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Velmi dlouho jsme si marně 
lámali hlavu nad tím, jak vás 

oslovit a přivítat nad řádky 
našeho nového katalogu. Tak, 
abychom dostatečně vyjádřili 

poděkování našim stálým 
klientům za jejich zájem  
a naše společně prožité  

(a procestované) okamžiky. 
A tak, abychom těm 

nerozhodnutým či zcela novým 
ukázali, že čas strávený s námi 
není v žádném případě časem 

ztraceným, a že umíme a 
dokážeme nabídnout vždy něco 

nového a netradičního. To vše  
a mnohem více v rodinném, 

přátelském a flexibilním balení 
s dvacetiletou tradicí v zádech. 

Tak tedy alespoň: Vítejte 
v našem katalogu 

pro rok 2019.

Rádi vás pozveme v rámci zájezdů či výletů třeba 
na otáčivé hlediště, do rockopery, do zoologické 
zahrady, do lázní apod. Nevynecháme ani hrady 
a zámky v tuzemsku či blízké cizině. Navštívíme 
historicky významná místa, přírodní zajímavosti, 
chybět samozřejmě nemůže tradiční oblíbený  
a žádaný cyklus zájezdů „Za tajemstvím historie“ se 
spisovatelem a publicistou Ing. Janem Bauerem. Díky 
úspěšné spolupráci se specializovanými cestovními 
kancelářemi zajistíme dovolenou v Itálii, Chorvatsku 
a dalších turistických destinacích. Na základě 
vašich individuálních požadavků a přání dokážeme 
po dohodě zrealizovat zájezd (nejen) pro firemní 
zaměstnance, ale i spolky, sdružení, kluby.

Těšíme se na vás v naší kanceláři v přízemí OD Koruna ve 
Vodňanech, na našich webových stránkách www.ckfloria.cz 
nebo telefonních číslech 383 384 001 / 606 614 369.

Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na:
www.ckfloria.cz



Víkendové zájezdy

FLORIA 2019 / STRANA 2

za tajemstvím historie
s ing. janem baurerem

Dvoudenní zájezd na Moravu. 
Program: 1.den: Návštěva Slavkova 
u Brna – místa slavné bitvy tří císařů, 
poté zastávka na Velehradě. Večer 
ubytování.  
2. den: po snídani výstava květin 
FLORIA.  Poté zavítáme do centra 
Kroměříže, kde lze navštívit zámek 
s přilehlým parkem nebo slavnou 
Květnou zahradu. Návrat domů ve 
večerních hodinách.
Cena zahrnuje: doprava,  
1x ubytování se snídaní, technický 
průvodce. 

Kroměříž a 
výstava FLORIA

            4. – 5.5.2019                   1 599,- 

pořádající CK FLORIA

Třídenní zájezd za poznáním krás 
Moravy. 1. den: odjezd odpoledne, 
Přerov, např. bývalé městské opevnění 
nebo renesanční zámek  
2. den: Hranice na Moravě – přírodní 
oblast, včetně Hranické propasti, dále 
pak Zbrašovské aragonitové jeskyně, jež 
jsou v ČR unikátní. Odpoledne muzeum 
automobilů TATRA v Kopřivnici, 
ubytování.   
3. den Olomouc – orloj, mariánský 
sloup. Návrat domů.
V ceně je zahrnuto: doprava,  
2x ubytování se snídaní, technický 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Moravské krásy  

          31.5. – 2.6.2019                  2 299,- 

pořádající CK FLORIA

Dny otevřených sklepů v Šatově
Dvoudenní zájezd vinařské oblasti 
nedaleko Znojma. 1.den: během celé 
soboty jsou otevřené sklepy místních 
vinařů s možnou ochutnávkou mnoha 
různých vín. Turistický vláček vás 
přepraví mezi různými sklepy, ubytování. 
2.den: Znojmo – nejstarší rotunda v ČR 
nebo komplex znojemského podzemí. 
V ceně je zahrnuto: doprava,  
1x ubytování se snídaní, vstupné na akci 
otevřené sklepy, technický průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

          1. – 2.6.2019                  2 099,- 

pořádající CK FLORIA

Dny otevřených 
sklepů v Šatově

Dvoudenní poznávací zájezd po 
stopách jednoho z předních českých 
architektů. Program: 1.den: první 
zastávka Želiv – klášter premonstrátů 
nebo kostel Narození Panny Marie. 
Dále pak benediktínský klášter 
v Rajhradu. Odpoledne jeskyně 
Výpustek v Moravském krasu, 
V podvečer Křtiny s poutním  
kostelem Panny Marie, ubytování.  
2. den: kostel Zelená hora u Žďáru 
nad Sázavou, Dále pak zámek Karlova 
Koruna v Chlumci nad Cidlinou. 
Odpoledne Kutná Hora, kde nás 
uchvátí nejen slavný kostel sv. Barbory 
ale i katedrála Nanebevzetí Panny 
Marie s kostnicí. 
V ceně je zahrnuto: doprava,  
1x ubytování se snídaní, technický 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Po stopách 
Santiniho I. 

          15. – 16.6.2019                  1 699,-

pořádající CK FLORIA

Jindřichohradecko (Česká Kanada). 
Program: 1. den dopoledne Telč, 
jehož náměstí se nachází na seznamu 
UNESCO. Odpoledne pak hrad Bítov 
nad řekou Želetavkou. Večer ubytování 
2. den: hrad Landštejn s výhledem do 
okolí. Odpoledne Třeboň, s možností 
návštěvy jednoho z nejrozsáhlejších 
zámeckých komplexů v ČR. Návrat do 
Vodňan ve večerních hodinách. 
V ceně zahrnuto: doprava, technický 
průvodce, 1x ubytování se snídaní.

Česká Kanada

          5.-6.10.2019                    1 199,-

pořádající CK FLORIA

Dvoudenní zájezd do překrásného 
karlovarského kraje. 1. den: Mariánské 
Lázně s mnoha léčivými prameny, 
park miniatur, kabinková lanovka. 
Večer přejezd na ubytování do 
Karlových Varů 2. den: Procházka po 
Karlových Varech. V Klášterci nad Ohří 
pak renesanční zámek, s muzeem 
porcelánu. Dle času možná zastávka 
v Lidicích. Návrat ve večerních 
hodinách. 
V ceně zahrnuto: doprava, technický 
průvodce, 1x ubytování se snídaní.

Karlovy Vary
pořádající CK FLORIA

            28. – 29.9.2019                   1 999,- 

pořádající CK FLORIA

Moravský 
sklípek

Dvoudenní zájezd na Jižní Moravu. Program: 
1. den odjezd v ranních hodinách, celodenní 
návštěva Lednicko-valtického areálu, 
ubytování, večer návštěva vinného sklípku 
s degustací. 2. den: návštěva termálních lázní 
v rakouském městečku Laa an der Thaya 
kde nalezneme 4 hodiny relaxace v teplých 
bazénech. Návrat ve večerních hodinách. 
V ceně je zahrnuto: doprava, 1x ubytování se 
snídaní, degustace vín, technický průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

        5.10. – 6.10.2019              1 999,-

Jednodenní výlet do Německa. 
Návštěva největšího koupacího areálu 
v Evropě. Původní budova určená 
ke stavbě vzducholodí, která je nyní 
přestavěna do podoby tropického 
ostrova. Najdeme zde písečnou pláž, 
lagunu, tropický prales, restaurace, 
sauny, toboganovou věž a nově také 
venkovní areál Amazonie s divokou 
řekou. 

         6.4.2019                           1 999,- 

Tropical Islands 

Výlet za poznáním tajemného 
Jihlavského podzemí. Prohlídka nás 
tentokrát zavede do systému mnoha 
kilometrů jihlavských kolektorů. 
Prohlédnete si jedinečnou technickou 
zajímavost. Po prohlídce podzemí 
se přemístíme do nedaleké jihlavské 
zoo, která se zabývá chovem mnoha 
živočišných druhů. Jako alternativu lze 
navštívit jihlavský aquapark Vodní ráj. 
Cena nezahrnuje vstupné do navštívených 
objektů.

Tento zájezd nás zavede do 
pražského Starého Města. Navštívíme 
Židovské město, kde nalezneme 
mnoho historicky cenných budov. 
Židovské muzeum nás seznámí 
s historií židovského obyvatelstva 
v Čechách. Uvidíme také jednu 
z nejstarších synagog v Evropě, která 
se dosud používá. Možnost sestavení 
individuálního programu v Praze. 

Pražské 
židovské město

       1     13.4.2019                        499,-

Jihlavské 
kolektory a Zoo

Jednodenní výlet do parku, který je 
vhodný pro všechny věkové kategorie, 
především pak pro rodiny s dětmi. 
Navštívíme známý Bayernpark 
v Německu, kde najdete celou škálu 
nejrůznějších atrakcí pro malé i pro 
velké návštěvníky. Odjezd v brzkých 
ranních hodinách. Celodenní návštěva 
zábavního parku. Návrat zpět do ČR 
v pozdních večerních hodinách. 
V ceně zahrnuto: doprava autobusem, 
technický průvodce, vstupné do Bayernparku.

