Spanilé dámy a slečny, drazí gentlemani, milí přátelé,
dovolujeme si vám na následujících stránkách představit
nabídku zájezdů vodňanské CK FLORIA pro rok 2020.
Také v tomto roce se s námi můžete vydat na tradiční a
oblíbená místa v tuzemsku, do blízkého či vzdálenějšího
zahraničí, na hory i k moři. Se spisovatelem a publicistou
Ing. Janem Bauerem budeme opět odhalovat tajemství
(nejen) naší historie, nechybí zájezdy za kulturou, jedno
a vícedenní poznávací zájezdy ani zájezdy pobytové.
Všeobecné obchodní
podmínky jsou dostupné na:
www.ckfloria.cz

2020
www.ckfloria.cz

Poznávací zájezdy
Eurovíkendy
Letecké zájezdy k moři
Pobytové zájezdy
u moře pro seniory
Pobytové zájezdy u moře
Lázeňské zájezdy
a pobyty

Na základě vašich požadavků dokážeme sestavit a
zrealizovat pro spolky, školy, podniky či jiné organizace
a sdružení zájezd „na míru“. (Míry máme dokonce dva)
Úzce spolupracujeme s velkými specializovanými
cestovními kancelářemi, díky čemuž vám případný
zájezd s nimi umíme ochotně a za katalogovou cenu
zprostředkovat.
Zakoupíte u nás i dárkové poukazy na naše zájezdy,
které jsou vhodným a vítaným dárkem pro vaše přátele
a blízké.

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.
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Víkendové zájezdy

Kroměříž a výstava FLORIA
8. – 10. 5. 2020

Pohádkové Krkonoše
30. – 31. 5. 2020

6. – 7. 6. 2020

2 290 Kč

2 490 Kč

2 190 Kč

pořádající CK FLORIA
V ceně: doprava, 2x ubytování se snídaní,
technický průvodce, pojištění CK p. ú.

Třídenní zájezd na Moravu. Program:
1. den: Odjezd v odpoledních
hodinách. Návštěva Slavkova u Brna
s návštěvou míst slavné bitvy tří
císařů, poté zastávka na Velehradě.
Večer ubytování. 2. den: Po snídani
zavítáme do centra Kroměříže, kde lze
navštívit Arcibiskupský zámek
s Podzámeckou zahradou, Zrcadlový
labyrint, městské muzeum nebo
slavnou Květnou zahradu. 3. den: Po
snídani navštívíme celostátní prodejní
výstavu květin FLORIA. Návrat večer.

Po stopách Santiniho II.
13. – 14. 6. 2020

Dny otevřených sklepů
v Šatově

pořádající CK FLORIA
V ceně: doprava, 2x ubytování s polopenzí,
technický průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Třídenní zájezd za poznáním pohádkové
oblasti Krkonoš.
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách,
přejezd do Krkonoš, ubytování, večeře.
2. den: Ráno po snídani možná návštěva
muzea krkonošských řemesel, následně
přesun do Pece pod Sněžkou – možnost
výstupu na Sněžku nebo procházka
Obřím dolem, večer ubytování.
3. den: Návštěva Janských Lázní, stezka
korunami stromů nebo rozhledna Zlatá
vyhlídka. Odpolední návrat domů.

Podkrušnohoří

pořádající CK FLORIA
doprava, 1x ubytování se snídaní, vstupné
na akci „Otevřené sklepy“, 100 Kč poukaz na
vzory, technický doprovod, pojištění CK p.ú.

Dvoudenní zájezd do vinařské oblasti
nedaleko Znojma. 1. den: Během celé
soboty jsou otevřené sklepy místních
vinařů s možností ochutnávky mnoha
různých vín. Turistický vláček vás přepraví
mezi různými sklepy. Po ukončení akce
přejezd na ubytování. 2. den: Po snídani
návštěva Znojma s nejstarší rotundou
v ČR, zájemci mohou navštívit i rozsáhlý
komplex znojemského podzemí.

Vysočina – Třebíčsko
19. - 20. 9. 2020

26. – 28. 9. 2020
2 590 Kč

1 190 Kč

1 790 Kč

pořádající CK FLORIA
pořádající CK FLORIA
pořádající CK FLORIA

doprava, 1x ubytování se snídaní, tech.
průvodce, pojištění CK proti úpadku

Druhá část poznávacího zájezdu po
stopách předního českého architekta
Jana Blažeje Santiniho. Program:
1. den: Prvním našim cílem bude
poutní areál Panny Marie Vítězné na
Bílé hoře v Praze. Večer pak přejedeme
do plzeňského kraje, kde se zastavíme
u hospodářského dvora Kalec,
večer ubytování. 2. den: Navštívíme
cisterciácký klášter v Plasech,
odpoledne pak klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech
u Stříbra, návrat ve večerních hod.

