte
šnorchlovat na nedaleký útes.

V případě, že budete mít v druhé části
zájezdu zájem o ubytování v
hotelu
s programem ALL INCLUSIVE, činí
doplatek 7 960 Kč (6 nocí).
NÁSTUPNÍ MÍSTA
Praha
DOPRAVA
Letecky na pravidelných linkách
ve třídě economy. Na přání klienta
zajistíme třídu business.

TERMÍN ZÁJEZDU
03. 03. – 15. 03. 2022

MONTEGO BAY

RUNAWAY BAY
OCHO RIOS
PORT ANTONIO

NEGRIL

JAMAJKA

BLACK RIVER

KINGSTON

12. DEN
Po snídani vyrážíme na letiště v Montego Bay, kde následuje loučení a odlet z ostrova.
13. DEN
Přílet do ČR
Experitour si, především v závislosti na počasí nebo dopravě, vyhrazuje právo změnit
naplánovaný program. Změnou programu se rozumí, že některá výše zmíněná místa
nemusíme navštívit vůbec. Náš tým ale udělá maximum pro to, abyste o nic nepřišli.

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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CELOROČNÍ DESTINACE
RÁJ POTÁPĚNÍ
TÝDEN ALL INCUSLIVE OD 36 690 KČ
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MEXIKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyrkysové vody Karibiku se světlým pískem, koupání v průzračně čistých
zatopených jeskyních „cenotes“, šnorchlování se žraloky, cestování
po památkách Mayské civilizace či pohostinnost a nekončící úsměvy
místních obyvatel. Mexický koktejl, na který budete vzpomínat ještě
dlouho po návratu z vaší dovolené.
Mexiko, celým názvem Spojené státy
mexické, je velkou a rozmanitou zemí
skládající se z 31 států. Oficiálním jazykem je španělština. Časový posun oproti
ČR je minus 6 hodin. Občané ČR nepotřebuji vízum a nejsou vyžadována žádná
speciální očkování. Naše zájezdy míří
na Yucatánský poloostrov, kde se nachází
nejznámější letoviska jako jsou Cancún,
Playa de Carmen, Tulum či Akumal.
Mexiko, resp. Yucatán, však přináší
mnohem více než jen známá letoviska.
V jeden den se můžete slunit na plážích
s tyrkysově modrým mořem a o pár
hodin později na to se koupat v proslulých mexických cenotes, zatopených
přírodních jeskyních s křišťálově čistou
vodou. Nebo můžete obdivovat památky,
které zde zůstaly po Mayské civilizaci
a večer si vychutnat výtečnou mexickou
kuchyni. Při procházkách po památkách
(např. v Tulumu) vám budou dělat společnost leguáni a když si během koupání
nasadíte šnorchl a brýle, spatříte krásný
podmořský svět. V létě máte možnost
vydat se na Holbox a šnorchlovat s 15tunovými mírumilovnými žraloky obrovskými, zima je zase sezónou karnevalů.

POČASÍ
Do Mexika se můžete vypravit kdykoli
od listopadu do srpna. Poloostrov Yucatán,
kde se nacházejí hotely z naší nabídky, se
pyšní krásným počasím s průměrnými teplotami kolem 28 °C po většinu roku. Hlavní
sezóna je prakticky od ledna do dubna, čemuž odpovídají také ceny hotelů. Ty klesají
v květnu a červnu, přičemž počasí zůstává
ideální. Výjimku tvoří hurikánová sezóna
od začátku září do konce října.
DOPRAVA
Leteckou dopravu do cílového místa
ve městě Cancún zajišťujeme na pravidelných linkách tradičních leteckých dopravců. Odlety jsou z Prahy, většinou se
dvěma přestupy, jedním v Evropě a dalším v USA (nejčastěji v Atlantě nebo New
Yorku). Na vyžádání je možné zajistit odlet
z jiných evropských měst. V ceně zájezdu
je zahrnut také transfer z letiště do hotelu a zpět. Vzdálenost z letiště do hotelů je
od 20 do 100 km.

Rozloha: 1 964 375 km²
Počet obyvatel: 128 431 683
Úřední jazyk: španělština
Měna: mexické peso (MXN)
Časový posun v létě: SELČ -7 hod.
Časový posun v zimě: SELČ -6 hod.
Cílové letiště: Cancún
Elektrický proud: Napětí 127 V, 60 Hz.
Adaptér do zásuvek je nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Doba letu z Prahy: cca 18 hod.
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
28 °C
26 °C

Leden

29 °C
25 °C

Únor

30 °C
26 °C

Březen

31 °C
27 °C

Duben
Květen

32 °C
28 °C

Červen

32 °C
28 °C

Červenec

33 °C
29 °C

Srpen

32 °C
29 °C
32 °C
30 °C

Září
UBYTOVÁNÍ
Pro váš pobyt si můžete vybrat jak z nabídky luxusních resortů s programem ALL
INCLUSIVE, tak příjemné ubytování střední
kategorie. Podívejte se na nabídky našich
hotelů zde v katalogu i na našich webových
stránkách. S výběrem hotelu i lokality vám
rádi poradíme.
DELEGÁTSKÉ SLUŽBY
V Mexiku se můžete těšit na přítomnost
českého delegáta. Delegát vám vždy zajistí
transfer z letiště do hotelu a druhý den
po příletu vás čeká informační schůzka, kde
se dozvíte všechny důležité informace a dozvíte se nabídku fakultativních výletů. Ty
jsou rovněž provázeny českým průvodcem.
Delegát je zároveň k dispozici na telefonu
(možnost využít WhatsApp) a to 24 hodin
denně. Delegát vám rovněž poradí a případně zařídí případné testy na Covid pro zpáteční cestu. Telefonní kontakt na delegáta
budete mít k dispozici ještě před odletem.
FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Oblast Yucatánského poloostrova je velmi
rozmanitá a nabízí mnohem více než jen kilometry písečných pláží. Kompletní nabídka fakultativních výletů vám bude představena až na místě. Ceny výletů se pohybují
od 85 USD.

* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.

31 °C
29 °C

Říjen
Listopad

29 °C
27 °C

Prosinec

28 °C
27 °C

Teplota vzduchu
Teplota moře

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

MEXIKO
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CANCÚN
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HOTEL RIU CARIBE
0m

Hotel s vlastní pláží, v exkluzivní oblasti Zona Hotelera v Cancúnu.
Pokoje s výhledem na moře, 3 bazény, tématické restaurace, bohatý
ALL INCLUSIVE program i každodenní doprovodný program pro
děti i dospělé. To jsou důvody, proč zvolit hotel Riu Caribe.

Již od

41 490 Kč

ceník a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel Riu Caribe
se nachází v severní části Cancúnu, která
je známá také jako Zona Hotelera. Vzdálenost od letiště Cancún je přibližně 20 km.
Všechny pokoje jsou s výhledem na moře.
POKOJE: Prostorné pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchou, klimatizací, minibarem, TV/SAT, fénem, balkonem či terasou,
Wi-Fi připojení zdarma a bezpečnostní
schránkou.

ručníky jsou na pláži i u bazénu rovněž v ceně.
STRAVOVÁNÍ: Program ALL INCLUSIVE
zahrnuje snídaně formou švédských stolů.
Na obědy nebo večeře můžete zvolit bufetovou restauraci nebo restaurace À la carte. Svačiny formou snacku a nápoje jsou
k dispozici 24 hodin denně. Neomezená
konzumace alko a nealko nápojů vč. piva,
vína, lihovin a koktejlů je samozřejmostí.

SLUŽBY HOTELU: V ceně ALL INCLUSIVE
programu hotel svým hostům nabízí 3 bazény
(jeden z nich s dětskou částí), parní lázeň,
jacuzzi, posilovnu, ale také 2 tenisové kurty,
plážový volejbal, aerobik, windsurfing, 1 lekci
potápění, katamarán, kajak nebo střílení ze
vzduchovky. Vybírat můžete také z bohatých
animačních programů pro děti i dospělé či
večerní zábavy. Lehátka, slunečníky i plážové
60
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GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM
Bělostné pláže, exotická příroda i historické památky, to vše se nachází
v oblasti mezi zátokou Akumal a přístavním městečkem Tulum.
Hotel Grand Bahia Principe Tulum se otevřel po rekonstrukci
v listopadu 2020 a čeká jen na vás.

Již od

39 890 Kč

ceník a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel Grand
Bahia Principe Tulum leží na klidném
místě a je součástí rozsáhlého hotelového
komplexu. Nachází se přibližně 100 km jižně
od Cancúnu. Díky nedávné rekonstrukci se
můžete těšit na moderní venkovní i vnitřní
prostory. Ubytování je v třípatrových vilkách
v tropické zahradě.
POKOJE: Pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchou, klimatizací, minibarem, TV/SAT,
fénem, balkonem či terasou, setem
na přípravu kávy/čaje, Wi-Fi a bezpečnostní
schránkou.

aerobik). Vybírat můžete rovněž z bohatých
animačních programů pro děti i dospělé či
večerní zábavy. Lehátka, slunečníky i plážové ručníky jsou na pláži i u bazénu v ceně.
STRAVOVÁNÍ: Program ALL INCLUSIVE
zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou
švédských stolů v hlavní restauraci. Třikrát
za týden můžete využít večeři v některé
z pěti À la carte restaurací. Svačiny formou
snacku a nápoje jsou k dispozici 24 hodin
denně. Neomezená konzumace alko a nealko
nápojů vč. piva, vína, lihovin a koktejlů je
samozřejmostí.

SLUŽBY HOTELU: V ceně ALL INCLUSIVE
programu hotel svým hostům nabízí
3 bazény, dětský bazén, parní lázeň, jacuzzi,
posilovnu, a také 1 hodinu sportovních aktivit
denně (např. tenis, windsurfing, šnorchlování, katamarán, kajaky, kola, plážový volejbal,
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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HOTEL DOS PLAYAS FARANDA
0m

Pobřeží Karibiku s azurovou vodou a písčitými plážemi
v letovisku Cancún. To vše si vychutnáte z pohodlí moderního hotelu,
ve kterém poznáte pravý význam slova relax. Zažijte s námi mexický
temperament a vyhlášenou pohostinnost.

Již od

ALL

INCLUSIVE

TIP CK

36 690 Kč

ceník a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Menší a příjemný hotel leží přímo na pláži.
Z jedné strany jej obklopuje vyhlášená laguna Nichupté a z druhé
Karibik. Klidné místo pro šnorchlování. Hotel prošel v poslední době
rekonstrukcí a nabízí moderně řešené pokoje. Jeho doménou je také
velmi hezky udržovaná zahrada s palmami a příjemným stínem.
Relax si užijete vedle bělostných pláží také v hotelovém bazénu,
který je rozdělen na část pro děti a dospělé. Letiště je vzdáleno
cca 25 km. Centrum letoviska Cancún je vzdáleno cca 1,5 km.
POKOJE: Hotel má k dispozici celkem 158 pokojů a nabízí moderně řešený interiér. Všechny pokoje mají manželskou postel
nebo postele s oddělenými lůžky, klimatizaci, TV/SAT, telefon,
miniledničku, bezpečnostní schránku, samostatnou koupelnu se
sprchou a fénem. Některé pokoje jsou vybaveny balkonem nebo
terasou. Do pokoje je možné přidat až 2 přistýlky pro děti.