          4.5.2019                         1 149,-

Bayernpark

             28.4.2019 (neděle)                  419,-

1
DEN

1
DEN

1
DEN

1
DEN

Během tohoto jednodenního výletu 
navštívíme hlavní město Rakouska 
– Vídeň. Projdeme se historickým 
centrem, kde uvidíme památky z naší 
společné historie. Uvidíme dóm sv. 
Štěpána, Hofburg nebo novogotickou 
radnici. Také navštívíme Schönbrunn, 
jeden z nejkrásnějších zámků ve 
střední Evropě. 

Vídeň

             18.5.2019                            559,-

1
DEN

Oblíbený jednodenní výlet do 
pohoří Šumavy. Během dopoledne 
navštívíme nedaleké Strakonice, kde 
si můžeme prohlédnout Strakonický 
hrad, nejdůležitějším bodem je však 
prohlídka pivovaru. Po návštěvě 
Strakonic se zastavíme na zřícenině 
hradu Rabí, kde Jan Žižka přišel o své 
pravé oko. Odpoledne pak navštívíme 
Prášily s jedinečnou botanickou 
zahradou, nebo se vydáme po stopách 
Keltů v místním archeoparku.

jarní šumava

               11.5. 2019                        419,-

1
DEN

Oblíbený výlet vhodný především pro 
rodiče s dětmi. Po příjezdu do Prahy 
nastoupíme na výletní loď, která nás 
proveze historickým centrem a dopraví 
nás až do Troji kde navštívíme naši 
nejznámější zoologickou zahradu. 
Cena zahrnuje: dopravu, vstupné do 
ZOO, jízdné lodí. 

praha pro děti

          8.6..2019               
Dospělí: 749,-

Děti do 15 let: 629,- 
Děti do 6 let: 529,-

1
DEN

Výlet z cyklu „Za tajemstvím historie“ 
Odjezd v ranních hodinách. První 
zastávka bude ve městě Sázava kde 
si prohlédneme jeden z nejstarších 
klášterů v Čechách, který byl 
založený sv. Prokopem. Odpoledne 
pak navštívíme monumentální hrad 
s bohatou historií – Český Šternberk. 
Návrat ve večerních hodinách. 

pozásaví

               15.6. 2019                        499,-

1
DEN

Během dopoledne nás čeká procházka 
po Pasově, městem se soutokem tří 
řek. Možná návštěva dómu sv. Štěpána 
s největšími varhanami v Evropě. 
Odpoledne pak plavba křišťálovou lodí, 
osázenou pravými křišťály SWAROVSKI 
do údolí na rakouských hranicích. 
Cena zahrnuje: dopravu, plavbu lodí, 
technický průvodce.

          22.6. 2019                         999,-

Pasov a plavba 
křišťálovou lodí 
SWAROVSKI

1
DEN
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Jednodenní výlet k nejvyšším 
vodopádům v Evropě. Krimmelskými 
vodopády protéká ve třech stupních 
voda z alpských ledovců. Trasa v okolí, 
známá již od středověku, je zpevněná 
a zavede vás na překrásná místa 
s výhledy na mohutné vodopády. 
Místní klima je podle studií prospěšné 
při dýchacích obtížích i astmatu. 
Celková výška 380 m jistě uchvátí 
každého. Po cestě zpět se zastavíme 
v městečku Zell am See, kde si můžete 
udělat procházku kolem jezera, nebo 
navštívit historické centrum města 
s obchody restauracemi nebo hradem. 
Upozornění: trasa kolem vodopádů 
je vedena v horském terénu a je 
zpoplatněna (není v ceně)  

         13.7. 2019                       799,- 

Krimmelské 
vodopády

Jednodenní výlet do nedalekých 
Novohradských hor. Navštívíme státní 
hrad v Nových Hradech ze 13. století. 
Poté nás čeká procházka po jednom 
z nejhezčích míst v Jižních Čechách - 
Tereziině údolí. V odpoledních hodinách 
pak přejedeme do rakouského města 
Weitra (Vitoraz), kde lze navštívit místní 
zámek. Expozice zámku zahrnuje výhled 
ze zámecké věže, historii výstavby 
úzkokolejné železnice z Gmündu, 
muzeum železné opony nebo část 
věnovanou historii výroby piva. 

Novohradské 
hory

          27.7.2019                         419,-

1
DEN

Orlí Hnízdo
Jednodenní výlet do německého 
národního parku Berchtesgaden. 
Navštívíme oblast Obersalzbergu, 
kterou si oblíbil Adolf Hitler. Během 
dopoledne můžete vyjet autobusem  
a výtahem až do budovy Orlího hnízda 
vystavěného na skále. Přímo v areálu 
máte možnost navštívit muzeum 
oblasti, které se věnuje především 
studiu historie válečných let. 
Odpoledne jezero Königsee uprostřed 
horských masivů. Zájemci mohou 
vyrazit elektro člunem ke kostelu 
sv. Bartoloměje pod horou Watzman. 

               3.8. 2019                        699,-

1
DEN

Překrásné údolí kolem toku Dunaje. 
Vyznačuje se svou překrásnou a čistou 
přírodou. Okolí je lemované vinicemi, 
v kombinaci s romantickou plavbou po 
řece jistě potěší každého. Navštívíme 
klášter Melk s překrásnými zahradami 
a s možností prohlídky interiérů 
včetně vzácné barokní knihovny. 
Po prohlídce zámku se vydáme lodí 
po Dunaji do města Krems, které je 
proslulé výrobou známé hořčice.

Údolí Wachau

         10.8. 2019                       699,- 

1
DEN

Návštěva oblíbených a známých 
Chodských slavností v Domažlicích.  
K vidění je mnoho hudebních a 
tanečních souborů, domácích i 
zahraničních, které se inspirují lidovou 
hudbou a folklorem. Součástí jsou 
trhy, kde je možné zakoupit typickou 
chodskou keramiku nebo vynikající 
chodské koláče. Díky těmto tradicím je 
Chodsko ojedinělé. Na Veselé hoře je 
možné navštívit kostelík sv. Vavřince, 
kde se konají poutní bohoslužby. 

Chodské slavnosti  
Vavřinecká pouť

          10.8.2019                         399,-

1
DEN

Romantická  
Vysočina

          17.8.2019                         699,-

1
DEN

Úspěšný zájezd do našeho nejbližšího 
pohoří. Šumavu oděnou v podzimních 
barvách, Stožec, Haidmühle, Nové 
údolí. Program bude upřesněn na webu.

Barevná Šumava

         12.10. 2019                       419,- 

1
DEN

Výlet v rámci seriálu „Za tajemstvím 
historie“, který nás zavede do známé 
rakouské Solné komory nedaleko 
Salzburgu. Zavítáme do obce Hallstatt, 
která je perlou Solné komory a díky 
tradiční alpské architektuře je také 
na seznamu UNESCO. Po návštěvě je 
dalším bodem na programu výletu 
návštěva města Bad Ischl, které bylo 
velice oblíbené u císaře Františka 
Josefa I. Bad Ischl byl také místem jeho 
zasnoubení s císařovnou Alžbětou, 
zvanou Sisi. Následně se můžeme ještě 
vydat do nedalekého St. Wofgangu  
a prohlédnout si farní kostel  
s jedinečným oltářem.

Tento jednodenní zájezd nás zavede 
do Rakouska, nedaleko našich hranic. 
Navštívíme největší koncentrační tábor 
na území bývalé německé říše. Tábor 
Mauthausen byl založen 8.8.1938 jako 
přísně vedené vězení pro politické 
odpůrce a nenapravitelné kriminálníky. 
Jednalo se o pracovní tábor, který měl 
až 80 pobočných táborů po celém 
Rakousku. 

Jednodenní výlet v rámci seriálu 
„Za tajemstvím historie“. Během 
dopoledne navštívíme poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
Hoře nedaleko Žďáru nad Sázavou. 
Následně nás čekají výhledy na celé 
Žďárské vrchy z nejvyššího vrcholu 
Devět skal. Odpoledne pak navštívíme 
překrásný gotický hrad Pernštejn, známý 
z pohádek a filmů (např. Sedmero 
krkavců). Návrat ve večerních hodinách.

Hallstatt a 
Solná komora

Mauthausen

          14.9.2019                         499,-

1
DEN

          21.9.2019                         629,-

1
DEN



Tradiční sobotní koupání v termálních 
lázních v Německu. Známé lázně Bad 
Füssing jsou proslulé svými mnohými 
bazény, vhodnými především pro 
návštěvníky s potížemi pohybového 
aparátu. Zdejší sirné prameny vybízejí 
k odpočinku a relaxaci. Zajisté si zde 
užijete celý den. Cestou se zastavíme 
na nákupy v supermarketu Aldi. 
Cena zahrnuje: doprava, technický 
průvodce, vstup do lázní na 5 hodin.