Tropical Islands

doprava, technický průvodce, 2x ubytování se
snídaní, jízdné vlakem, pojištění CK p. ú.

Třídenní zájezd do karlovarského
kraje. 1. den: V dopoledních hodinách
navštívíme zámek Bečov nad Teplou,
odpoledne pak hrad Loket, k večeru
ubytování. 2. den: Dopoledne Jáchymov,
vyjedeme lanovkou na Klínovec,
odpoledne oblast Horní Blatná –
pozůstatek cínových dolů Vlčí jáma
a rozhledna Blatenský vrch. Dále cesta
vlakem „Krušnohorským Semmeringem“.
Ubytování. 3. den: Snídaně, dopoledne
procházka po Karlových Varech.
Odpoledne prohlídka kláštera v Teplé.
Návrat ve večerních hodinách.

Pražské Židovské město

4. 4. 2020

19. 4. 2020

2 095 Kč

V ceně: doprava, technický průvodce,
1x ubytování se snídaní, pojištění CK p.ú.

Dvoudenní zájezd do oblasti Vysočiny.
Program: 1. den: Odjezd v ranních
hodinách, prohlédneme si Náměšť nad
Oslavou se známým barokním mostem
a zámkem. Po obědě následuje zastávka
v Kralicích s návštěvou památníku Bible
kralické. Odpoledne poté národní přírodní
rezervace Mohelenská hadcová step,
ubytování. 2. den: Návštěva historického
centra v Třebíči – zámek s kostelem sv.
Prokopa a jedinečná židovská čtvrť
s židovským hřbitovem.
Návrat do Vodňan ve večerních hodinách.

Moravský sklípek
22. 02. – 23. 02. 2020
10. 10. – 11. 10. 2020
2 090 Kč

419 Kč

1995 Kč děti do 11 let

pořádající CK FLORIA
V ceně: doprava, 1x ubytování se snídaní,
degustace vín, technický průvodce, pojištění CK
pořádající CK FLORIA

pořádající CK FLORIA

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.

Tento jednodenní výlet nás zavede do
pražského Starého Města. Navštívíme
Josefov – 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
je dosud v provozu.

Dvoudenní zájezd na Jižní Moravu za
objevením znojemské vinařské oblasti.
Program: 1. den Odjezd v ranních
hodinách, návštěva Znojma, největší
podzemí v ČR (27 km a 4 patra), rotunda
sv. Kateřiny, která je nejstarší v ČR,
nebo znojemský hrad. Ubytování, večer
návštěva vinného sklípku s degustací.
2. den: Prohlídka zámku Jaroměřice nad
Rokytnou, kterému se přezdívá „Moravské
Versailles“. Návrat ve večerních hodinách.

Chýnovské jeskyně,
hrad Kámen a Pelhřimov
2. 5. 2020

Vídeň – město

590 Kč

Jednodenní zájezdy

KVĚTEN - ČERVEN
2020

16. 5. 2020
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Vídeň – Schönbrunn
16. 5. 2020
590 Kč

590 Kč

pořádající CK FLORIA

Jednodenní výlet do nedaleké Chýnovské
jeskyně, která je známá také jako
malovaná. Dále navštívíme původně
gotický hrad Kámen z 13. století
a výlet zakončíme v Pelhřimově. Zde si
prohlédneme vnitřní i vnější expozici
muzea rekordů a kuriozit, nabízí se
i muzeum strašidel nebo Pelhřimovské
peklo.

Terezín †
16. 5. 2020
650 Kč

pořádající CK FLORIA

pořádající CK FLORIA

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 krátce navštívíme Schönbrunn,
jeden z nejkrásnějších zámků ve střední
Evropě.

Jarní Šumava
30. 5. 2020

Schönbrunn jeden z nejkrásnějších
zámků ve střední Evropě. Navštívit
můžete interiéry zámku, kde se
narodil a žil František Josef I. Můžete
také obdivovat rozlehlé zámecké
zahrady s labyrintem nebo si můžete
prohlédnout překrásný Gloriette.
Milovníci přírody pak zajisté ocení
pavilón pralesních rostlin nebo
zoologickou zahradu s pandou velkou.

Praha pro děti
6. 6. 2020
760 Kč

430 Kč

pořádající CK FLORIA

Jednodenní zájezd do pevnostního
města Terezín. Město je známé
především svou rolí během 2. světové
války. Ve Velké pevnosti se nacházelo
židovské ghetto, které sloužilo jako
přestupní stanice pro evropské židy do
některých z pracovních a vyhlazovacích
táborů. V Malé pevnosti se pak
nacházela věznice gestapa především
pro politické odpůrce nacistické okupace
Československa.