či večerní zábavy. Lehátka, slunečníky rovněž v ceně. Za příplatek
si můžete objednat masáž. Pro pohodlí klientů je v hotelu mini
market a bankomat, 24h recepce, Wi-Fi zdarma, 2 bary u bazénu
a pizzerie. Mnoho dalších atrakcí je dostupných v letovisku Cancún.
STRAVOVÁNÍ: Zájezdy nabízíme s ALL INCLUSIVE. Snídaně, obědy a večeře jsou podávány formou švédských stolů, jedná se tedy
o -co se množství týče - neomezenou konzumaci. Těšit se můžete
rovněž na tématickou kuchyni - místní mexickou, orientální, seafood, asijskou. Tu si můžete vychutnat na venkovní terase s částečným výhledem na moře. Občerstvit se pak budete moci u 2 barů
v blízkosti bazénu, které připravují mnoho různých koktejlů.

SLUŽBY HOTELU: V ceně ALL INCLUSIVE programu hotel svým
hostům nabízí vedle využití bazénu s terasou, či odpočinku v tropické
zahradě také sportovní vyžití na tenisovém kurtu, při plážovém
volejbale, stolním tenise, ve fitness centru nebo při vodních sportech. Vybrat si můžete také z animačních programů pro dospělé
62
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HOTEL RIU YUCATAN
Hotel Riu Yucatan, malá karibská oáza s palmami, bílým pískem
a tyrkysovou vodou přímo před hotelem. Luxusní komplex u jedné
z nejkrásnějších pláží v oblasti Mayské riviéry. Využít můžete 3 bazény,
bohatý ALL INCLUSIVE program a také doprovodný program pro děti i dospělé.

Již od

41 090 Kč

ceník a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel Riu Yucatan
leží na stejnojmenném poloostrově v hotelové
oblasti Playacar, 55 km od letiště v Cancúnu,
3 km od hotelu se nachází centrum Playa del
Carmen. Vše potřebné však naleznete uvnitř
luxusního resortu. Hotel leží přímo na pláži
a v jeho okolí naleznete také rozkvetlou
zahradu. Využít budete moct vířivky či saunu.
A pokud budete mít zájem, můžete s námi
vyrazit na zajímavé fakultativní výlety.
POKOJE: Veškeré pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC, fénem, klimatizací, větrákem,
telefonem, TV/SAT, žehličkou a žehlícím prknem, bezpečnostní schránkou, balkonem či
terasou, minibarem. Samozřejmostí je zdarma Wi-Fi připojení. V nabídce máme dvoulůžkové pokoje nebo pokoje typu Junior Suite.

ny, swim-up bar, dětský bazén, vířivku, lehátka a slunečníky zdarma (na pláži i u bazénu),
opalovací terasu, dětský klub a hřiště (včetně
hlídání dětí), Wi-Fi připojení v celém hotelu.
Fitness, volejbalový kurt, skupinové fitness
aktivity, sauna, kayaking, šnorchlování,
bohaté animační programy pro děti i dospělé,
živá hudba, tematické párty či diskotéky.
STRAVOVÁNÍ: Program ALL INCLUSIVE
24 hodin zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou švédských stolů. V areálu budete
moct vyzkoušet také italskou, asijskou
a steakovou restauraci v ceně. V rámci
oběda můžete také využít grilování
u bazénu. Neomezená komzumace alko
i nealko nápojů je samozřejmostí.

SLUŽBY HOTELU: V ceně ALL INCLUSIVE
programu hotel svým hostům nabízí 3 bazéR EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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PERLA KARIBIKU
CELOROČNÍ DESTINACE
TÝDEN ALL INCUSLIVE OD 36 990 KČ
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JAMAJKA
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Bílé pláže, tyrkysově modré moře, procházka uprostřed vodopádů,
šnorchlování mezi exotickými rybami, pravý jamajský rum, třtinový
cukr, rytmy reggae i vůně marihuany. Tato slova asi nejvíce charakterizují zemi, kterou bychom mohli bez nadsázky nazvat perlou Karibiku.
Jamajka je samostatný ostrovní stát, který
se nachází v Karibském moři, asi 150 kilometrů jižně od Kuby. Žijí zde necelé
3 miliony obyvatel. Časový posun oproti
ČR je minus 6 hodin. Oficiálním jazykem je
angličtina. Občané ČR nepotřebují vízum.
POČASÍ
Na Jamajku se můžete vypravit kdykoli během celého roku. Teplota je stálá
a pohybuje se v rozmezí 26–30 °C. Hlavní
sezóna je prakticky v celém Karibiku
od prosince do března, čemuž odpovídají
také ceny hotelů. Ty klesají v dubnu
a květnu, přičemž počasí zůstává ideální.
V období od června do září se mohou
častěji vyskytovat krátké přeháňky.
DOPRAVA
Leteckou dopravu do cílového místa Montego Bay zajišťujeme na pravidelných linkách
tradičních leteckých dopravců. Odlety
jsou přímo z Prahy s jedním nebo dvěma
přestupy. Na vyžádání je možné zajistit
odlet z jiných evropských měst. V ceně

zájezdu je zahrnut také transfer z letiště
do hotelu a zpět. Vzdálenost z letiště do hotelů je maximálně 80 km.
LOKALITA
V současné době nabízíme hotely na západě
ostrova u města Negril, u pláže Seven
Mile Beach, která je podle našeho názoru
jednou z nejkrásnějších na Jamajce, možná
i v celém Karibiku. Toto místo si v 60. letech
minulého století oblíbili hippies, kteří zde
v té době přespávali u místních nebo přímo
na plážích, bavili se a kouřili marihuanu.
Také proto si tato lokalita získala přízvisko
bezstarostného místa. Díky své rozloze
i začlenění do chráněné oblasti (Negril
Environmental Protection Area) si Negril
včetně okolních pláží udržuje svou atraktivitu. Další lokality, kde se nachází hotely,
jsou Runaway Bay a Ocho Rios.

Rozloha: 10 991 km²
Počet obyvatel: 2 731 832
Úřední jazyk: angličtina
Měna: jamajský dolar (JMD)
Časový posun v létě: SELČ -7 hod.
Časový posun v zimě: SELČ -6 hod.
Cílové letiště: Montego Bay
Elektrický proud: Napětí 110–120 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek je nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Doba letu z Prahy: cca 15–19 hod.
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
Leden

30 °C
26 °C

Únor

30 °C
26 °C

Březen

30 °C
26 °C

Duben

31 °C
27 °C

Květen

31 °C
27 °C
32 °C
29 °C

Červen

UBYTOVÁNÍ
Pro váš pobyt si můžete vybrat jak z nabídky luxusních resortů s programem
ALL INCLUSIVE, tak příjemné ubytování
střední kategorie. Podívejte se do nabídky
našich hotelů. S výběrem hotelu i lokality
vám rádi poradíme.

Červenec

32 °C
29 °C

Srpen

32 °C
28 °C

DELEGÁTSKÉ SLUŽBY
Na Jamajce je k dispozici český nebo
anglicky hovořící delegát. Je-li pro vás
přítomnost česky hovořícího delegáta
důležitá, zeptejte se nás, v jakém období
bude k dispozici. Delegát vám vždy zajistí
transfer z letiště do hotelu, poskytne
základní informace o destinaci. Dále vám
delegát CK nabídne fakultativní výlety.
Telefonní kontakt na delegáta budete mít
k dispozici ještě před odletem.

Listopad

31 °C
27 °C

Prosinec

31 °C
27 °C

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Jamajka je rozmanitý ostrov, který nabízí
mnohem více než jen kilometry písečných
pláží. Kompletní nabídka fakultativních
výletů bude prezentována až na místě.
Již nyní však můžeme případné zájemce
nalákat na procházku skrze vodopády
Dunns River, město Montego Bay,
vodopády Y. S. Falls nebo třeba na prohlídku továrny na nejznámější jamajský
rum – Appleton. Ceny výletů se pohybují
od 35 USD.

* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.

Září

32 °C
28 °C

Říjen

31 °C
25 °C

Teplota vzduchu
Teplota moře

KUBA

JAMAJKA
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HOTEL RIU OCHO RIOS
Hotel Riu Ocho Rios prošel v roce 2019 kompletní rekonstrukcí a jeho hosté si tak
mohou užít ubytování v zcela nových prostorách. Je umístěn přímo na pláži a nabízí
program ALL INCLUSIVE 24 hodin denně. Pro děti jsou k dispozici dětské kluby,
animační programy a tobogány zabaví celou rodinu.

Již od

37 390 Kč

ceník a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel se nachází
na severní části ostrova, přibližně 90 km
od letiště, transfer zabere cca 1,5 hodiny.
Umístění hotelu přímo na pláži poskytuje
maximální komfort.
POKOJE: V roce 2019 kompletně zrekonstruované pokoje nabízí zdarma Wi-Fi, sprchový kout (pokoje vyšší kategorie mají vanu),
fén, telefon, centrální klimatizaci, větrák,
minibar (zahrnuto v ceně), TV, bezpečnostní
schránku, žehličku a žehlící prkno, balkon
nebo terasu. Ceny uvedené v nabídce jsou
v základním pokoji Double Room Standard.
Hotel nabízí celkem 6 druhů pokojů vč. pokojů pro vozíčkáře. Na vyžádání rádi zajistíme
ubytování v pokojích Family Room, Junior
Suite Garden View, Double Room Lateral Sea
View, Junior Suite Sea View, Superior Family
Room, Junior Suite Frontal Sea View nebo
Double Room Sea View.
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SLUŽBY HOTELU: ALL INCLUSIVE 24 hodin
je nejen jídlo a pití. Kromě stravování a široké
nabídky nápojů je součástí programu ALL
INCLUSIVE také fitness, plážový volejbal,
windsurfing, zapůjčení kajaků, šnorchlování
(zapůjčení vybavení), úvodní lekce potápění
v bazénu, katamarán. Za příplatek je také
možné využít kulečník nebo potápění.
STRAVOVÁNÍ: Hotel nabízí 5 restaurací
a 7 barů. Restaurace „À la carte“ i restaurace
se švédskými stoly. Každý večer můžete vyzkoušet něco jiného. Do některých restaurací
může být vyžadována rezervace.

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1
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HOTEL GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA
Tři bazény, sedm restaurací, čtyři bary, spa centrum, dětský vodní park, diskotéka a umístění
přímo na pláži. To vše ve vysokém standardu. Takto bychom mohli vyjmenovat hlavní
přednosti hotelu Grand Bahia Principe Jamaica.

Již od

36 990 Kč

ceník a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel se nachází
na severním pobřeží ostrova, v letovisku
Runaway Bay, přibližně 70 km od letiště
v Montego Bay. Je situován přímo na pláži,
která je určena výhradně pro hotelové hosty.

ku využijí aktivit jako fotbal, volejbal, bazény,
šipky, stolní tenis, vodní pólo a fitness. Jistě
využijete i možnost připojit se k Wi-Fi (v prostorách lobby) nebo například vstup na hotelovou diskotéku.