11.1. (odpolední), 
19.1., 8.2. (odpolední), 23.2. 2019

Bad Füssing

1
DEN

600,-

Termální voda v Podhajské je světovým 
unikátem s blahodárnými účinky na 
lidský organismus. Podrobná studie 
ukázala, že při některých zdravotních 
problémech (především astma a některé 
kožní vyrážky) má lepší a trvalejší 
regenerační efekt než voda z Mrtvého 
moře. Má také velice dobré účinky při 
léčbě dny, štítné žlázy a pohybového 
ústrojí. V areálu termálního koupaliště je 
celkem 7 bazénů včetně tobogánu  
a nově otevřené kryté wellness centrum. 
Členitý terén Pohronské pahorkatiny 
s různými výškovými rozdíly a málo 
frekventovanými cestami je ideální také 
pro cykloturistiku.
Rodinný penzion se skládá ze 2 budov 
a je 300 m od termálního koupaliště. 
Vlaková a autobusová zastávka je 
vzdálená 300 m. 

Podhájská  
penzion Quatro II., III. 

Termální lázně Velký Meder se těší 
mezinárodní popularitě. Zdejší 
termální areál nabízí skvělé koupání 
pro malé i velké. Perličkové koupele  
a teplá voda potěší všechny generace, 
tobogány a skluzavky jsou pak určeny 
především těm mladším. Ubytování se 
nachází přibližně 300 metrů od vstupu 
do lázní. Pension nabízí ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky. 
Vybavení pokojů: balkón, rádio, DVD 
přehrávač, CD přehrávač, TV s plochou 
obrazovkou, sociální zařízení se 
sprchou, budík, lednička. 
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, 
parkoviště, wellness (bazén, 
infrasauna, suchá a parní sauna, 
vířivka), vlastní sportovní hřiště 
s umělým povrchem (fotbal, tenis), 
dětské hřiště...

             15.-22.6.2019 

Velký Meder 
penzion Betty***

7 999,-

Individuální pobyty po celý rok:   
již od 38€/osobu a den – cena s polopenzí. 
Na přání lze zajistit pobyty jen se snídaní. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7x 
ubytování pro jednu osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji s polopenzí, pojištění CK proti úpadku, 
delegát
Povinné příplatky v místě pobytu: pobytová taxa 
1,5 €/den/osoba nad 9 let.
Fakultativní příplatky: permanentka do lázní 
pro dospělé: 1800,-, permanentka do lázní 
pro osoby nad 62 let: 1580,-.

pořádající CK FLORIA

více
dní

více
dní

 4.5.-11.5.2019 
 15.6.-22.6.2019
 7.9.-14.9.2019

6 650,-

Stravování: snídaně formou bufetu
Služby v ceně: 7x ubytování v 
penzionu Quatro II. nebo III. se snídaní, 
doprava autokarem, delegát, pobytová 
taxa, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění 
192,- /os./pobyt.

Menší, avšak velice oblíbené lázeňské 
městečko nedaleko rakouských hranic je 
již tradičně cílem našich krátkodobých 
zájezdů. Moderní lázeňský areál nabízí 
vnitřní i vnější bazény, perličkové koupele, 
divokou řeku, skluzavky a další atrakce. 

Sárvár

            31.5. – 2.6. 2019
            25. – 27.10. 2019              

4 999,-*
4.249,-**

více
dní

Ubytování je zajištěno v penziónu, 
vzdáleném asi 400 m od areálu. 
Bufetová snídaně je zahrnuta v ceně 
zájezdu, večeři lze zajistit při příjezdu 
za příplatek, jedna skupinová večeře 
je vždy v ceně. Vstupné do lázní je 
zahrnuto v ceně.

pořádající CK FLORIA

*pobyt prodloužený o jednu noc – 
jednodenní výlet k jezeru Balaton: 
Keszthely, Tihany 
** V tomto termínu se konají největší 
městské slavnosti (trhy s tradičními 
produkty, kulturní představení apod.)

FLORIA 2019 / STRANA 5

Koupání v rakouském městě Gmünd. 
Areál nabízí 4 bazény s různou 
koncentrací soli, vyzkoušet můžete 
také vířivou vanu. Návštěvníky, kteří 
se rádi vyhřívají jistě potěší populární 
komplex 8 saun, které jsou přístupné za 
příplatek. Každá ze saun je specifická 
svou teplotou a svým aroma. Termíny 
jsou především ve středu, kdy jsou také 
slevy pro zákazníky nad 55 let.

9.1.19 (středa), 
1.2.19 (pátek pol.pr.), 
13.3.19

Gmünd – Sole 
Felsen Bad

1
DEN

Dospělí: 679,-, 
Nad 55 let: 579,- 
Děti 6-15 let: 479,- 
Děti do 6 let: 279,- 
Příplatek za sauny: 110,-

Vybavení: společenská místnost, kde se 
podávají snídaně, zahrada s posezením, 
internet.
II/A: dvoulůžkový pokoj s možností 
jedné přistýlky se sprchou a WC, 
lednička, TV, internet, terasa.
přízemí. II/B: dvou a třílůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky se sprchou a WC, 
lednička, TV, internet, balkón – patro. 
II/C: 2 samostatné dvoulůžkové pokoje 
se sprchou a WC, lednička, TV, internet, 
společný balkón – patro.
III/A: dvoulůžkový pokoj se sprchou 
a WC, lednička, TV, internet, terasa – 
přízemí. III/B: dvoulůžkový a třílůžkový 
pokoj se sprchou a WC, lednička, TV, 
internet, balkón – patro. 

pořádající CK D-Tour

Lázeňské 
zájezdy 
a pobyty

Jednodenní výlet k nejvyšším 
vodopádům v Evropě. Krimmelskými 
vodopády protéká ve třech stupních 
voda z alpských ledovců. Trasa v okolí, 
známá již od středověku, je zpevněná 
a zavede vás na překrásná místa 
s výhledy na mohutné vodopády. 
Místní klima je podle studií prospěšné 
při dýchacích obtížích i astmatu. 
Celková výška 380 m jistě uchvátí 
každého. Po cestě zpět se zastavíme 
v městečku Zell am See, kde si můžete 
udělat procházku kolem jezera, nebo 
navštívit historické centrum města 
s obchody restauracemi nebo hradem. 
Upozornění: trasa kolem vodopádů 
je vedena v horském terénu a je 
zpoplatněna (není v ceně)  

         13.7. 2019                       799,- 

Krimmelské 
vodopády

Jednodenní výlet do nedalekých 
Novohradských hor. Navštívíme státní 
hrad v Nových Hradech ze 13. století. 
Poté nás čeká procházka po jednom 
z nejhezčích míst v Jižních Čechách - 
Tereziině údolí. V odpoledních hodinách 
pak přejedeme do rakouského města 
Weitra (Vitoraz), kde lze navštívit místní 
zámek. Expozice zámku zahrnuje výhled 
ze zámecké věže, historii výstavby 
úzkokolejné železnice z Gmündu, 
muzeum železné opony nebo část 
věnovanou historii výroby piva. 

Novohradské 
hory

          27.7.2019                         419,-

1
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Orlí Hnízdo
Jednodenní výlet do německého 
národního parku Berchtesgaden. 
Navštívíme oblast Obersalzbergu, 
kterou si oblíbil Adolf Hitler. Během 
dopoledne můžete vyjet autobusem  
a výtahem až do budovy Orlího hnízda 
vystavěného na skále. Přímo v areálu 
máte možnost navštívit muzeum 
oblasti, které se věnuje především 
studiu historie válečných let. 
Odpoledne jezero Königsee uprostřed 
horských masivů. Zájemci mohou 
vyrazit elektro člunem ke kostelu 
sv. Bartoloměje pod horou Watzman. 

               3.8. 2019                        699,-

1
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Překrásné údolí kolem toku Dunaje. 
Vyznačuje se svou překrásnou a čistou 
přírodou. Okolí je lemované vinicemi, 
v kombinaci s romantickou plavbou po 
řece jistě potěší každého. Navštívíme 
klášter Melk s překrásnými zahradami 
a s možností prohlídky interiérů 
včetně vzácné barokní knihovny. 
Po prohlídce zámku se vydáme lodí 
po Dunaji do města Krems, které je 
proslulé výrobou známé hořčice.

Údolí Wachau

         10.8. 2019                       699,- 

1
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Návštěva oblíbených a známých 
Chodských slavností v Domažlicích.  
K vidění je mnoho hudebních a 
tanečních souborů, domácích i 
zahraničních, které se inspirují lidovou 
hudbou a folklorem. Součástí jsou 
trhy, kde je možné zakoupit typickou 
chodskou keramiku nebo vynikající 
chodské koláče. Díky těmto tradicím je 
Chodsko ojedinělé. Na Veselé hoře je 
možné navštívit kostelík sv. Vavřince, 
kde se konají poutní bohoslužby. 