Koněpruské jeskyně a Křivoklát
13. 6. 2020
590 Kč

pořádající CK FLORIA

pořádající CK FLORIA
V ceně: doprava, vstup do ZOO, jízdné lodí.
Děti do 15 let: 660 Kč, Děti do 6 let: 560 Kč

Oblíbený jednodenní výlet do pohoří
Šumavy. Dopoledne navštívíme hrad
Kašperk, který nechal vybudovat
Karel IV. Následně nás čeká zastávka
v Kašperských Horách, kde můžete
navštívit muzeum Šumavy. Odpoledne
pak navštívíme oblast Čeňkovy pily
a místo, kde vzniká řeka Otava – soutok
šumavských řek Vydry a Křemelné.

Pasov a plavba křišťálovou
lodí SWAROVSKI

Oblíbený výlet určený především pro
rodiče s dětmi. Po příjezdu do Prahy
nastoupíme na výletní loď, která nás
proveze historickým centrem a dopraví
nás až do Troji. Tam navštívíme jednu
z našich nejznámějších zoologických
zahrad.

Český Ráj
20. 6. 2020
780 Kč

20. 6. 2020
995 Kč

pořádající CK FLORIA

Výlet z cyklu „Za tajemstvím historie“.
Dopoledne začneme prohlídkou ve
známých Koněpruských jeskyních, které
jsou největší v Čechách. Odpoledne
hrad Křivoklát, zmiňovaný již v
Kosmově kronice, oblíbený Václavem I.,
Přemyslem Otakarem II. i Vladislavem II.
a kde byli vězněni anglický alchymista
Edward Kelley a komorník císaře
Rudolfa II. Jeroným Makovský.

pořádající CK FLORIA

pořádající CK FLORIA
Cena zahrnuje: dopravu, plavbu lodí,
technický průvodce.

Během dopoledne nás čeká procházka
po Pasově, městem soutoku tří řek.
Můžete navštívit dóm sv. Štěpána
s největšími varhanami v Evropě.
Odpoledne nás pak čeká plavba
křišťálovou lodí, osázenou pravými
křišťály SWAROVSKI do údolí Dunaje na
rakouských hranicích.

Při tomto jednodenním výletu
navštívíme srdce Českého ráje.
Čeká nás pěší přechod přes oblast
Hruboskalska. Navštívíme zříceninu
hradu Valdštejn z roku 1260. Dále
se projdeme celou oblastí s mnoha
vyhlídkami nebo například arboretem
Bukovina. Procházku zakončíme před
zámkem Hrubá Skála. Pěší trasa
cca 7 km, doporučujeme pevnou
turistickou obuv.
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Jednodenní zájezdy

ČERVEN - ZÁŘÍ
2020

Středočeské skanzeny

Solná komora – Gmünden

27. 6. 2020
650 Kč

Jindřichův Hradec
25. 7. 2020
550 Kč

18. 7. 2020
720 Kč

pořádající CK FLORIA
pořádající CK FLORIA

Dopoledne navštívíme polabské
muzeum v přírodě, které prezentuje
prostřednictvím objektů lidové
architektury kulturu středního Polabí.
Figurínami doplněné interiéry ilustrují
život na polabské vesnici od poloviny
18. století do první poloviny 20.
století. Odpoledne pak město Kouřim,
prohlédneme si městské opevnění
nebo novogotický kostel sv. Štěpána,
hlavním cílem však bude muzeum
lidových staveb.

Kittenbergerovy zážitkové
zahrady

pořádající CK FLORIA

Jednodenní výlet do známé Solné
komory. Navštívíme město Gmünden
s romantickým zámkem na jezeře Ort.
Po návštěvě okolí zámku pak vyjedeme
lanovkou na vrh Grünberg, kde se nám
ze stezky korunami stromů naskytnou
úchvatné výhledy na okolí a vrcholky
Alp.

Orlí hnízdo

Jednodenní výlet do Jindřichova Hradce a
jeho okolí. Navštívíme historické centrum
se sousoším sv. Trojice. Dále také můžete
navštívit hrad a zámek, dům gobelínů
nebo muzeum fotografie. Odpoledne pak
návštěva zámku ve Stráži nad Nežárkou,
kde je umístěno muzeum Emy Destinové.

NP Berchtesgaden
jezero Königsee
8. 8. 2020
790 Kč

8. 8. 2020
790 Kč

1. 8. 2020
690 Kč
klášter Světlá 970 Kč
pořádající CK FLORIA

pořádající CK FLORIA

pořádající CK FLORIA

Jednodenní výlet do blízké části
Rakouska. Během dopoledne nás
čeká návštěva Kittenbergerovy
zážitkové zahrady nedaleko města
Zwettl. Rozkvetlý ráj okouzlí zajisté
každého návštěvníka. Odpoledne
pak ve Světlé (Zwettl) navštívíme s
českým průvodcem dosud fungující
cisterciácký klášter, který byl založen
roku 1137.