POKOJE: Ubytování je poskytováno v pokojích
typu Junior Suite Superior. Nachází se zde
manželské dvoulůžko nebo dvě samostatné
postele. Klimatizace, fén, telefon, kávovar, TV
a minibar jsou samozřejmostí. Za poplatek
je možné využít trezor. Všechny pokoje mají
vlastní balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ: V hotelu najdete tři À la carte
restaurace, ve čtyřech je jídlo nabízeno
formou švédských stolů. V nočních hodinách
(23.00–7.00 hod.) můžete využít stravování
v plážové restauraci.

SLUŽBY HOTELU: V rámci programu ALL
INCLUSIVE můžete využít plážový servis
(lehátka, slunečníky, ručníky), zapůjčení
paddleboardu, kajaku, katamaránu či věcí
na šnorchlování (1x denně zdarma v závislosti
na dostupnosti), vodní park, služby recepce
(24 hodin denně). Milovníci aktivního odpočinR EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ

67

CK EXPE RI TOUR

KATA LO G SE ZÓ N A 2022

HOTELY S WELLNESS V CENĚ
MODERNÍ LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO
CENA OD 8 860 KČ
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ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696
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B U L H A R S KO B A N S KO

BULHARSKO BANSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Fantastické lyžování s příznivou cenovkou? Vítejte v bulharském Bansku,
nejznámějším lyžařském středisku východní Evropy. Resort se nachází
v národním parku Pirin zapsaném na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Kromě dechberoucí přírody jsou největšími lákadly moderní lanovky, široké v součtu 48 kilometrů dlouhé sjezdovky a všudypřítomná skvělá kuchyně. Není divu, že je středisko oblíbeným cílem sjezdového
lyžaře a trojnásobného olympijského vítěze Alberta Tomby. Dopřejte si
luxusní zážitek za ceny, které vyloudí spokojený úsměv na tváři!
Dovolená v Bulharsku již dávno neznamená
jen moře, pláž a koktejl v ruce. První lyžaře
jsme do zimního Banska přivezli na začátku
roku 2021 a celý zájezd můžeme shrnout
dvěma slovy: absolutní nadšení! Snadno dostupný luxus, skvělé služby, široké sjezdovky
a moderní zázemí celého areálu jednoduše
chytnou za srdce. Zvýšenou oblibu i úroveň
poskytovaných služeb má na svědomí také
konání Světového poháru alpského lyžování
mužů (Super-G i obří slalom) i fakt, že právě
do Banska proudila v době uzavřených alpských sjezdovek celá lyžařská Evropa.
Lyžařské středisko Bansko se nachází
na úpatí hory Vichren (2 915 m n. m.), 170 km
jižně od Sofie, hlavního města Bulharska.
Ctíte-li pravidlo, že třetí den by se na horách
mělo odpočívat, můžete využít naši nabídku
fakultativních výletů a vyrazit s námi poznat
bulharské vnitrozemí. Co říkáte na návštěvu
Rilského kláštera, zapsaného na seznamu
UNESCO, či výpravu za vínem a termálními
prameny? Výlety si můžete objednat na místě
u našeho průvodce, který vás na nich bude
doprovázet.
UBYTOVÁNÍ
V letošní nabídce Experitour najdete
jak hotely přímo u lanovky (např. hotel
Kempinski
), tak v centrálnější části
střediska, 270 m od lanovky (např. hotel
Casa Karina
, který se u našich klientů
těší veliké oblibě). Oba hotely nabízí špičkové

služby včetně spa zóny, která vám po celodenním lyžování jistě přijde vhod. Kompletní
nabídku hotelů i variant dopravy najdete
na našich webových stránkách. S výběrem
vám rádi pomůžeme!
DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Autobusová doprava je zajišťována moderními autobusy, které jsou vybaveny WC, TV
a klimatizací. Posádku tvoří zkušení řidiči,
kteří se postarají o bezpečnou cestu. Trasa
vede z ČR přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko
do Bulharska. Během cesty si můžete zakoupit teplé i chlazené nápoje včetně piva.

Letecká doprava
 ansko je hostilem světového
B
poháru v lyžování
Česky hovořící delegát
Rozloha Bulharska: 110 994 km²
Počet obyvatel Bulharska: 7 050 034
Úřední jazyk: bulharština
Měna: leva
Časový posun v létě: SELČ +1 hod.
Cílové letiště: Sofie
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Letecká doprava
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba letu z Prahy: cca 2 hod.
Doba jízdy autobusem z Prahy:
cca 18–19 hod.*
Doba jízdy autobusem z Brna:
cca 16–17 hod.*

PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
LETECKÁ DOPRAVA
Na letiště v Sofii, vzdálené přibližně 160 km
od Banska, létáme pravidelnými linkami
z Prahy. Let trvá cca 2 hodiny. Aktuální přehled leteckých společností a odletové časy
najdete na našem webu www.experitour.cz.
VLASTNÍ DOPRAVA
Zatoužíte-li se vydat po vlastní ose, můžete
využít naši nabídku ubytování na 4 noci
(úterý – sobota) nebo na 7 nocí (sobota –
sobota). Máte-li jinou představu, kontaktujte
nás a společně vymyslíme variantu šitou
na míru vašim potřebám.

Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben

-2 °C
-5 °C
-3 °C
0 °C
5 °C

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA
SNĚHOVÉ PORKÝVKY
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben

65 cm
105 cm
170 cm
190 cm
175 cm

PRAHA
OSTRAVA
BRNO
SLOVENSKO

UKRAJINA

RAKOUSKO
MAĎARSKO
RUMUNSKO

SLOVINSKO
CHORVATSKO
BOSNA
A HERCIGOVINA
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MAKEDONIE

SOFIA

BULHARSKO
BANSKO

ALBÁNIE
ŘECKO

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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HOTEL CASA KARINA

POLOPENZE

Hotel Casa Karina nabízí moderní ubytování, které doplňuje wellness centrum,
kde můžete relaxovat po náročném dni na lyžích. Hotel, který si oblíbili
naši klienti při zahájení lyžařských zájezdů do Banska na jaře 2021.

Již od

300 m

8 860 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Předností tohoto hotelu je hlavně
jeho poloha. Nachází se přibližně 270 metrů od lanovky a do centra
Banska to budete mít cca 1 200 metrů. Z mnoha pokojů se vám
naskytnou krásné výhledy na okolní hory.

na hory. Dále zde naleznete sauna, páru, hammam, fitness
a solárium. Vstup do bazénu, sauny a páry je pro hotelové
hosty zdarma. V hotelu se nachází také úschovna lyží.

POKOJE: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají rozlohu
28–32 m2. Součástí vybavení je vlastní koupelna s WC, TV, lednicí
s minibarem. Většina pokojů má balkon s výhledem na hory nebo
směrem na město. Připojení k Wi-Fi je samozřejmostí.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze zahrnuje snídani a večeři formou
bufetu. Snídaně 7.30 – 10.00 hod., večeře 19.00 – 21.30 hod.
V případě, že bude v hotelu ubytováno méně jak 20 hostů, hotel
si vyhrazuje právo nahradit bufetovou formu na servírované
pokrmy. Poté se jedná o obědy a večeře o 3 chodech.

APARTMÁNY: V nabídce najdete jednopokojové (55 m2) i dvoupokojové (55–110 m2) apartmány. Téměř všechny mají balkon s výhledem
na hory. Většina apartmánů je vybavena vanou, případně sprchovým
koutem. Jednopokojový apartmán má obývací pokoj s kuchyňským
koutem a oddělenou ložnici, ten dvoupokojový má 2 ložnice a obývací
pokoj s rozkládací pohovkou.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

SLUŽBY HOTELU: V hotelu se nachází recepce s nepřetržitým
provozem, lobby bar a SPA centrum. Zde najdete vyhřívaný
vnitřní bazén, který je z jedné strany obklopen francouzskými okny. Při plavání si tak budete moci vychutnávat pohled

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava
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B U L H A R S KO B A N S KO

HOTEL KEMPINSKI
0m

Máte rádi bezstarostnou dovolenou, luxus a parádní lyžování? Vyhlášený
hotel Kempinski Bansko toto vše dokonale spojuje. Po bohaté snídani vyjdete
z hotelu přímo na sjezdovku, pohlédnete na zasněžené vrcholky pohoří Pirin
a lanovkou se vydáte za tím nejlepším lyžováním na Balkáně.

Již od

16 060 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Luxusní hotel řetězce Kempinski patří
mezi 50 nejlépe hodnocených hotelů na světě. Hotel se nachází přímo
u stanice kabinové lanovky a do centra městečka Bansko je to cca
1 500 m. Hotel s historií od roku 1897 nabízí svým klientům jedinečný
zážitek, spojení tradice, luxusu a krásné přírody.
POKOJE: Deluxe Room jsou moderní a prostorné(38 m2) dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, které nabízíme s výhledem na město, nebo
na pohoří Pirin (za příplatek). Všechny jsou vybaveny koupelnou se
sprchou a WC, fénem, TV, bezpečnostní schránkou, telefonem, či
minibarem (za příplatek). Samozřejmostí je Wi-Fi připojení a klimatizace zdarma. Max. obsazenost 2 dospělí a 1 dítě.
Deluxe Suite jsou ideální pro rodiny s dětmi. Pokoj (70 m2) nabízí
2 oddělené místnosti a balkon. Všechny pokoje mají manželskou
postel a rozkládací pohovku a jsou vybaveny koupelnou se sprchou
a WC, fénem, TV, bezp. schránkou, telefonem, polštářovým menu
či minibarem (za příplatek). Max. obsazenost 2 dospělí a 2 děti.
SLUŽBY HOTELU: Vstupní hala s recepcí, restaurace Gallery
s jedinečným panoramatickým výhledem a rozmanitou nabídkou

jídel a nápojů, středomořská restaurace, lobby bar, vitamínový
bar, salonek Bella Vista, sushi bar, piano bar, vyhřívaný krytý
bazén, dva venkovní bazény, dětský venkovní bazén, obchody,
úschovna lyží, dětský klub pro děti od 3 do 12 let. SPA ZDARMA: fitness, finská sauna, bio sauna, bylinková sauna, turecká
lázeň, aroma pára, vířivka, snow room. ZA PŘÍPLATEK: salon
krásy, masáže, parkování, pokojový servis, prádelna.
STRAVOVÁNÍ: Polopenze zahrnuje snídani a večeři formou
bufetu, pouze při nízké obsazenosti hotelu je při večeři výběr
menu ze 3 jídel. Hotel nabízí také několik restaurací a barů, kde
se mohou klienti občerstvit a dopřát si gastronomický zážitek.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:

|

|

|

MOŽNOSTI DOPRAVY:
Praha
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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SKIPAS V CENĚ
DÍTĚ ZDARMA VČETNĚ SKIPASU
CENA OD 11 960 KČ

72

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

S E V E R N Í M A K E D O N I E M AV R O V O

SEVERNÍ MAKEDONIE MAVROVO

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Objevte s námi neobjevené! Podmanivé kouzlo Mavrova, největšího
makedonského lyžařského střediska, vás chytne za srdce. Celkem
25 kilometrů krásných poloprázdných sjezdovek všech kategorií, oslnivé
výhledy do krajiny národního parku a nezaměnitelná balkánská kultura
vyšperkovaná makedonskou kuchyní. Pojeďte si s námi zalyžovat
do Makedonie a objevit dosud ne zcela známou perlu Balkánu.
Místo, na které jsou Makedonci právem
pyšní. Středisko Mavrovo se nachází ve stejnojmenném národním parku a servíruje
dechberoucí výhledy na makedonské pohoří
Bistra a třpytící se Mavrovské jezero. Kromě
kilometrů skvěle upravených sjezdovek
středisko nabízí také noční lyžování a trasy
pro běžecké lyžování, po kterých se můžete
vydat na výlety po okolí. Na své si přijdou
také milovníci skialpového lyžování či výletů
na sněžnicích. Budete-li mít zájem a dostatek
energie, po zaslouženém odpočinku v sauně
a vydatné večeři si můžete dopřát také balkánský večerní život.

DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Autobusová doprava je zajišťována moderními autobusy, které jsou vybaveny WC, TV
a klimatizací. Posádku tvoří zkušení řidiči,
kteří se postarají o bezpečnou cestu. Trasa
vede z ČR přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko
do Makedonie. Během cesty si můžete zakoupit teplé i chlazené nápoje včetně piva.
VLASTNÍ DOPRAVA
Zatoužíte-li se vydat po vlastní ose, můžete využít naši nabídku ubytování na 7 nocí
(sobota – sobota). Máte-li jinou představu,
kontaktujte nás a společně vymyslíme variantu šitou na míru vašim potřebám.

UBYTOVÁNÍ
V letošní nabídce Experitour najdete hotely
jak přímo u lanovky (např. hotel Bistra
),
tak hotely v centru střediska a v příjemné
docházkové vzdálenosti k lanovce (např.
hotel Sport
). Součástí ceny je vždy
SKIPAS a ubytování s polopenzí. Bohaté snídaně formou bufetu, večeře taktéž bufetové
či formou servírovaného 3chodového menu.
Kompletní nabídku hotelů i variant dopravy
najdete na našich webových stránkách.
S výběrem vám rádi pomůžeme!

Polopenze v ceně
Neobjevená lyžařská destinace
Česky hovořící delegát
Rozloha Makedoie: 25 713 km²
Počet obyvatel Makedonie: 2 076 255
Úřední jazyk: makedonština
Měna: makedonský denár
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba jízdy autobusem z Prahy:
cca 18–19 hod.*
Doba jízdy autobusem z Brna:
cca 16–17 hod.*
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
Leden
Únor
Březen

-3 °C
-3 °C
0 °C

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA
SNĚHOVÉ PORKÝVKY
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben

20 cm
60 cm
110 cm
80 cm
40 cm
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* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.
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HOTEL BISTRA
SKIPAS

Hotel Bistra se nachází téměř v centru lyžařského střediska Mavrovo, pouhých 100 m od tří
lanovek. Design hotelu, díky svému dřevěnému interiéru, působí opravdu útulně. Dokonalý
pobyt podtrhne výborná místní kuchyně v restauraci s francouzskými okny a výhledem
na hory. Třešničkou na dortu je SPA centrum. Jednoduše relax, který si zasloužíte.

Již od

12 960 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Poloha hotelu
je nespornou předností, kterou klienti velice
oceňují. K lanovce to budete mít jen pár
kroků. Stejně jako možnost využít zdarma
hotelové SPA. Velkým bonusem tohoto
ubytování je také jeho zasazení do krajiny
a krásné výhledy na okolní hory.

STRAVOVÁNÍ: Snídaně i večeře probíhají
formou bufetu. K večeři je v nabídce variace
světové kuchyně a tradiční makedonské
pokrmy. To vše doprovází nabídka kvalitních vín. Po večeři budete moci navštívit
útulný bar, který je ideálním místem pro
zhodnocení lyžařského dne s přáteli.

POKOJE: Moderní dvoulůžkové pokoje
s přistýlkou/ami jsou vybaveny satelitní TV,
telefonem a Wi-Fi na pokoji zdarma. Pokoje
mají vlastní koupelnu se sprchou nebo vanou
a fénem. Některé pokoje nabízí také masážní
vanu, balkon a výhled na hory.
MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
SLUŽBY HOTELU: V ceně ubytování mohou
klienti využívat zdarma vnitřní bazén, vířivku, saunu a tureckou lázeň či fitness. Pro
děti je k dispozici dětské hřiště. V pokojích
i ve společných prostorách je Wi-Fi zdarma.
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MOŽNOSTI DOPRAVY:
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí,
Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava
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100 m

S E V E R N Í M A K E D O N I E M AV R O V O

HOTEL SPORT
SKIPAS

Hotel Sport, který se nachází pouhých pár desítek metrů od hladiny jezera,
je ideální volbou pro sportovce a milovníky přírody. Výhledy na zamrzlé jezero
jsou opravdu fascinující, ale stejně tak příjemný je venkovní vyhřívaný bazén
nebo sauna, ve kterých se můžete relaxovat po celodenním lyžování.

Již od

11 960 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Hotel Sport je
moderním ubytováním, které prostupuje příjemná atmosféra. Kdo má rád klid, ten si tu
opravdu přijde na své. Odpočinek v termálním venkovním bazénu nebo ve SPA ve vedlejším hotelu Bistra jen podtrhnou váš zážitek z tohoto resortu a lyžařského střediska.
POKOJE: V hotelu se nachází 32 prostorných
a vzdušných pokojů. Moderní pokoje jsou vybaveny satelitní TV, telefonem a Wi-Fi na pokoji zdarma. Pokoje mají soukromou koupelnu se sprchou nebo vanou a fénem. Naši
klienti si mohou vybrat z těchto typů: Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou nebo apartmán se
dvěma pevnými lůžky a dvěma přistýlkami.
SLUŽBY HOTELU: V ceně ubytování mohou
klienti využívat zdarma oblíbený venkovní
termální bazén se saunou zdarma. Pro
děti je k dispozici dětské hřiště v hotelu

Bistra. V pokojích i ve společných prostorách
je Wi-Fi zdarma.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně i večeře probíhají formou bufetu. K večeři je v nabídce variace světové kuchyně a tradiční makedonské pokrmy. To vše doprovází nabídka
kvalitních vín. Po večeři budete moci navštívit útulný bar, který je ideálním místem
pro zhodnocení lyžařského dne s přáteli.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
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MOŽNOSTI DOPRAVY:
P
 raha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí,
Brno, Břeclav, Bratislava
Vlastní doprava
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SKIPAS V CENĚ
300 KM SJEZDOVEK
CENA OD 8 860 KČ
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Š V ÝC A R S KO DAV O S

ŠVÝCARSKO DAVOS

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Davos, kolébku lyžování, by měl alespoň jednou za život navštívit každý
milovník tohoto zimního sportu. Přijměte naše pozvání! Moderní zázemí,
307 kilometrů precizně upravených sjezdovek a lyžařských tras všech
kategorií, 55 moderních lanovek a jistota sněhu až do dubna, to je Davos.
Bije-li navíc vaše srdce pro večerní lyžování, freeride a bujaré Aprés Ski,
je rozhodnuto. Letos se lyžuje ve švýcarském Davosu!
Lyžařský region Davos Klosters se rozprostírá v nadmořské výšce 1 560 až 2 843 m.
Davos, který je centrem tohoto regionu, je tak
nejvýše položeným městem nejen ve Švýcarsku, ale zároveň v celé Evropě. Davos Klosters
svým návštěvníkům nabízí šest moderních
lyžařských areálů se sjezdovkami všech
kategorií a Davos samotný zároveň nepřišel
o genius loci půvabné horské vesničky, která
se na konci 19. století stala vyhledávaným
cílem milovníků zimních sportů – od bruslení
přes jízdy na saních až po lyžování. Počátky
turismu jsou v Davosu spjaty se jménem
doktora Alexandra Spenglera, který zde
v roce 1853 otevřel kliniku pro pacienty
s tuberkulózou. Léčivá síla horského vzduchu
čaruje dodnes. V současnosti je švýcarský
Davos pořadatelským městem Světového
ekonomického fóra či hokejového turnaje
Spengler Cup. Dávno již také neplatí, že jde
o lokalitu zaslíbenou pouze movitým návštěvníkům. Cesta autem do Davosu trvá z českých
hranic pouhých 5 hodin a odměnou vám může
být například 12 km dlouhý sjezd z vrcholku Weissfluhgipfel do Küblisu s celkovým
převýšením přes 2 000 m. Kromě přírody si
můžete užít také trochu poznávání – nabídku
fakultativních výletů vám na místě představí náš průvodce. Co říkáte na výlet vlakem
do městečka St. Moritz? Ikonickou Rhétskou
dráhu zapsanou na seznamu UNESCO jistě
nemusíme dlouho představovat.

UBYTOVÁNÍ
V letošní nabídce Experitour si můžete
vybrat z pěti hotelů různých kategorií. Útulné
ubytování s jedinečnou polohou (hotel Montana ), moderní ubytování (hotel Strela
)
či velmi oblíbené ubytování v Joseph’
House a další. Součástí ceny je vždy SKIPAS
a ubytování se snídaní. Jako bonus můžou
všichni naši klienti zdarma využívat praktické městské autobusy. Kompletní nabídku
hotelů i variant dopravy najdete na našich
webových stránkách. S výběrem vám rádi
pomůžeme!
DOPRAVA LUXUSNÍM AUTOBUSEM
Autobusová doprava je zajišťována moderními autobusy, které jsou vybaveny WC, TV
a klimatizací. Posádku tvoří zkušení řidiči,
kteří se postarají o bezpečnou cestu. Trasa
vede z Česka přes Německo, Rakousko
do Švýcarska. Během cesty si můžete zakoupit teplé i chlazené nápoje včetně piva.
VLASTNÍ DOPRAVA
Zatoužíte-li se vydat po vlastní ose, můžete
využít naši nabídku ubytování na 3, 4 nebo
7 nocí. Máte-li jinou představu, kontaktujte
nás a společně vymyslíme variantu šitou
na míru vašim potřebám.

Česky hovořící delegát
Pokoje až pro 5 osob
75 km běžkařských tratí
Rozloha Švýcarska: 41 285 km²
Počet obyvatel Švýcarska: 8 606 033
Úřední jazyk: němčina, francouzština,
italština, rétorománština
Měna: švýcarský frank
Elektrický proud: napětí 220 V, 50 Hz.
Adaptér do zásuvek není nutný.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Autobusová doprava
Vlastní doprava
Doba jízdy autobusem z Prahy: cca 8 hod.*
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V DESTINACI
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben

-5 °C
-6 °C
-7 °C
-5 °C
-1 °C

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA
SNĚHOVÉ PORKÝVKY
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen

10 cm
38 cm
69 cm
100 cm
102 cm

PRAHA

SLOVENSKO

NĚMECKO

ŠVÝCARSKO

RAKOUSKO

DAVOS

MAĎARSKO

SLOVINSKO

SRBSKO
CHORVATSKO

BOSNA
A HERCIGOVINA

JA
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TY

RH

ÉN

S
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DE
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ČERNÁ
HORA

KÉ

M
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É
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Ř
E

* CK nemůže garantovat dobu jízdy z/do destinace. Ta vždy záleží
na aktuální dopravní situaci a na čekání na hraničních přechodech.
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HOTEL STRELA
SKIPAS

Skvostné ubytování v alpském stylu s výhledem na Jakobshorn,
kousek od centra Davos Platz a zároveň v klidné a slunečné lokalitě.
Nově zrenovovaný Hotel Strela
vám poskytne zázemí k ideální
dovolené, nabízí wellness zónu se saunou a zcela nové pokoje.