Chodské slavnosti  
Vavřinecká pouť

          10.8.2019                         399,-

1
DEN

Romantická  
Vysočina

          17.8.2019                         699,-

1
DEN

Úspěšný zájezd do našeho nejbližšího 
pohoří. Šumavu oděnou v podzimních 
barvách, Stožec, Haidmühle, Nové 
údolí. Program bude upřesněn na webu.

Barevná Šumava

         12.10. 2019                       419,- 

1
DEN

Výlet v rámci seriálu „Za tajemstvím 
historie“, který nás zavede do známé 
rakouské Solné komory nedaleko 
Salzburgu. Zavítáme do obce Hallstatt, 
která je perlou Solné komory a díky 
tradiční alpské architektuře je také 
na seznamu UNESCO. Po návštěvě je 
dalším bodem na programu výletu 
návštěva města Bad Ischl, které bylo 
velice oblíbené u císaře Františka 
Josefa I. Bad Ischl byl také místem jeho 
zasnoubení s císařovnou Alžbětou, 
zvanou Sisi. Následně se můžeme ještě 
vydat do nedalekého St. Wofgangu  
a prohlédnout si farní kostel  
s jedinečným oltářem.

Tento jednodenní zájezd nás zavede 
do Rakouska, nedaleko našich hranic. 
Navštívíme největší koncentrační tábor 
na území bývalé německé říše. Tábor 
Mauthausen byl založen 8.8.1938 jako 
přísně vedené vězení pro politické 
odpůrce a nenapravitelné kriminálníky. 
Jednalo se o pracovní tábor, který měl 
až 80 pobočných táborů po celém 
Rakousku. 

Jednodenní výlet v rámci seriálu 
„Za tajemstvím historie“. Během 
dopoledne navštívíme poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
Hoře nedaleko Žďáru nad Sázavou. 
Následně nás čekají výhledy na celé 
Žďárské vrchy z nejvyššího vrcholu 
Devět skal. Odpoledne pak navštívíme 
překrásný gotický hrad Pernštejn, známý 
z pohádek a filmů (např. Sedmero 
krkavců). Návrat ve večerních hodinách.

Hallstatt a 
Solná komora

Mauthausen

          14.9.2019                         499,-

1
DEN

          21.9.2019                         629,-

1
DEN



NOVINKA v naší nabídce. Město 
Zalakaros je proslulé svým termálním 
koupalištěm. Pro svou polohu 
nedaleko Balatonu je také vhodné pro 
výlety. Lázeňský komplex nabízí celou 
škálu bazénů i vodních atrakcí pro 
děti. Ubytování v hotelu MenDan Magic 
SPA & wellness hotel**** který nabízí 
komfortní ubytování a má vysokou 
kvalitu služeb. Pokoje jsou elegantně 
zařízené vybavené minibarem a 
prostornou koupelnou. 
Stravování: polopenze formou bufetu.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, 
bar, Wi-Fi, wellnes (bazény, sauna, 
vířivka), za poplatek léčebné kůry. 
Vybavení pokojů: Dvoulůžkové pokoje 
s vlastním sociální zařízení, TV/SAT, 
klimatizace, safe, minibar, župan, 
ručníky. 

Zalakaros – hotel 
MenDan Magic SPA & 
wellness hotel****

více
dní

              Pobyty na 3 noci 
              Pobyty na 7 nocí

4 199,-/os
7 999,-/os

pořádající CK FLORIA

NOVINKOU v naší nabídce jsou 
pobyty v maďarském lázeňském 
městě Harkány. Nabízíme ubytování 
v hotelech nebo v zařízených 
apartmánech. Kapacity naleznete na 
webu www.ckfloria.cz

Harkany
více
dní

pořádající CK FLORIA

Lázeňské 
zájezdy 
a pobyty

Pobytové 
zájezdy 
u moře

Caorle
a původní rozložení na kanálech nazýván „Malými Benátkami“. A do Benátek je to 
odtud skutečně kousek. V naší nabídce si zajisté vyberete apartmán právě pro vás. 
Pokud však nebudete chtít jen ležet na pláži, lze samozřejmě navštívit i další atrakce 
v okolí. Jistě vás nadchne historické centrum s románským dómem  
a campanelou, při procházce po „živé skále“ můžete obdivovat tvorbu sochařů, kteří 
zde v rámci soutěže tesají svá díla přímo do přímořských kamenů. Dále můžete 
navštívit zdejší aquapark, nebo se vydat po laguně objevovat místa, která si oblíbil 
i Ernest Hemingway. Za návštěvu zajisté stojí i nedaleké Benátky, místo romantiky, 
jedinečných staveb a zákoutí.
Ubytování nabízíme v apartmánových domech, vzdálených do 400 metrů od moře 
a v rodinných vilkách, které jsou dále od pláže, avšak nabízejí více soukromí a klidu. 
Domy se od sebe nepatrně liší vybavením a polohou. K dispozici jsou byty typu 
mono pro 2 osoby, bilo pro 2–5 osoby – obývák, ložnice, vybavená kuchyňka, 
příslušenství a balkón a trilo pro 4–6 osob, kde je totéž vybavení, plus další ložnice. 

V naší nabídce se pro nadcházející 
sezonu objevuje oblíbená destinace, 
malebné historické město Caorle. Tento 
historický skvost je pro svoji polohu 

Orienační ceny pro 
8denní pobyt (7 nocí)

Květen 2019 Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

Mono 5 599 – 6 199 6 999 – 13 499 13 699 – 17 499 15 199 – 18 299 5 599 – 9 699

Bilo 5 199 – 10 799 6 399 – 18 199 12 699 – 24 199 13 999 – 25 099 5 199 – 12 499
Trilo 7 799 – 13 099 9 399 – 21 199 17 999 – 27 499 22 099 – 28 999 7 799 – 15 399

Vily, Quadrilo 7 799 – 14 499 9 899 – 23 999 19 299 – 30 999 19 299 – 31 999 4 799 – 17 399

Cena zahrnuje: Ubytování ve vybraném apartmánu na týden, pojištění CK proti úpadku.
Povinné příplatky: spotřeby vody, plynu, elektřiny: 40-55 €/byt; pobyt. taxa 4,90 €/týden/osoba 12+ let
Fakultativní příplatky: Autobusová doprava 2.090,- Kč/osoba.

Veškeré ubytování naleznete na www.ckfloria.czpořádající CK FLORIA

Caorle – Porto 
S. Margherita

Ubytování nabízíme v apartmáno-vých domech, vzdálených do 400 metrů od moře 
a v rodinných vilkách, které jsou dále od pláže, avšak nabízejí více soukromí a klidu. 
Domy se od sebe nepatrně liší vybavením a polohou. K dispozici jsou byty typu 
mono pro 2 osoby, bilo pro 2–5 osoby – obývák, ložnice, vybavená kuchyňka, 
příslušenství a balkón – a trilo pro 4–6 osob, kde je totéž vybavení, a navíc další 
ložnice. 

Část Porto Santa Margherita je od 
historického centra Caorle oddělena 
říčkou a od centra je vzdálena 
asi 3 km. Do Caorle se lze dostat 
autobusem nebo přívozem. V Caorle 
pak naleznete mnoho dalších služeb, 
jako je Aquapark nebo lunapark. 
Prostředí letoviska je klidné, vhodné 
i pro rodiny s dětmi. V místě jsou 
všechny potřebné služby.

Cena zahrnuje: Ubytování ve vybraném 
apartmánu na týden, pojištění CK proti 
úpadku
Povinné příplatky: spotřeby vody, plynu, 
elektřiny (nebo úklid): 40-55 €/byt; 
pobytová taxa 4,90 €/týden/osoba nad 
12 let
Fakultativní příplatky: Autobusová 
doprava 2.090,- Kč/osoba.

pořádající CK FLORIA
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Ceny dle typů domů a velkostí apartmánů 

nejnižší ceny pro 
8denní pobyt (7 nocí)

Květen 2019 Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

Mono 5 990 7 599 – 8 999 9 999 – 11 399 11 390 – 12 999 5 999

Bilo 7 249 – 8 199 10 999 – 13 999 14 499 – 16 999 15 199 – 19 499 7 249 – 8 199
Trilo 9 699 – 9 999 13 599 – 14 699 17 999 – 23 499 15 199 – 23 499 9 699 – 9 999
Vily 11 999 – 12 199 16 999 – 18 399 20 999 – 22 999 22 999 – 25 199 11 999 – 12 299

pořádající CK FLORIA



Velice známé a oblíbené letovisko se nalézá jen několik málo kilometrů od Benátek. 
Lido di Jesolo nabízí nespočet ochodů, restaurací, barů a kaváren. Jedná se o ve-
lice živé město s bohatým nočním životem. Nachází se zde i nákupní centrum se 
světovými značkami jako jsou H&M, New Yorker nebo McDonalds. Navštívit můžete 
mořský svět, muzeum přírody nebo aquapark Aqulandia.  
Residence Panfilo  
Rezidence se nachází v těsné blízkosti moře. V nejbližší blízkosti naleznete hlavní 
ulici, v budově rezidence je umístěna kavárna, restaurace a několik obchodů. 
Rezidence je vybavena bazénem (i dětským), výtahem, lehátky a krytým parkovištěm. 
Apartmány jsou moderně zařízeny a vybaveny kuchyní s příslušenstvím, koupelnou, 
SAT/TV, balkónem. Apartmány A pro 4 osoby, apartmány B pro 5/6 osob  
a Apartmány C pro 7 osob, jsou vždy vybaveny kuchyňským koutem s rozkládacím 
gaučem a jednou nebo dvěma ložnicemi. Cena zahrnuje: pobyt ve vybaveném apartmánu  

na 7 nocí, pojištění CK proti úpadku
Povinné poplatky: vratná kauce 100€/apartmán, 
poplatky za spotřeby (voda, elektřina, plyn)  
35-50€/apartmán, pobytová taxa 7 dní pro osoby  
nad 12 let 4,2€/osoba 
Fakultativní příplatky: Autobusová doprava 2.090,-/os.

pořádající CK FLORIA

Orientační ceny residence Panfilo

Orienační ceny pro 
8denní pobyt (7 nocí)

Květen 2019 Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

Mono 5 799 – 9 999 9 999 – 14 899 17 999 – 20 499 17 999 – 21 999 5 799 – 9 999

Bilo 8 399 – 13 899 13 899 – 22 999 22 999 – 26 999 22 999 – 27 999 8 399 – 13 899
Trilo 9 999 – 17 749 16 949 – 27 999 26 999 – 30 999 26 999 – 33 499 9 799 – 17 749

Lido di Jesolo

Hotel ve známém letovisku Lido di Jesolo, které je 
jen nedaleko od Benátek. Hotel se nachází přímo 
na hlavní třídě Via A. Bafile, přibližně 30 metrů od 
soukromé pláže. 
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, výtah, 
soukromá pláž, parkoviště (omezený počet míst), 
Wi-Fi zdarma po celém hotelu. 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 
dvou přistýlek, vlastní sociální zařízení, telefon, 
SAT/TV, trezor, balkon a klimatizace (za příplatek) 
Strava: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře 
výběrem z tříchodového menu + salátový bufet.

Cena zahrnuje: 7x Ubytování pro jednu osobu ve 
dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, plážový servis, 
pojištění CK proti úpadku
Povinné příplatky: v místě pobytu: pobytová taxa  
1,5 €/den/osoba nad 9 let
Fakultativní příplatky: Autobusová doprava 2.090,- 
Kč/osoba, pojištění LV, dětská postýlka 10€/den, 
klimatizace 40€/týden, malý pes do 5 kg 5€/den.

pořádající CK FLORIA

Hotel 
Sorrento*** 

PANFILO

Hotel Sorrento
15.6.-22.6.  
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.

6.7.-13.7.
13.-20.7.

20.7.-27.7.

27.7.-3.8
3.8.-10.8.

10.8.-17.8. 17.8.-24.8. 24.8.-31.8. 31.8.-7.9.

1. a 2. dospělá osoba 8 890 10 790 10 790 12 590 10 290 8 890 7 390

1. dítě do 12,99 let na přistýlce zdarma

2. dítě 12,99 let na přistýlce 4 590 5 450 5 450 6 350 5 250 4 590 3 750

1. osoba nad 13 let na přistýlce 7 250 8 750 8 750 10 150 8 350 7 250 5 950

2. osoba nad 13 let na přistýlce 6 850 8 150 8 150 9 550 7 850 6 850 5 650

Historické město San Benedetto del Tronto ve střední 
Itálii se nachází na pobřeží Jaderského moře mezi 
městy Ancona a Pescara. Místní klimatické podmínky 
vybízí k rekreaci a zábavě po dlouhé období od května 
do října. Této oblasti dominuje ohromné množství 
palem a různých oleandrů, kterých se zde nachází více 
než 8 000. I proto se této lokalitě přezdívá „Palmová 
riviéra“. Šest kilometrů krásného pobřeží s čistým a 
jemným bílým pískem nabízí ideální podmínky pro 
pohodu a odpočinek.
Rezidence Leopardi 
Rezidence se nachází ve středisku Alba Adriatica, cca 
300 m od pláže v klidné ulici v těsné blízkosti centra 
městečka. Apartmány mono (2 os.), bilo (4 os.) a trilo 
(6 os.). Všechny apartmány jsou vybaveny TV, pračkou, 
Wi-Fi, parkovacími místy, rezidence má výtah.  
V období od 29.06.2019 – 31.08.2019 je poskytována 
klimatizace zdarma.

Cena zahrnuje: pobyt ve vybaveném apartmánu na 
7 nocí, pojištění CK proti úpadku, spotřeba energií 
(voda, elektřina, plyn)
Povinné poplatky: vratná kauce 100€/apartmán, 
pobytová taxa 7 dní pro osoby nad 12 let 4,2€/osoba 
Fakultativní příplatky: autobusová doprava 2.500 Kč/
osoba, závěrečný úklid 40 € mono, 50 € bilo a trilo, 
klimatizace mimo období 29.06.2019 – 31.08.2019: 
50 €/ týden. pořádající CK FLORIA

San Benedetto 
del Tronto

Pobytové  zájezdy u moře
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Orientační ceny léto 2019 v CZK na 1 týden (sobota–sobota)

Typ ubytování osob Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

Mono 2 4 999 – 11 999 12 499 – 13 199 10 499 – 22 999 4 999 – 5 799

Bilo 4 5 799 – 12 599 13 299 – 13 999 10 899 – 25 999 5 799 – 6 399

Trilo 5 6 999 – 13 699 14 999 – 15 499 12 799 – 27 999 6 999 – 7 999

Orienační ceny pro 
8denní pobyt (7 nocí)

Květen 2019 Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

Mono 5 599 – 6 199 6 999 – 13 499 13 699 – 17 499 15 199 – 18 299 5 599 – 9 699

Bilo 5 199 – 10 799 6 399 – 18 199 12 699 – 24 199 13 999 – 25 099 5 199 – 12 499
Trilo 7 799 – 13 099 9 399 – 21 199 17 999 – 27 499 22 099 – 28 999 7 799 – 15 399

Vily, Quadrilo 7 799 – 14 499 9 899 – 23 999 19 299 – 30 999 19 299 – 31 999 4 799 – 17 399

Ceny dle typů domů a velkostí apartmánů 

nejnižší ceny pro 
8denní pobyt (7 nocí)

Květen 2019 Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

Mono 5 990 7 599 – 8 999 9 999 – 11 399 11 390 – 12 999 5 999

Bilo 7 249 – 8 199 10 999 – 13 999 14 499 – 16 999 15 199 – 19 499 7 249 – 8 199
Trilo 9 699 – 9 999 13 599 – 14 699 17 999 – 23 499 15 199 – 23 499 9 699 – 9 999
Vily 11 999 – 12 199 16 999 – 18 399 20 999 – 22 999 22 999 – 25 199 11 999 – 12 299



Pobytové  zájezdy u moře

Přímořské historické městečko má zcela specifickou polohu. Rozkládá se pod 
pohořím Velebit, což mu dodává romantickou atmosféru. Nejbližší větší město Senj 
se nachází zhruba 65 kilometrů na sever. Naproti městečku Karlobag leží ostrov 
Pag. Karlobag a jeho okolí má bohatou historii, kterou budete mít možnost při své 
návštěvě objevit. Z mnoha památek se dochovaly již jen trosky. Okolí je vhodné i pro 
aktivní dovolenou. Jsou zde dobré podmínky pro jachting, windsurfing, potápění i 
šnorchlování. Místní kuchyně je jedinečná. Snoubí se v ní kuchyně všech tří regionů, 
které se zde setkávají. Karlobag patří mezi klidná a pohodová letoviska. Nudit se 
zde v průběhu hlavní sezony však určitě nebudete, konají se zde koncerty, divadelní 
představení a podobné kulturní akce. 
Hotel Zagreb***
hotel vzdálený zhruba 300 metrů.
Pláž: Pláže přímo pod hotelem jsou  
z velké části betonové, ale i oblázkové. 
Vybavení: recepce, Wi-Fi, animace 
pro dospělé i děti 16.6.-31.8., 1 x 60 
minut sauna pro dospělé os. zdarma, 
sleva 25 % na wellness služby, fitness 
centrum, vnitřní i venkovní bazén, pára, 
klimatizovaná restaurace, lobby bar, bar 
u bazénu, výtah z recepce do jídelny, 
herní sál s kulečníkovými stoly, stolní 
hokej a fotbal a další hry, směnárna, 
parkoviště (za poplatek), minigolf, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, 
vodní sporty
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou orientovány na 
mořskou stranu, mají vždy balkon, TV, klimatizaci, ledničku, vlastní sociální zařízení 
a balkon, pokoje superior jsou prostornější, s možností až 3 přistýlek a s výhledem 
na moře, mají TV, klimatizaci, ledničku, vlastní sociální zařízení a balkon, rodinné 
pokoje se skládající ze dvou místností, mají vždy velký balkon s částečným výhledem 
na moře, vlastní koupelnu, 2 toalety, TV, klimatizaci, ledničku
Strava: polopenze formou bufetu, neomezená konzumace nápojů k večeři, nebo all 
Inclusive .