Již od

10 960 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Moderní hotel Strela
láká své klienty
především na své špičkové služby a klidnou lokalitu. K lanovce
Jakobshorn, vzdálené 700 m, vás odveze skibus, případně můžete
využít místní městský bus, obojí zdarma. Skibus staví necelých 150 m
od hotelu a pohodlně vás zaveze do dalších lyžařských středisek
Davos Klosters Mountains. Nástup na běžeckou stopu je cca 300 m.
V okolí hotelu naleznete kavárny a restaurace, bankomat a obchody.
Budete také moci využít restaurace Giodavin v hotelu, která nabízí
regionální speciality.

baru. Hotel nabízí také parkoviště za poplatek 10 CHF/noc.
STRAVOVÁNÍ: Ubytování nabízíme se snídaní, které jsou podávány
formou bufetu každý den od 7.30 do 10.30 hod. Večeři si budete moci
vychutnat v hotelové restauraci, která podává místní speciality. Případně vám rád poradí náš delegát, kde jinde se můžete dobře najíst.

POKOJE: Dvoulůžkové pokoje Comfort byly zrenovované v roce
2020 a mají rozlohu 18 m2. Veškeré pokoje mají manželskou postel
(180×200 cm) s vlastní koupelnou se sprchou a WC a jsou vybaveny
křeslem, stolkem, židlí, TV, bezpečnosní schránkou a fénem.
Samozřejmostí je Wi-Fi připojení v pokoji zdarma.
MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
SLUŽBY HOTELU: V hotelu se nachází recepce, výtah a společenská
místnost. V ceně ubytování mohou hosté využívat moderní úschovnu
lyží a lyžařských bot, připojení k internetu v celém hotelu zdarma
nebo možnost odpočinku a relaxace ve wellness zóně se saunou.
Parádní den budete moci zakončit studeným pivem v hotelovém
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MOŽNOSTI DOPRAVY:
B
 rno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha,
Beroun, Plzeň, Svatá Kateřina
Vlastní doprava
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Š V ÝC A R S KO DAV O S

HOTEL MONTANA
SKIPAS

TIP CK

280 m

Tak blízko na svah, že blíže už to skoro ani nejde! Pokud si vyberete
atraktivní ubytování v hotelu Montana, tak k lanovce Parsenn to budete
mít jen 3 minuty chůze. Vlaková stanice Davos Dorf a obchody
s restauracemi jsou v podstatě hned vedle hotelu.

Již od

8 860 Kč

Ceny a termíny na www.experitour.cz

POLOHA A POPIS HOTELU: Vše, co si představíte pod pojmem zimní
dovolená, naleznete zde. Služby hotelu Montana si budete užívat
přímo v srdci Davos Dorfu. Lanovka Parsenn leží jen cca 280 m od hotelu a k Jakobshornu dojedete snadno skibusem. V okolí je dostatek možností pro večerní život. Ale proč chodit daleko, když jeden
z nejvyhlášenějších barů – Montanta Bar, leží přímo v hotelu. Celý
hotel je navržen v Art nouveau stylu a bydlení zde je zážitkem.

STRAVOVÁNÍ: Ubytování nabízíme se snídaní, které jsou podávány
formou bufetu každý den od 7.30 do 10.30 hod. Večeři si budete moci
vychutnat v hotelové restauraci Montana Stube. Případně vám rád
poradí náš delegát, kde jinde se můžete dobře najíst.

POKOJE: Hotel Montana má 55 pokojů s tradičními dřevěnými prvky
a je vhodný pro rodiny i skupiny. Pokoje mají vlastní sociální zařízení
se sprchou, TV. Pokoje orientované na jih disponují také balkonem.
V naší nabídce objevíte dvoulůžkové pokoje s palandou, čtyřlůžkové
pokoje se dvěma palandami nebo jednou palandou a dvoulůžkem
nebo můžete zvolit pětilůžkový pokoj se dvěma palandami a jednou
postelí.
MOŽNOSTI OBSAZENÍ:
SLUŽBY HOTELU: Hotel je vyhlášen pro svou polohu, služby
na vysoké úrovni a také pro oblíbený bar Montana, kde se schází jak
místní, tak turisté. Hosté mohou odpočívat i ve společenské místnosti. Samozřejmostí je úschovna lyží a lyžařských bot nebo Wi-Fi
připojení. Hotel nabízí také parkoviště za poplatek 10 CHF/noc.
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MOŽNOSTI DOPRAVY:
B
 rno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha,
Beroun, Plzeň, Svatá Kateřina
Vlastní doprava
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DAVOS KLOSTERS NABÍZÍ
VÍC NEŽ JEN SJEZDOVKY
Na lyžaře, kteří vyrazí brázdit sjezdovky do Davos Klosters,
čekají i další zážitky. Středisko samotné je rozsáhlé a najdete
tu i jednu z nejdelších sjezdovek Švýcarska a to z vrcholu Weisshornu
až do železniční zastávky Küblis. Vyrazit můžete ale i na běžky,
na ochutnávku do minipivovaru, na sáňky nebo na hokej.

Ke Švýcarsku patří nerozlučně i železnice. Proč si tedy nezpestřit
pobyt vlakovým výletem? Davos Klosters se také honosí titulem
nejvýše položené město Evropy se vším, co k tomu patří, bohatou
nabídkou barů, ale najdete tu i muzea a galerie. Při objevování
města nezapomeňte využít Vaši Davos Klosters Premium Card.
DISCHMATAL A SERTIG
To jsou názvy dvou bočních údolí, která vybíhají z Davosu
a lákají běžkaře. Vyzkoušet tady můžete, ale i upravované
trasy pro pěší nebo pro sněžnice. V obou údolích najdete
také restaurace s nabídkou místních kulinářských specialit.
Pokud se sem nechcete vydat po svých, můžete využít
poštovní autobus nebo dokonce kočár tažený koňmi.

Partnerem dvoustrany
je Switzerland Tourism
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Více informací o Rhétské
dráze získáte na
MojeSvycarsko.com/rhb

SWITZERLAND TOURISM

HOTEL SCHATZALP
Odpolední káva v hotelu Schatzalp je zážitkem zejména pro milovníky literatury, filmu a také pro romantiky. V sanatoriu vystavěném
na počátku 20. století v secesním stylu vysoko nad Davosem se léčila
tehdy tuberkulóza. Dnes je v původních prostorách hotel s terasou
a nádhernými výhledy. Právě sem zasadil Thomas Mann děj svého románu Kouzelný vrch a režisér Paolo Sorrentino tu natočil film Mládí.
Nahoru Vás vyveze lanovka, dolů se můžete spustit třeba na sáňkách.

DAVOS A HOKEJ
HC Davos patří k nejlepším týmům Švýcarska. Stadion je
přímo v centru města a pokud budete v Davosu v období
Vánoc, neměli byste vynechat návštěvu proslulého Spengler
Cupu. Letos si tu zahraje i tým HC Sparta Praha.
MINIPIVOVAR V MONSTEINU
Donedávna se pyšnil titulem nejvýše položený v Evropě, nyní se posunul na druhou příčku. Můžete vyrazit na komentovanou prohlídku
nebo na ochutnávku. Malebná je i samotná vesnička. A pokud Vám
vyhládne, doporučujeme stavit se v restauraci Ducan hned naproti.

BERNINA PANORAMA WINTER
Proslulá Rhétská dráha, která je rovněž zapsána na seznamu
kulturního dědictví UNESCO, projíždí i Davosem. Přímo odtud
se tak můžete vydat za zážitkem Bernina Panorama Winter
a projet se v proslulém panoramatickém vagonu ze Sv. Mořice
do Tirana. Příplatek k jízdence činí jen CHF 5,-. Pokud byste RHB
chtěli okusit jen krátce, vydejte se z Davosu alespoň do Filisuru,
cesta trvá pouhých 40 minut a výhledy jsou úchvatné.
R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK EXPERITOUR PRO
PRODEJ ZÁJEZDŮ A OBSTARÁNÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti cestovní kanceláře CK Experitour s.r.o.,
se sídlem Petýrkova 1991/26, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ
242 21 414 (dále jen „CK“) a zákazníka ze:
– smlouvy o zájezdu (dále jen „SoZ“);
– ze smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu.
1.2. CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje
jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením SoZ.
CK pro tyto účely předá zákazníkovi příslušný formulář, který
musí obsahovat informaci, zda se jedná o zájezd, a informaci
o způsobu právní ochrany zákazníka.
1.3. Pro účely obstarání služby cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předávat formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.
2. SMLOUVA O ZÁJEZDU
2.1. CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů: (i) formulářová SoZ nebo přihláška prostřednictvím online
systému CK, (ii) tyto VOP a (iii) popis zájezdu v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí (dále jen „SoZ“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany
závazné. Text formulářové SoZ, resp. potvrzení o zájezdu má
přednost před VOP i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném
nabídkovém textu. Popis zájezdu v katalogu má přednost před
VOP. CK upozorňuje, že ceny a program zájezdů se mohou během roku měnit. Zákazník je povinen ověřit si aktuální nabídku
na www.experitour.cz. CK si vyhrazuje právo měnit před uzavřením SoZ podrobné vymezení zájezdu.
2.2. Je-li smlouva uzavřena prostřednictvím online rezervačního formuláře, vydá CK zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové podobě, např. v PDF.
2.3. Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je Potvrzení
o zájezdu nebo uzavřená formulářová SoZ.
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření SoZ. SoZ
je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace
s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení
nabídky zájezdu se považuje:
–	podpis předložené formulářové SoZ zákazníkem ve lhůtě určené CK;
–	potvrzení závazné objednávky v online rezervačním systému CK;
–	jiný výslovný souhlas zákazníka s nabídkou CK zachycený
v emailové, telefonické nebo jiné komunikaci.
3.2. SoZ je účinná:
–	v případě písemných formulářových SoZ podpisem oběma
stranami;
–	v případě uzavření prostřednictvím online rezervačního systému CK zasláním Potvrzení o zájezdu zákazníkovi.
3.3. Zákazník uzavřením SoZ osvědčuje že:
a.	mu byly spolu s návrhem SoZ zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást SoZ, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi
všichni zákazníci souhlasí,
b.	mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,
c.	mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
d.	mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018
Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,
e.	mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových
požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení
víz (platí pro občany EHP), respektive byl za účelem zjištění těchto informací odkázán na jeho příslušný zastupitelský
úřad (občané třetích zemí), údaje o zdravotních požadavcích
státu určení,
f.	mu byl předán kontakt na místního zástupce CK,
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g.	byl informován o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců, v případě, že byli již známi,
h.	je oprávněn SoZ uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření SoZ zřejmě zmocnily. Pokud zákazník
uzavírá SoZ v plné moci za jiné osoby, odpovídají za splnění povinností tyto osoby a on za splnění jejich závazku ručí.
Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění povinností ze smlouvy on, včetně včasné
úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací. Pokud
zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, nebo souhlasem jejího zákonného
zástupce, pokud souhlas nezletilého není dostatečný.
3.4. Pokud zákazník uzavírá SoZ za či ve prospěch třetích osob,
odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto
osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.
3.5. Není-li v podrobném vymezení zájezdu uvedeno jinak, zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
3.6. Není-li v podrobném vymezení zájezdu uvedeno jinak, jsou
služby delegáta, resp. průvodce poskytovány v českém nebo
slovenském jazyce.
3.7. Není-li v podrobném vymezení zájezdu uvedeno jinak, jsou
zájezdy CK vytvářeny pro skupinu maximálně 150 osob při autobusových zájezdech a 100 osob při leteckých zájezdech.
4. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY PRO CESTU
4.1. CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději
sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu.
Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje
o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením SoZ.
Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření SoZ.
5. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A ZPŮSOB PLATBY
5.1. Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně
daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, uvede CK druh
dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.
5.2. Cena zájezdu a cena dalších objednaných doplňkových
služeb je uvedena ve formulářové SoZ nebo v online rezervačním systému a poté na Potvrzení o zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
5.3. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu nebo jiném nabídkovém textu v části:
„V ceně zahrnuto“.
5.4. Cena nezahrnuje cestovní pojištění. Dále nezahrnuje jakékoliv poplatky spojené se vstupem do země (např. víza, povinné elektronické registrace, zdravotní testy).
5.5. Pokud není stanoveno jinak, zákazník se zavazuje zaplatit
CK cenu zájezdu takto:
–	zálohu – 50 % ceny zájezdu do dvou dnů od uzavření SoZ;
–	doplatek ceny zájezdu nejpozději 45 dnů před zahájením zájezdu.