KARLOBAG

Hotel Zagreb***

Hotel Zagreb*** pokoj moře
Polopenze

Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

1. a 2. dospělá osoba 6 990 – 8 490 9 790 9 490 – 9 790 6 990 – 8 490
1. dítě do 12,99 let na přistýlce zdarma

2. dítě do 1,99 let na přistýlce zdarma

3. dítě do 5,99 let bez nároku na lůžko zdarma

1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce 3 690 – 4 490 4 990 4 790 – 4 990 3 690 – 4 490
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce 3 690 – 4 490 4 990 4 790 – 4 990 3 690 – 4 490
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce 5 190 – 6 290 6 990 6 690 – 6 990 5 190 – 6 290
3. a 4. dospělá os. na přistýlce 5 890 – 7 190 7 990 7 590 – 7 990 5 890 – 7 190

pořádající CK Janeta s.r.o.

Depandance Pinia
Poloha: depandance je vzdálena pouze  
cca 150 m od hotelu.
Pláž: přímo pod depandancí, betonové  
a oblázkové.
Vybavení: hosté mohou využívat veškeré 
služby hotelu Zagreb
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek jsou orientovány na mořskou 
stranu a mají vždy TV, klimatizaci, ledničku, 
vlastní sociální zařízení a francouzské okno 
nebo terasu.
Strava: polopenze formou bufetu nebo  
all inclusive v hotelu Zagreb.

KARLOBAG
Depandance Pinia

pořádající CK Janeta s.r.o.

Depandance Pinia*** 
Polopenze

Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

1. a 2. dospělá osoba 5 990 – 7 490 8 990 7 990 – 8 490 5 990 – 7 490
1. dítě do 12,99 let na přistýlce zdarma

2. dítě do 1,99 let na přistýlce zdarma

3. dítě do 5,99 let bez nároku na lůžko zdarma

1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce 2 990 – 3 890 4 390 3 990 – 4 390 2 990 – 3 890
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce 2 990 – 3 890 4 390 3 990 – 4 390 2 990 – 3 890
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce 4 190 – 5 390 5 990 5 490 – 5 990 4 190 – 5 390
3. a 4. dospělá os. na přistýlce 4 790 – 6 190 6 990 6 390 – 6 990 4 790 – 6 190
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Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, 
klimatizace, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2390,-/
osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno 
sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová 
taxa 1,20 eur/dospělá os./noc, děti 12-17,99 let 0,6 eur/
noc a děti do 11,99 let zdarma fakultativní: parkoviště 
3 eur/den



Pobytové  zájezdy u moře

Malebné městečko Omišalj se rozprostírá na ostrově Krk. Patří mezi 
nejstarší města, která na ostrově naleznete. Letovisko Omišalj  
s pěkným přístavem se nachází na severním pobřeží. Historické 
centrum, je situováno na kopci nad pláží a je protkáno úzkými 
kamennými uličkami a řadami semknutých domků. Několik vyhlídek 
nabízí úchvatný pohled na Omišaljský záliv. Voda v Omišaljském zálivu 
obsahuje minerály vhodné k léčbě pohybového ústrojí a má příznivé 
účinky i při léčbě různých alergií a ekzémů. Na ostrově Krk jsou též 
vhodné podmínky pro sportovní vyžití.
Depandance Marina a Primorka**
Oblíbené depandance hotelu Adriatic jsou zasazené do zeleně v klidné 
části Omišalje. Díky pozvolnému vstupu do moře a výhodným dětským 
cenám je toto ubytování vhodné pro rodiny s dětmi, senioři pak zcela 
jistě ocení klidné prostředí, ve kterém se depandance nachází. 
Poloha: nachází se cca 1 km od centra letoviska Omišalj, příjemnou 
procházkou podél pobřeží je možné dojít do jachetního přístavu
Pláž: vzdálená pouhých 100 m, nachází se zde travnaté plochy na 
slunění, oblázková a betonová pláž, místy je pláž písčitá, s pozvolným 
vstupem do moře. Na pláži jsou k dispozici sprchy
Vybavení: recepce, restaurace, bar, disco club, masážní salon, obchod 
se suvenýry, parkoviště a Wi-Fi na recepci hotelu zdarma, výtah, terasa 
vhodná pro cvičení a tanec, možnosti sportovního vyžití: tenisové kurty, 
stolní tenis, hřiště pro míčové hry, minigolf, na pláži je dětské hřiště 
s prolézačkami a restaurace, ve kterých se pořádají hudební večery. 
Ubytování: standardně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky formou pevného lůžka mají vlastní sociální zařízení a balkon 
(díky výtahu jsou vhodné i pro vozíčkáře)
Strava: polopenze – snídaně a večeře formou bohatých švédských stolů, 
nápoje k snídani zdarma k večeři mají hosté k dispozici zeleninový 
bar, několik teplých pokrmů, ryby, přílohy, pečivo, zákusky, kompot 
atd., nealkoholické nápoje a káva jsou u večeře zdarma; 1x týdně se 
v restauraci koná chorvatský večer s místní hudbou a regionálními 
specialitami. pořádající CK: Amica tours s.r.o.Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, služby 

delegáta, pobyt. taxa pro os. starší 12 let, zákonné 
pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2150,-/
osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno 
sjednat v naší CK), plná penze 1560,-/osoba, 1/1 pokoj 
za příplatek ve výši 30 %.
Speciální pobyty na 10 a 11 dní jsou možné pouze 
vlastní dopravou a jsou na vyžádání na základě 
individuální poptávky.

Depandance Marina a Primorka** 
Polopenze

Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019

1. a 2. dospělá osoba 4 990 – 5 390 5 990 5 990 4 990
1. dítě do 1,99 let bez lůžka zdarma

1. dítě do 13,99 let na přistýlce 3 490 – 3 790 4 190 4 190 3 490
1. a 2. dítě do 13,99 let na pev. lůžku 3 990 – 4 390 4 790 4 790 3 990
1.dítě do 13,99 let s 1 dospělou. Os. 3 990 – 4 390 4 790 4 790 3 990
3. dospělá os. na přistýlce 4 490 – 4 890 5 390 5 390 4 490

KRK OMIŠALJ

Depandance Marina 
a Primorka**

Pobytové zájezdy u moře pro seniory

Díky podpoře některých států Vám nabízíme speciální  
zvýhodněné pobyty pro klienty 55+. Využijte například pobytů  
na Korfu s českým animátorem, kdy je program přizpůsoben 
přesně pro vás. Níže najdete příklad, další kapacity pak  
na www.ckfloria.cz nebo se nás neváhejte zeptat. 
Hotel Messonghi beach
Hotelový komplex je obklopen květinovými zahradami  
cca 18 km od letiště. Do centra Moraitiky je to cca 500 metrů.
Vybavení: recepce, 2 hlavní restaurace, plážová restaurace,  
několik barů, za poplatek Wi-Fi v lobby, internetový koutek,  
dva bazény, dětská brouzdaliště, lehátka a slunečníky  
u bazénu zdarma.
Sport a zábava: Silver Club, Víceúčelové sportovní hřiště, plážový 
volejbal, pétanque, posilovna, animační programy, za poplatek 
disko, vodní sporty, spa centrum – vířivka, masáže, kosmetika
Ubytování: standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů/
na vyžádání na recepci oproti záloze, WC), klimatizaci, SAT/TV, 
telefon, chladničku a balkon nebo terasu. Za příplatek rodinné 
pokoje s možností 2 přistýlek (palanda) a pokoje superior. 
Strava: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, pozdní snídaně, lehké občerstvení během dne, kávu, čaj, 
rozlévané nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje 
místní výroby v časech a místech určených hotelem.
Pláž: Veřejná písčito-oblázková s pozvolným vstupem do moře  
se nachází přímo u hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

pořádající CK Čedok

Hotel 
Messonghi 
beach
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korfu

Termín   Cena
4.6. – 11.6.2019 13 990 Kč
7.6. – 14.6.2019 14 490 Kč 
24.9. – 1.10.2019 13 990 Kč
27.9. – 4.10.2019 12 990 Kč
Cena navíc zahrnuje půldenní výlet do 
Kerkyry.



Letecké  zájezdy k moři

Jeden z nejoblíbenějších hotelů v oblasti, je součástí prázdninového 
komplexu, jenž sestává ze tří hotelů. Komplex se nachází u krásné písčité 
pláže v zálivu Incekum. Spojení tří hotelů do jednoho komplexu umožňuje 
širokou škálu služeb. Klienti ubytovaní v části Club mohou využívat služeb 
sousedních hotelů Royal & Resort (s výjimkou stravovacích služeb). V sezóně 
Mango club pro děti.
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, Wi-Fi (zdarma na recepci), hlavní 
restaurace, 3 bary, 2 bazény, diskotéka, obchod, dětský bazén, dětské hřiště, 
aquapark (v části Royal & Resort)  
Pokoje: klimatizace, telefon, TV/SAT, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), trezor, balkon
Stravování v ceně: All inclusive formou bufetu 
Výlety: Kappadokia (2 dny), Pamukkale a mnoho dalších na www.ckfloria.cz

Pegasos 
Club ****

Turecká Riviéra  
Alynya  

Orientační ceny na léto 2019

Orientační ceny pro 
8denní pobyt

Květen 2019 Červen 2019 Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019 Říjen 2019

DO základní cena 16 190 – 19 990 18 290 – 23 990 23 190 – 24 390 21 790 – 23 490 18 490 – 22 490 17 890 – 20 590

Cena do 31.12.18 13 190 – 16 290 14 790 – 19 590 18 790 – 19 890 17 590 – 19 190 14 990 – 18 290 14 490 – 16 790
Cena do 31.1.19 13 490 – 16 690 15 190 – 19 990 19 290 – 20 390 18 090 -19 690 15 390 – 18 790 14 890 – 17 190
Cena do 28.2.19 13 890 – 17 090 15 590 – 20 490 19 790 – 20 790 18 490 – 20 090 15 790 – 19 190 15 290 – 17 590
Cena do 31.3.19 14 290 – 17 690 16 090 – 21 190 20 490 – 21 590 19 190 – 20 790 16 290 – 19 890 15 790 – 18 190

EUROVÍKENDY

Turecko – pověstmi opředená země, kde se tradice snoubí s moderními 
západními vlivy. Istanbul je jedním z mála měst na světě, ležících na 
dvou kontinentech – Asii a Evropě. Oba kontinenty spojuje a zároveň 
rozděluje úžina Bospor. Historie Istanbulu sahá až 2 000 let před náš 
letopočet. Město samo nabízí takřka nepřeberné množství památek.

Orientální 
Istanbul

Program: 1. den: Dopolední odlet z Prahy, ubytování, seznámení  
s programem. odpoledne se s průvodcem můžete vydat na zhruba 
dvouhodinovou pěší vycházku po okolí, základní orientace, seznámeni 
s polohou a dostupností hlavních památek. 2. den: Po snídani se  

Termíny   základní cena Cena do 31.12.2018
4.5. – 8.5.2019  13 590 Kč 11 090 Kč
4.7. – 7.7.2019  11 890 Kč 9 690 Kč 

s průvodcem fakultativně můžete zúčastnit prohlídky nejvýznačnějších památek centra 
Starého města, např. náměstí Sultana Ahmeda, pozůstatky římského Hipodromu a 
komplexu jedinečné Modré mešity. K chrámu Boží moudrosti cesta parkem, ve kterém 
naleznete stavbu tureckých lázní. Odpoledne byste neměli vynechat návštěvu největšího 
a nejvýznamnějšího muzea, sultánského Paláce Topkapi. V podvečer Grand Bazar, 
největším krytém tržišti Orientu. 3. den: 
Celodenní výlet. Zaplatíte pouze případné vstupy a jízdné v městské dopravě. 
Prohlídka začíná u vlakového nádraží Sirkei, okolo osmanské mešity a Egyptského 
trhu se dostanete do přístaviště, odkud se lodí přeplavíte do asijské části města. Podél 
břehu Bosporu se příjemně projdete k majáku Dívčí věž, kde se vám otevře nádherný 
výhled na Staré město, Bospor a Marmarské moře. Lodí se poté vrátíte do Evropy, do 
přístaviště Kabataş, odkud se metrem přesunete na Náměstí Taksim. Projdete se třídou 
Istiklal Caddesi, plnou kaváren, obchodů a elegantních domů z přelomu 19. a 20. 
století, dojdete až ke Galatské věži. 4. den: Snídaně, individuální volno. Pro červencový 
termín – kolem poledne transfer na letiště, odlet do Prahy. 5. den: Snídaně, dopoledne 
individuální volno. Kolem poledne transfer na letiště, odlet do Prahy.
V ceně zájezdu je zahrnuto: Letecká doprava Praha–Istanbul–Praha v ekonomické 
třídě, 3/4 noclehy v hotelu 3* se snídaní, služby česky hovořícího průvodce, 2 výlety 
s průvodcem a výkladem v češtině, transfery z/na letiště, zákonné pojištění CK. Cena 
nezahrnuje: cestovní pojištění, fakultativní služby cca 100 €. Nabídka fakultativních 
večerních programů na www.ckfloria.cz
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pořádající CK Eximtours

pořádající CK ČEDOK



EUROVÍKENDY

Ukrajina – bývalá země SSSR. Navštívíme Kyjev, který je nazýván 
matkou všech měst. Jedinečné památky UNESCO v klidu a bez 
výrazného turistického ruchu. Neopakovatelná atmosféra. 

Jedinečný Kyjev

Program: 1. den: Noční odlet z Prahy, ubytování 2. den: Po snídani 
první část prohlídky v centru města. Nově postavený chrám sv. 
Michaela podle původních plánů, katedrála sv. Sofie – pravoslavný 
chrám z poloviny 11. století a monumentální Zlatá brána, která byla 
hlavní branou starodávného Kyjeva. Krestschatyk, nejdůležitější ulice  
v Kyjevě, vedoucí na náměstí Nezávislosti (Majdan), odpoledne návštěva 
muzea miniatur, fakultativně návštěva leteckého muzea s jednou  

Termíny    základní cena Cena do 31.12.2018
14.6. – 17.6.2019  12 990 Kč 11 990 Kč

z největších sbírek letadel na světě. 3. den: Druhá část programu. Kyjevskopečereská 
lávra, úchvatný klášterní komplex založený roku 1051, muzeum mikrominiatur, krypta 
zakladatelů, odpoledne návštěva muzea Velké vlastenecké války, pro zájemce výstup 
na jednu z nejvyšších soch v Evropě Matka Vlast. Odpoledne individuální volno. 4. den: 
Noční transfer na letiště a návrat zpět do ČR.
V ceně zájezdu je zahrnuto: letecká doprava Praha–Kyjev–Praha v ekonomické třídě,  
3 noclehy v hotelu 3* se snídaní, služby česky hovořícího průvodce, transfery  
z/na letiště, zákonné pojištění CK. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy do 
navštívených objektů a jízdné MHD (cca 2000 UHY/os.) .

Poznávací zájezdy

Spojení relaxace u moře s poznáním antických památek.

Athény 
s pobytem u moře

Program: 1. den: Odlet z Prahy do Athén, po příletu transfer z letiště 
do metropole a dle časových možností okružní jízda autokarem pro 
základní seznámení se s městem, ubytování, fakultativně večeře.  
2. den: Celodenní volno na hotelu, fakultativně večeře. 3. den: Po 
snídani volno na hotelu nebo fakultativní výlet do Athén, pěší prohlídka 
centra města s průvodcem (MHD), nejstarší čtvrť města Plaka  
s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a Věží větrů, 
prohlídka dominanty města Akropole – Dionýsovo divadlo z 5. stol. 
př.n.l., Parthenon, chrám Erechtheion, možnost návštěvy úchvatného 
moderního Muzea Akropole… Návrat na hotel, fakultativně večeře. 
4. den: Po snídani volno na hotelu nebo fakultativní výlet na Peloponés 
a Argolidu. Mykény prohlídka známé Lví brány, kruhových hrobů 

Termíny   základní cena
30.4. – 5.5.2019 15 490 Kč
21.5. – 26.5.2019 15 490 Kč
17.9. – 22.9.2019 15 990 Kč 

Klytaimnéstry a Agamemnona, Átreovy pokladnice a muzea… Nafplio – první hlavní 
město svobodného Řecka střežené pevnostmi Akronafplia a Palamidi z jižní strany  
a Bourtzi na malém ostrůvku při pobřeží je zvané nejelegantnějším městem 
pevninského Řecka s typickými úzkými uličkami s obchody, Epidauros  
s nejzachovalejším starořeckým divadlem na světě s výbornou akustikou a pos- 
vátným okrskem boha lékařství Asklepia. Večer návrat na hotel, fakultativně večeře.  