o způsobu platby jsou uvedeny ve formulářové SoZ nebo v Potvrzení o zájezdu.
5.9. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK, resp. v den, kdy CK finanční plnění obdrží.
5.10. V případě platby poukázkami či dárkovými poukazy, které
poskytuje zaměstnavatel na příspěvek na dovolenou, lze tyto
uplatnit. Poukázky lze uplatnit pouze na zájezdy pořádané CK.
Poukázky lze uplatnit pouze v plné nominální hodnotě a nelze
je v žádném případě směnit za peníze, a to ani v případě zákazníkova odstoupení od SoZ či zrušení zájezdu ze strany CK.
To samé platí v případě poukazů vystavených CK.
6. ZMĚNA SMLOUVY
6.1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn
ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna
zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi
právo k odstoupení od SoZ. Nepodstatná změna nezakládá zákazníkovi právo na poskytnutí slevy. O nepodstatnou změnu se
jedná v případě:
a. změny pasových a vízových požadavků pro cestu nebo změny zdravotních požadavků pro čerpání zájezdu.
b. změny odletového/ příletového místa oproti původně stanovenému. V tomto případě cestovní kancelář zajistí na vlastní náklady náhradní dopravu z/do původně sjednaného místa do/ z místa nového.
c. změna trasy letu, změna letecké společnosti, změna letového řádu.
6.2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou
z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK
splnit zvláštní požadavky zákazníka, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě podle SoZ, aniž by
musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu
na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník
odstoupit od SoZ, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li
včas od SoZ, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho
ceně. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že se
změnou závazku souhlasí.
6.3. Jestliže se v situaci podle 6.2 v důsledku změny závazku
ze SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo
na přiměřenou slevu.
7. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY
7.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí
zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK
účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou
SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.
7.2. Manipulační poplatek CK za postoupení SoZ činí 100 Kč
za osobu v případě jednodenních autobusových zájezdů
a 1 000 Kč za osobu v případě vícedenních autobusových a leteckých zájezdů. Zákazník je povinen vedle manipulačního poplatku uhradit další skutečně vzniklé náklady CK. Jejich výše bude zákazníkovi sdělena vždy podle konkrétního případu.

5.6. V případě neuhrazení zálohy nebo doplatku ceny má CK
právo odstoupit od SoZ. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné
dle článku 9.1. mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od SoZ. Pokud uhrazená záloha nepokrývá výši odstupného, je zákazník povinen rozdíl mezi odstupným a zaplacenou zálohou doplatit.

7.3. CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady
skutečně vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží.

5.7. V případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 45 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen
uhradit cenu zájezdu již při uzavření SoZ.

7.4. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli
dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK a poplatek za změnu letenky).

5.8. Cenu zájezdu může zákazník uhradit přímo CK (v hotovosti, platební kartou, bankovním převodem či složenkou) nebo u k tomu zmocněného zástupce CK. Podrobné informace
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7.5. Zákazník může postoupit pouze smlouvu o zájezdu, nikoliv
smlouvu o cestovním pojištění zprostředkovanou CK.

V Š EO B EC N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit
vždy a to písemnou formou, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd
zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.

cenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně
doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud
uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.
9.5. Na žádost zákazníka CK výši odstupného odůvodní.

8.2. CK může zájezd zrušit:
a.	pro nedosažení minimálního počtu zákazníků. Není-li výslovně ujednáno jinak, je realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu 30 zákazníků na turnus; oznámení o nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK
povinna dát ve lhůtě: 1. dvacet dní před zahájením zájezdu
v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před
zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,
3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest
trvajících méně než dva dny;
b.	jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.
8.3. Zákazník porušuje svou povinnost zejména tím, že včas
nezaplatí zálohu, doplatek nebo celou cenu zájezdu, nedostaví se včas na místo odjezdu, nedodržuje opakovaně pokyny vedoucího zájezdu, chová se nezdvořile až vulgárně vůči
ostatním spolucestujícím, nadměrně požívá alkoholické a jiné omamné látky nebo jinak závažně narušuje průběh cesty
nebo pobytu.
8.4. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné ve výši podle bodu 9.1. níže.
8.5. Zákazník odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je:
a) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí služeb cestovního ruchu zahrnutých v zájezdu;
b) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním
okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které
mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;
d) CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků;
e) CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
V těchto případech je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
8.6.Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.
9. ODSTUPNÉ (STORNO)
9.1. Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu podle článku 5.2 nesnížené o slevy, dále z počtu dnů mezi odstoupením od SoZ a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CK. Začátkem
zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu. Výše odstupného za každou osobu činí:
–	více než 61 dní – 25 % z ceny zájezdu, minimálně však skutečně vzniklé náklady CK;
–	60–51 dní – 40 % z ceny zájezdu, minimálně však skutečně
vzniklé náklady CK;
–	50–41 dní – 50 % z ceny zájezdu, minimálně však skutečně
vzniklé náklady CK;
–	40–31 dní – 70 % z ceny zájezdu, minimálně však skutečně
vzniklé náklady CK;
–	30–21 dní – 80 % z ceny zájezdu, minimálně však skutečně
vzniklé náklady CK;
–	20–11 dní – 90 % z ceny zájezdu, minimálně však skutečně
vzniklé náklady CK;
–	10 dní a méně – 100 % ceny zájezdu.
9.2. Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od SoZ zájezd
nečerpá, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.
9.3. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady
CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené
náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
9.4. Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zapla-

9.6. CK doporučuje, aby si zákazník pro případné odstoupení
od smlouvy ze zdravotních důvodů sjednal příslušné cestovní pojištění.
10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU
(REKLAMAČNÍ ŘÁD) A POMOC V NESNÁZÍCH
10.1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
10.2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se SoZ.
10.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK
bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Zákazník
zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK
odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím
zprostředkovatele prodeje zájezdu.
10.4. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem
na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li
o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného.
10.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokračovat; to platí
i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje SoZ, poskytne CK
zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím,
co bylo v SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez
dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu
do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
10.6. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných
okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK
náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné
kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se
nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních
předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.
10.7. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného
odkladu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu
a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by svůj požadavek
uplatnit u CK nebo zprostředkovatele bez zbytečného odkladu po skončení zájezdu.
11. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ
11.1. Zákazník je během přepravy povinen (přepravní řád):
–	
při letecké dopravě odbavit zavazadlo, které splňuje hmotnostní limity stanovené leteckým přepravcem. CK zákazníkům doporučuje, aby si předem u příslušné letecké společnosti, která bude zajišťovat
jejich leteckou přepravu, ověřili, jakou hmotnost zavazadel
přepravuje bez příplatků;
–	při autobusové přepravě dodržet limity na hmotnost a počet zavazadel; jedná se o 1 zavazadlo k odbavení o hmotnosti do 20 kg a na 1 příruční zavazadlo o hmotnosti do 6 kg
na osobu. Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry
20x30x40 cm. Ostatní zavazadla musí být umístěna v zavazadlovém prostoru. Za každý kilogram a/nebo zavazadlo
navíc uhradí zákazník CK přirážku 100 Kč za každou jednotlivou jízdu. Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se přepravují pouze v případě, že je jejich přeprava
sjednána smlouvou, ve které je takové zavazadlo specifikováno. V takovém případě je přeprava nestandardního zavazadla zpoplatněna částkou rovnající se nejméně doporučeno
30 % ceny zájezdu;
–	dodržovat zákaz přepravy zakázaných látek – zejména drog,
nadměrného množství alkoholu a cigaret. Klient je povinen
zkontrolovat uložení všech svých cestovních zavazadel v zavazadlovém prostoru. Klient je povinen nahlásit řidiči pře-