5. den: Po snídani volno na hotelu nebo fakultativní výlet do starověkého Korintu, ruiny největšího římského sídliště v Řecku, 
jehož nejvýznamnější a nejlépe dochovanou památkou je chrám boha Apollóna z 5. stol. př. n. l., agora (římské forum), posvátný 
pramen Peiréné, aréna. Odjezd na plavbu lodí po 6 km dlouhém Korintském průplavu, který obklopují až 90 m vysoké stěny 
a spojuje Korintský záliv v Jónském moři se Saronským zálivem v Egejském moři a odděluje tak poloostrov Peloponés od řecké 
pevniny. Návrat na hotel, fakultativně večeře. 6. den: Po snídani volno k individuálnímu programu, v dopoledních hodinách 
transfer na letiště a odlet do Prahy. Upozornění: fakultativní výlety nejsou v ceně zájezdu. 

pořádající CK ČEDOK

Kompletní podmínky na www.ckfloria.cz

Západní Ukrajina

Šestidenní poznávací zájezd na 
západní Ukrajinu. Navštívíme 
překrásnou a nepoznanou přírodu 
a neznámé a jedinečné památky 
v nám blízké části Ukrajiny. 
Navštívíme město Lvov s překrásným 
historickým centrem zapsaným na 
seznamu UNESCOJedinečná příroda 
v Koločavě uprostřed Karpat vás jistě 
uchvátí a připomene Ivana Olbrachta 
a rodiště Nikoly Šuhaje loupežníka. 
Okouzlí vás jedinečný skanzen života 
na Podkarpatské Rusi. Zájemci mohou 
zkusit jízdu na čtyřkolkách. Po cestě 
se také podíváme na Slovensko 
do okolí Košic.
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             20. – 27.7.2019         7.890,-

Cena zahrnuje: dopravu, 6x ubytování, 
6x snídani, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.
Cena nezahrnuje: ostatní stravování, 
pojištění LV do zahraničí, vstupy do 
navštívených objektů. pořádající CK FLORIA

pořádající CK FLORIA



Poznávací zájezdy

Sedmidenní poznávací zájezd na 
Ukrajinu. Navštívíme pamětihodnosti 
Kyjeva s architektonicky zajímavými 
stanicemi metra, pravoslavný 
chrám sv. Sofie nebo obrovskou 
sochu „Matka Vlast“. Dalším bodem 
programu je prohlídka místa jedné 
z největších jaderných katastrof, 
a to jaderné elektrárny Černobyl a 
přilehlého města Pripjať. Průvodcem 
nám bude odborník a místní znalec.  

Ukrajina 
Kyjev 
a Černobyl

             1. – 7.11.2019            19.990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – 
Kyjev – Praha vč. tax a poplatků, transfer 
z/na, letiště 6x ubytování, 6x snídani, 2x 
oběd, 2x večeři, dopravu a prohlídku města 
Pripjať, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: obědy a večeře v Kyjevě, 
pojištění LV do zahraničí, prohlídka vnitřní 
části elektrárny Černobyl (cca 120$), vstupy 
do objektů v Kyjevě a kapesné (cca 2000 
UHY), jízdné MHD v Kyjevě. 

pořádající CK FLORIA

Zájezd spojuje dny odpočinku u moře s návštěvou velmi atraktivních míst jižní 
Itálie. Program zájezdu: 1. den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. 2. den: Řím 
(UNESCO) - antický Řím (Koloseum, Forum Romanum, Pantheon), Piazza Navona, 
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna aj. 3. den: Pobyt u moře. 4. den: Trajekt na ostrov 
Capri – jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře, možnost okružní plavby 
kolem ostrova, návštěva městeček Capri a Anacapri, Villy San Michele, možnost 
prohlídky Modré jeskyně. (Lodě se platí na místě.) Návštěva města Neapol (UNESCO). 
5. den: Pobyt u moře. Fakultativní výlet (uskuteční se od 15 osob) - HERCULANEUM 
(UNESCO) vykopávky na menším prostoru představují jedinečný ucelený komplex 
římského města, které bylo při výbuchu Vesuvu zalito lávovým proudem. Starořecké 
vykopávky CUMAE – nejstarší řecká kolonie v Itálii, uměle vybudovaný tunel ve skále. 
Návštěva unikátního archeologického muzea v Neapoli. 
6. den: Pompeje (UNESCO) – unikátně dochované antické město zasypané při výbuchu 
Vesuvu v r. 79 n.l. VESUV – sopka s rozhledy na Neapolský záliv, výstup měsíční 
krajinou ke kráteru. 
7. den: Klášter MONTECASSINO – nejstarší benediktýnský klášter, který byl 
vybombardován za 2. sv. války a následně kompletně zrekonstruován do původní 
podoby, honosná výzdoba, krásné výhledy do okolí. Zámek CASERTA (UNESCO) 
- zámek, který má nádherné zahrady s fontánami připomínajícími Versailles. 8. 
den: Pobyt u moře. 9. den: ŘÍM - Vatikán (UNESCO) - sídlo hlavy katolické církve chrám 
sv. Petra, Vatikánská muzea. 10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 

pořádající CK Mayer & Crocus

Řím a Neapolský záliv

Termíny   základní cena
28.6. – 7.7.2019 12 490 Kč
5.7. – 14.7.2019 12 490 Kč
23.8. – 1.9.2019 11 590 Kč 
30.8. – 8.9.2019 10 990 Kč

Švýcarsko: to je nejen slavné středisko 
Zermatt, a ještě slavnější Matterhorn, 
považovaný za nejkrásnější horu světa. 
Švýcarsko je také Vodní hrad Chillon 
na Ženevském jezeře, největší termální 
lázně Švýcarska Leukerbad a švýcarská 
čokoládovna nedaleko jezera Lugano.
Program zájezdu: 1. den: Odjezd z Prahy ve 
večerních hodinách. 2. den: Ráno příjezd do 
Švýcarska – do FLIMSU, vycházka lesoparkem 
k vyhlídce na KAŇON ŘEKY RÝN, který je 
nazýván GRAND CANYON OF SWITZERLAND. 
Dále pes průsmyk OBERALP a FURKA, kde je 
možnost navštívit ledovcovou jeskyni, dojezd 
na ubytování. 3. den: Celodenní výlet do 
ZERMATTU - autobusem doTäsche, vláčkem 
do Zermattu možnost výjezdu zubačkou na 
vyhlídkovou plošinu GORNEGRAT  

Švýcarsko hory 
a jezera

v nadm. výšce 3.130 m, k večeru návrat 
k ubytování. 4. den: Ráno nejprve odjezd 
do blízkého střediska SAAS FEE, které je 
nazýváno perlou Walliských Alp. Možnost 
výjezdu soustavou lanovek  

a Alpským metrem až na MITTELLALALIN 
do výšky 3500 metrů nad mořem, 
otáčivá restaurace a největší ledovcová 
jeskyně na světě. Odpoledne využijeme 
další lanovky v Saaském údolí, které nás 
vyvezou k úžasným výhledům na ledovce 
a čtyřtisícovky. V případě špatného 
počasí návštěva města Brig. Návrat na 
večeři a nocleh. 5. den: Ráno odjezd do 
EMMENTÁLSKÉHO ÚDOLÍ, kde se podíváme 
na ukázkovou sýrárnu, ochutnávka, 
možnost nákupu sýrů. Dále návštěva  
známé výrobny sušenek značky KAMBLY, 
spojená s ochutnávkou mnoha druhů. 
Odjezd k Bodamskému jezeru do 
KOSTNICE, kde se podíváme na památky 
spojené s Mistrem Janem Husem. Večer 
odjezd ze Švýcarska.  
6. den: Ráno příjezd do Prahy.

Program zájezdu: 1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. 2. den: Londýn, první 
část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster, přes Westminter Bridge k 
budově Parlamentu (UNESCO), kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu 
Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na působivé 
Trafalgarské náměstí, živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, přes Green Park k 
Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského 
oka aj. 3. den: WINDOR- zámek, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a 
královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY. Projdeme se jeho historickým centrem 
a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu. Přejedeme ke 
STONEHENGE(UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. 4. den: Druhá 
část prohlídky Londýna. Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá 
expozici britských korunovačních klenotů, most Tower Bridge, levobřežní čtvrť Southwark, 
barokní katedrála sv. Pavla. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti 
Greenwich. Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým 

Londýn a perly 
královské Anglie

pořádající CK Mayer & Crocus

             14.6. – 19.6.2019            7.590,-

Termíny   základní cena
4.5. – 8.5.2019  7 990 Kč
21.8. – 25.8.2019 7 990 Kč
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Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, 
ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, 
Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.

výhledem na Londýn. 5. den: Příjezd do ČR  
v odpoledních hodinách. pořádající CK Mayer & Crocus