pravu cenného cestovního zavazadla, jehož hodnota přesahuje 8 000 Kč, nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité
poloze, případně zavazadla vyžadující nestandardní způsob manipulace. Takové nahlášení musí být učiněno výhradně písemně, příp. elektronicky a musí obsahovat identifikaci
klienta (jméno, příjmení, popř. č. smlouvy), stručný popis zavazadla a celkovou hodnotu věcí v něm uložených. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 30 000 Kč, nejsou
k přepravě přijímána. Zavazadla v zavazadlovém prostoru
musí být označena jménem a příjmením zákazníka nebo jiným způsobem, podle kterého by bylo možné jednoznačně
určit vlastníka zavazadla. Povinnost označit zavazadlo přísluší zákazníkovi. Zajišťování bezpečné manipulace s těmito
zavazadly a dohled na ně mimo zavazadlový prostor přísluší
zákazníkovi. Ručním nebo cestovním zavazadlem nebo obsahem ručního nebo cestovního zavazadla nesmějí být věci,
které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla,
jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku. Věc, která nesmí být obsahem ručního nebo cestovního
zavazadla je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá,
radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit
nákazu, nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě
určeném k umístění zavazadel. Dojde-li ke ztrátě cestovního
zavazadla nebo zjistí-li zákazník při výdeji cestovního zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned řidiče nebo pověřeného pracovníka o zjištění stavu cestovního
zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis je podkladem pro
uplatnění práv z vad, resp. náhrady škody. Při úplné ztrátě
cestovního zavazadla má klient právo na náhradu ceny ztraceného cestovního zavazadla. Při poškození cestovního zavazadla má klient právo na náhradu škody, která odpovídá
škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla. Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestovním zavazadle způsobené, nemůže převyšovat
částku 8 000 Kč za jedno cestovní zavazadlo, pokud klient
nepředloží písemný doklad o nahlášení hodnoty zavazadla
řidiči podle tohoto přepravního řádu;
–	zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy,
jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních klientů,
pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní klienty, zejména zdržet se požívání alkoholických a omamných látek;
–	dodržovat zákaz přepravy zvířat;
–	zdržet se následujících činností: mluvit za jízdy na řidičem,
otvírat za jízdy dveře vozidla, vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat z vozidla vyčnívat, zdržovat se v prostoru
vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena posádky a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla,
bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo
nástupu do vozidla, kouřit ve vozidle, chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě
audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní klienty jiným
nevhodným chováním, používat hlasitě mobilní telefony, lehat si do uličky či do ní umisťovat zavazadla, znečisťovat nebo poškozovat vozidlo;
–	uposlechnout a dbát pokynů a příkazů řidiče, delegáta nebo
průvodce (dále jen „pověřená osoba“) udílených k zajištění
bezpečné, klidné a plynulé přepravy (zejména pokynů týkajících se bezpečnostních pásů, bezpečného uložení zavazadel v prostoru pro přepravu cestujících, pohybu ve vozidle/
autobuse a v jeho bezprostředním okolí, pokynů při manipulaci se zavazadly atp.);
–	zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo plánovanou
zastávku, může klient vystoupit jen se souhlasem pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je klient povinen
na pokyn pověřené osoby nebo řidiče z vozidla vystoupit
a do vozidla opět nastoupit.
11.2. Dále je zákazník povinen:
–	mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě
cílových států (více informací na www.mzv.cz), případně občanský průkaz pro cesty na území Schengenského prostoru;
za případné neudělení víza nenese CK žádnou odpovědnost;
–	pokud to CK vyžaduje, sdělit CK s dostatečným předstihem
číslo cestovního pasu, se kterým pojede na zájezd, a pokud
tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho
vzniklé;
–	aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení;
–	zdržet se nadměrného užívání alkoholu či jiných omamných
látek;
–	dodržovat právní předpisy navštívených států;
–	chovat se slušně k ostatním spolucestujícím;
–	dodržet místo nástupu, které CK sdělil a které mu CK potvrdila;
–	dbát pokynů vedoucího zájezdu, dodržovat stanovený pro-
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gram a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má
právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto
trasu i zakázat);
–	dodržovat pravidla, řády a pokyny stanovené ubytovatelem,
přepravcem, průvodcem, delegátem nebo jinými poskytovat
li jednotlivých služeb cestovního ruchu, zejména neznečišťovat ubytovací zařízení, jeho okolí i dopravní prostředky;
–	předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu
a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;
–	chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi
navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně
neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
11.3. Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena je povinen zajistit, aby uvedené povinnosti splnily všichni zákazníci účastnící se zájezdu.
12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
12.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby
předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK
a jejích obchodních partnerů. V souladu s uvedeným pravidlem
by zákazník například neměl nastoupit na zájezd, jeví-li známky nakažlivé nemoci.
12.2. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím,
že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí
osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou
vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
12.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu
jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Promlčecí lhůta pro
právo zákazníka na náhradu škody je 2 roky.
12.4. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké
přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.
12.5. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem,
např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému
nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních
dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc,
poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku,
je zákazník povinen tuto škodu nahradit.
13. POJIŠTĚNÍ
13.1. CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze SoZ (pojištění storno)
nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění.
13.2. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK Experitour s.r.o. uzavřít jejím prostřednictvím cestovní
pojištění, nese zákazník sám veškerá rizika a případné náklady s tím související. Rozsah cestovního pojištění společnosti
UNIQA pojišťovna a.s., limity pojistného plnění a další informace o pojištění jsou uvedeny v katalogu CK Experitour s.r.o.
2020 a na webových stránkách www.experitour.cz. Smluvní
vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění
a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami
sjednaného cestovní pojištění, zejména pak s výší pojistných
částek. V případě, že cestovní pojištění zákazník uzavřel pro
další osoby na SoZ, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášeni učinit i jménem těchto osob.
13.3. CK je pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ:
492 404 80, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2012, info@
uniqa.cz, ID datové schránky: andcicx, tel: +420 488 125 125.
14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
14.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely
plnění SoZ a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu SoZ, bankovní
spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adre-
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sa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje
o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem,
případně po dobu nezbytně nutnou.
14.2. Pro účely plnění SoZ budou informace uvedené v čl. 14.1.
v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména
ve SoZ, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází
mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahr.
partnerům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předání osobních
údajů do třetí země, poskytne CK na žádost zákazníka.
14.3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho
osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení.
Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS,
e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to
buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@
experitour.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje
zákazníka pro účely přímého marketingu.
14.4. Zákazník může souhlasit jakýmkoliv prohlášením, s tím,
že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby
během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů
v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě,
tak na webových stránkách.
14.5. Výše uvedená ustanovení čl. 14 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn
souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě
smluvního či jiného zastoupení.
14.6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a.	Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným CK, a to buď na adresu
CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@experitour.cz.
b.	Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho
osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost
údajů.
c.	Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů,
pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to
na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho
osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro
účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon
nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než
bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování
osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány,
s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d.	Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů.
e.	Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou
zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii
zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo
budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou
jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
f.	Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se
zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí
automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK osobní údaje
zákazníka jinému správci.
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15. OBSTARÁNÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU
15.1. CK se na základě smlouvy o obstarání služby cestovního
ruchu zavazuje obstarat zákazníkovi službu cestovního ruchu,
typicky dopravu, ubytování nebo nájem dopravního prostředku, a tuto službu mu prostřednictvím svých dodavatelů poskytnout. Za obstarání služby cestovního ruchu se považuje též zajištění jednodenního výletu nepřesahujícího 24 hodin.
15.2. CK se zavazuje obstarat službu ve sjednané kvalitě a zákazník se zavazuje zaplatit za to CK cenu.
15.3. CK odpovídá za vady obstaraných služeb cestovního ruchu a za škody způsobené porušením svých povinností podle ustanovení Občanského zákoníku o příkazní smlouvě a podle obecných ustanovení o odpovědnosti způsobené porušením
smluvní povinnosti. Vady a škody způsobené v souvislosti
s poskytnutou službou jsou strany smlouvy povinny si hlásit
bez zbytečného odkladu.
15.4. Ustanovení Občanského zákoníku o právech zákazníka ze
smlouvy o zájezdu se nepoužijí. Ustanovení čl. 3, 5, 9, 10, 11, 12
a 14 těchto VOP se použijí přiměřeně.
16. DŮLEŽITÉ INFORMACE
16.1. Stravování. Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí
na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení
se z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb. Stravovací program ALL INCLUSIVE není poskytován
24 hodin, pokud to není výslovně prezentováno v popisu zájezdu. Nevyužitá plnění nelze proplatit. Většina hotelů nabízí možnost nahradit oběd či večeři balíčkem
16.2. Bazény. Pokud je součástí ubytovacího zařízení bazén,
pak tento může být během čištění mimo provoz. Počet lehátek
a slunečníků u hotelového bazénu je až na výjimky nižší než
kapacita daného hotelu, zákazník tedy nemá garantované volné lehátko či slunečník (zejména Bulharsko). Zákazník je povinen při výběru své dovolené toto zohlednit.
16.3. Pobytová taxa. V některých zemích (např. Bulharsko
a Řecko) je zavedena pobytová taxa, která se platí v hotovosti delegátovi přímo v místě pobytu nebo v ubytovacím zařízení.
16.4. Hmyz. Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám
v destinacích je běžný výskyt hmyzu v prostorách ubytovacích
zařízení. Jelikož se jedná o běžný jev v daných destinacích, nepředstavuje výskyt hmyzu vadu ubytování.
16.5. Voda a elektrické napětí. V hotelech se solárním ohřevem
teče občas vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném
užívání více sprch v hotelu, může podle okolností docházet
ke krátkodobým omezením (zejména Řecko). Elektrické zásuvky nemusí odpovídat českému standardu, proto CK zákazníkům doporučuje, aby si s sebou na dovolenou vzali adaptér.
16.6. Pláže. CK nezodpovídá za případné znečištění pláží či
moře z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředvídatelných důvodů. Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované v katalogu či na webových stránkách CK jsou pouze
orientační a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Lehátka
a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak. Pláže jsou určeny pro širokou veřejnost, tedy jak pro
hosty přilehlých hotelů, tak pro místní obyvatele.
16.7. Klimatizace. Klimatizace je k dispozici pouze u toho typu
ubytování, u kterého je to výslovně uvedeno v popisu. Ve velké části nabízených ubytovacích zařízení je klimatizace pouze za příplatek.
16.8. Podmínky balíčku Flexi Experi. Balíček Flexi Experi se
vztahuje pouze na letní pobytovou dovolenou v Řecku a Bulharsku. V případě, že bude chtít zákazník využít možnost zrušení zájezdu zdarma do 31. 3. 2022, zájezd bude stornován
zdarma za podmínek kdy: zákazník tento požadavek oznámí
e-mailem CK nejpozději do 31. 3. 2022, na cestovní pojištění se
nahlíží jako na službu, která není součástí zájezdu, zaplacené
pojistné se tak nevrací. Vrácena bude daná částka vždy stejnou
formou, jakou byla klientem uhrazena.
17. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1. Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí českým právem.
17.2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP
nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto VOP
použijí.

P R AV I D E L N Á M E Z I N Á R O D N Í L I N K A
17.3. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto
VOP, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

vy, oznámení o nedosažení minimálního počtu cestujících je
CK povinna dát ve lhůtě 48 hodin před zahájením cesty.
b.	ji v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.

17.4. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou,
na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

18.11. Cestující porušuje svou povinnost zejména tím, že včas
nezaplatí celou cenu přepravy, nedostaví se včas na místo odjezdu, nedodržuje opakovaně pokyny řidiče autobusu, chová
se nezdvořile až vulgárně vůči ostatním spolucestujícím, nadměrně požívá alkoholické a jiné omamné látky nebo jinak závažně porušuje průběh cesty.

17.5. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet
a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
18. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PŘI ZAKOUPENÍ JEDNOTLIVÉ
SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU (SOZJSCR)
18.1. Uzavřením smlouvy/potvrzení o zajištění jednotlivé služby
cestovního ruchu (dále jen SOZJSCR) se cestovní kancelář zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové.
18.2. SOZJSCR je jednotným dokladem pro přepravu.
18.3. Uzavřením SOZJSCR se cestující zavazuje dodržovat VOP
cestovní kanceláře a zaplatit cenu za přepravu podle příslušného tarifu ihned v plné výši.
18.4. Cena přepravy je taková, jaká platí v den uzavření SOZJSCR. Pro autobusovou přepravu je dětská cena do věku 17,99
let, studentská do 25,99 let po předložení studentského průkazu a seniorská přeprava pro cestující starší 70 let.
18.5. Přeprava platí pouze na den, na který byla vystavena
SOZJSCR a je nepřenosná na jinou osobu. Pro účely kontroly
se cestující po dobu jejího plnění prokazuje tímto dokumentem. Údaje na SOZJSCR musí souhlasit s údaji na příslušném
cestovním dokladu cestujícího.
18.6. Místa v autobuse přiřazuje cestovní kancelář.
18.7. Za nevyužitou nebo částečně využitou přepravu se uhrazená platba nevrací.
18.8. Přeruší-li cestující jízdu, stává se SOZJSCR neplatnou
a nevzniká nárok na vrácení uhrazené platby.
18.9. Cestující může před zahájením přepravy odstoupit vždy,
avšak CK jen tehdy, byla-li doprava zrušena, anebo porušil-li
cestující svou povinnost.
18.10. CK může dopravu zrušit:
a.	při nedosažení minimální počtu cestujících. Není-li výslovně
ujednáno jinak, je realizace dopravy podmíněna dosažením
minimálního počtu 30 cestujících na uvedený termín přepra-

18.12. Cestující je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné ve výši dle článku 18.16.
18.13. Cestující odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je:
a.	v místě určení cesty nebo jeho bezprostředním okolí nastaly
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný
dopad na poskytnutí přepravy osob do místa určení.
b.	CK odstoupila poté, co přepravu zrušila pro nedosažení minimálního počtu cestujících.
c.	CK odstoupila poté, co ji v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení přepravy oznámila
cestujícímu bez zbytečného odkladu ještě před zahájením
přepravy.

18.19. Cestující má v případě autobusové dopravy nárok
na bezplatnou přepravu 1x příručního zavazadla (max. rozměry 20 x 30 x 40 cm) o hmotnosti do 6 kg a 1x zavazadla určeného k přepravě v zavazadlovém prostoru o hmotnosti do 20 kg.
Podrobnosti o přepravě zavazadel jsou součásti článku 11.1
těchto VOP. Cestující v letecké přepravě má nárok na bezplatnou přepravu 1x příručního zavazadla o hmotnosti do 8 kg
(max. rozměry 56 x 45 x 25 cm) a jednoho zavazadla k odbavení
o hmotnosti do 23 kg. Přeprava zavazadel se řídí Přepravními
podmínkami letecké společnosti.
18.20. Cestující je povinen se dostavit na místo odjezdu autobusu 30 minut před odjezdem. U letecké přepravy 2 hodiny
před odletem.
18.21. Časy uvedené ve SOZJSCR jsou určeny pro určení času
nástupu cestujícího a jsou pro něj závazné. Vzhledem k bezpečnostním a celním kontrolám (především na hranicích) může dojít ke zpoždění příjezdu autobusu na nástupní/výstupní
místo. V případě zpoždění autobusu nevzniká cestujícímu nárok na náhradu škody způsobené zpožděním autobusu.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 11. 2021.

18.14. V těchto případech je CK povinna cestujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SOZJSCR, vrátit veškeré platby uhrazené cestujícím. V případě
vzniku výše uvedených situací nevzniká CK vůči cestujícímu
povinnosti k náhradě škody.
18.15. Cestující může stornovat již zaplacenou a vyzvednutou jízdenku pouze písemnou formou. Storno se stává platným
dnem potvrzení přijetí ze strany CK.
18.16. Pro stanovení výše odstupného se vychází z počtu dnů
mezi potvrzením přijetí žádosti o storno ze strany CK a počátkem cesty. Výše odstupného za každou osobu činí:
–	více než 61 dní před odletem/odjezdem – 25 % z ceny zájezdu;
–	60–51 dní před odletem/odjezdem – 40 % z ceny jízdného;
–	50–31 dní před odletem/odjezdem – 50 % z ceny jízdného;
–	30–15 dní před odletem/odjezdem – 90 % z ceny jízdného;
–	14 dní a méně před odletem/odjezdem – 100 % ceny zájezdu.
18.17. Pokud se cestující v den odjezdu (odletu) nedostaví
ve stanovený čas na předem určené nástupní místo (místo určuje CK), odjezd (odlet) zmešká nebo bez předchozího stornování SOZJSCR přepravu nečerpá, nemá právo na vrácení uhrazené částky.
18.18. Cestující je povinen se řídit body, uvedenými ve článcích
11 a 12 těchto VOP.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Pořadatelem zájezdů v tomto katalogu (pokud
není uvedeno přímo u konkrétního zájezdu
jinak) je CK Experitour s.r.o. se sídlem Petýrkova 1991/26, 148 00 Praha 4, IČ: 24221414,
DIČ: CZ24221414, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. C 189988.
Součástí této nabídky jsou všeobecné obchodní podmínky, které jsou v plném znění uvedeny v tomto katalogu a také na internetových
stránkách www.experitour.cz a tvoří nedílnou
součást smlouvy o zájezdu. Jejich aktuální

znění naleznete vždy na internetových stránkách. CK Experitour s.r.o. je pojištěna proti
úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
u pojišťovny Uniqa.

CK Experitour s.r.o. si vyhrazuje právo
na změnu uvedených údajů a cen. Fotografie
zobrazené v tomto katalogu reprezentují příklad ubytování, konkrétní pokoje se mohou lišit.

CK Experitour s.r.o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změnu cen. Aktuální ceny jsou vždy
uvedeny na www.experitour.cz. Pokud se ceny
na internetových stránkách liší od cen uvedených v tomto katalogu, mají vždy přednost ceny
uvedené na internetových stránkách. Uvedené
ceny jsou včetně DPH.

Fakultativní výlety zajišťují místní cestovní
kanceláře a objednávají se až na místě.
Kategorizace ubytovacích zařízení je subjektivním hodnocením naší CK, nejedná se o oficiální kategorizaci zařízení.
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NABÍDKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIQA
Tabulka tarifů a pojistných částek

STANDARD

KOMFORT

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

Pojištění asistenčních služeb (asistenční služba v českém jazyce 24/7)

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh
Akutní zubní ošetření

KOMFORT COVID +

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
Náklady na repatriaci pojištěného

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Náklady na vyslání opatrovníka

60 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

60 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

60 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

50 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

60 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

60 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

Náklady vzniklé zpožděním letu

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

Náklady na ubytování

–

–

10 000 Kč

Náklady na náhradní dopravu

–

–

10 000 Kč

Zachraňovací náklady

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu

nesjednáno

250 000 Kč

250 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu

nesjednáno

250 000 Kč

250 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

nesjednáno

100 Kč/den

100 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

nesjednáno

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

nesjednáno

20 000 Kč / 5 000 Kč/ks

20 000 Kč / 5 000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů

ne

ne

ne

Připojištění nebezpečných sportů

ne

ne

ne

10 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

49 Kč/den

69 Kč/den

99 Kč/den

Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PČ

Cena pojištění pro Evropu

Ceny cestovního pojištění pro cesty
mimo Evropu a pro lyžařské zájezdy
najdete na www.experitour.cz.

86

ZAVOLEJTE : PR A HA 721 591 696

O ST R AVA 7 7 7 4 1 1 0 0 1

DÁ R KOV É P O U K A Z Y

DÁRKOVÉ POUKAZY
Přemýšlíte nad dárkem pro své blízké nebo kamarády? Váháte který dárek je vhodný,
nebo který ještě nedostali a víte, že rádi cestují? Pak pro vás máme tip. Kupte jim dárkový poukaz.

Vše je velmi jednoduché. Promyslete
částku, kterou chcete darovat, na jaké
jméno máme dárkový poukaz vystavit
a pokud chcete, můžete připojit i krátký
vzkaz nebo věnování. Pak už si jen zvolte,
která varianta poukazu se vám líbí více
a spojte se s námi.
Nově si můžete dárkový poukaz koupit také
online přímo na našem webu. Zvolíte si
variantu poukazu, částku a pokud rovnou
zaplatíte, poukaz vám přijde během
okamžiku na e-mail.

Jak si poukaz
můžete objednat?

Poukaz varianta 01

Online
www.experitour.cz

Pobočka Praha
Adresa
Korunní 1295/55
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Telefon: +420 721 591 696

Poukaz varianta 02

E-mail: info@experitour.cz

Pobočka Ostrava
Adresa
Nádražní 822/124
702 00 Moravská Ostrava

Telefon: +420 777 411 001
E-mail: info@experitour.cz

Podívejte se na dobrodružství, které svým
blízkým nebo kamarádům můžete dárkovou
poukázkou věnovat.

Poukaz varianta 03

@experitour
Facebook

@ckexperitour

Instagram

R EZ ERV UJ T E NA : WWW.EXPERITOUR.CZ

87

CK EXPE RI TOUR

KATA LO G SE ZÓ N A 2022

LECHNER OSOBNÍ DOPRAVA NÁŠ PARTNER NA CESTÁCH
Společnost LECHNER CZ je na trhu od roku 1992 a nabízí přepravu
moderními a komfortními dálkovými autobusy s kapacitou 49–78 míst.

U vybraných autobusů může každý klient využít zabudovanou
multimediálních obrazovku, USB nabíjení u každého sedadla či
zásuvku 230 V na každém dvousedadle. Cestování je tak zpříjemněno
sledováním oblíbeného filmu či seriálu, poslechem hudby, hraním
zábavných her nebo surfováním po internetu. Můžete využít vlastní
sluchátka nebo si sluchátka zakoupit u řidiče. Nebudete se tak navzájem rušit s ostatními a pobavíte se nezávisle dle vlastního výběru.
POSÁDKA
Posádku autobusu tvoří řidiči s obrovskou mírou zkušeností
z evropských silnic a dálnic. Tým řidičů je pečlivě vybírán a neustále
prověřován tak, aby bylo dosaženo maximální spolehlivosti. Řidiči jsou
trvale proškolováni a díky moderním telekomunikačním prostředkům
a navigaci mají vždy dokonalý přehled o dopravní situaci.

Setra S 431 DT / 78 + 2

VYBAVENÍ
Autobusy jsou plně klimatizované s tónovanými skly. S maximálním
prostorem mezi sedadly 83 cm (třída ****). Komfortní sedadla
vybavena bezpečnostními pásy, každé sedadlo má individuální
osvětlení. K dispozici je DVD přehrávač s několika obrazovkami.
Každý autobus má bohatý úložný prostor a na palubě je toaleta.
K dispozici jsou:
 Kuchyňka s ledničkou
 Kávovar
 Párkovařič
 Teplé a studené nápoje

NEOPLAN Cityliner L / 61 + 2
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Kompaktní stanice Esybox
pro posílení tlaku vody
Konstantní tlak pro maximální komfort
Nejucelenější řada čerpadel na trhu
Snadná instalace a údržba
Tichý provoz a kompaktní rozměry
Možnost vzdálené správy a kontroly

Více informací
o čerpadlech
produktové řady
Esybox line najdete
na esyboxline.com/cs

Nezáleží na tom, kam jedeš,
ale s kým jedeš.
POBOČKA PRAHA
Korunní 1295/55
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Telefon: +420 721 591 696
POBOČKA OSTRAVA
Nádražní 822/124
702 00 Moravská Ostrava
Telefon: +420 777 411 001

info@experitour.cz
www.experitour.cz

@ckexperitour

Sledujte nás a sdílejte
s námi vaše zážitky
z cest #CKEXPERITOUR