Cukrovar Dobrovice a Loučeň
15. 8. 2020

Navštívíme oblast Obersalzbergu, kterou
si oblíbil Adolf Hitler. Během dopoledne
můžete vyjet autobusem a výtahem
až do budovy Orlího hnízda vysoko na
skále. Přímo v dolním areálu naleznete
muzeum oblasti, které se věnuje
především studiu historie válečných let.
Odpoledne pak krátká zastávka u jezera
Königsee, které je nejhlubším jezerem
v Německu.

Libín a festival Víno a Sýr
5. 9. 2020

koncentrační tábor

590 Kč

pořádající CK FLORIA

Jednodenní výlet do Dobrovic, kde
nalezneme jedinečné muzeum
cukrovarnictví a lihovarnictví, které
vás provede výrobou těchto surovin.
Odpoledne pak barokní zámek Loučeň,
který navštívil mimo jiné i známý
spisovatel Mark Twain. Originalitou
zámku pak je kostýmovaný průvodce.

Flossenbürg

12. 9. 2020

790 Kč

990 Kč

pořádající CK FLORIA

Jednodenní výlet do německého
národního parku Berchtesgaden.
Navštívíme oblast jezera Königsee,
položeného mezi horskými masivy,
a které je nejhlubším jezerem
v Německu. Zájemci mohou vyrazit
elektro člunem ke kostelu sv. Bartoloměje pod horou Watzman. Oblast je
také vhodná pro pěší výlety kolem jezera
nebo pod horou Watzman.

V ceně je vstupenka na festival.
Jednodenní výlet do okolí Prachatic,
dopoledne navštívíme vrchol Libín
s rozhlednou a překrásnými výhledy
do okolí. Odpoledne pak zavítáme
do samotných Prachatic. Prohlídku
završíme návštěvou akce festival Vína
a Sýra s ochutnávkou až 104 vzorků
vín.

pořádající CK FLORIA

Tento jednodenní zájezd nás zavede do
česko-německého pohraničí. Navštívíme
koncentrační tábor Flossenbürg na
území bývalé německé říše. Byl určen
především pro asociální živly a politické
vězně. Tábor měl i několik pobočných
táborů v dnešních Čechách. Odpoledne
se pak zastavíme v Plzni, kde najdeme
například nejvyšší kostelní věž v ČR.

Po stopách Jana Žižky
19. 9. 2020

Delfinárium Norimberk

Barevná Šumava

28. 9. 2020

590 Kč

Jednodenní a lázeňské pobyty 5

800 Kč

16. 10. 2020 pátek 450 Kč
17. 10. 2020 sobota 450 Kč

Děti do 15 let: 700 Kč

pořádající CK FLORIA
pořádající CK FLORIA

Výlet v rámci seriálu „Za tajemstvím
historie“, do Čáslavi kde byly v kostele
sv. Petra a Pavla v roce 1910 objeveny
údajné kosterní pozůstatky Jana Žižky.
Navštívíme Žižkovu síň na zdejší
radnici, kde je uchovávána Žižkova
lebka a také zdejší muzeum. Odpoledne
vesnice Žižkovo Pole u Přibyslavi, kde si
prohlédneme kamennou mohylu v místě
Žižkovy smrti.

Žádaný a oblíbený výlet pro rodiny s
dětmi. Vydáme se do zoologické zahrady
v bavorském Norimberku. Součástí této
zahrady je také známé delfinárium, kde
se představí cvičení delfíni a lachtani. V
samotné zoo také najdete kapustňáky,
známe také jako mořské krávy a mnoho
dalších zvířat. Fakultativně možnost
návštěvy Norimberku.

Bad Füssing

Maďarsko – Sárvár

660 Kč

V ceně: doprava, tech. průvodce,
vstup do lázní na 5 hodin.
10. 1. (pátek), 25. 1., 8. 2., 21. 2. (pátek),
14. 3., 27. 3. (pátek), 25. 4., 26. 12. 2020
Tradiční jednodenní 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.

Gmünd – Sole Felsen Bad

Koupání v rakouském městě Gmünd.
Areál nabízí 4 bazény s různou
koncentrací soli, vyzkoušet můžete také

Úspěšný zájezd do našeho nejbližšího
pohoří. Navštívíme Šumavu oděnou
v podzimních barvách.
V cyklu barevná Šumava jsme již
navštívili: Vyšší Brod, Třístoličník,
Chalupskou slať, rozhlednu na
Javorníku a mnoho dalšího.
Přesný program bude upřesněn.

Velký Meder
Hotel Thermál Varga
Hotel Aqua

V ceně: doprava, 2x/3x ubytování
s polopenzí, 3x vstup do lázní, průvodce
28. – 31. 05. 2020 (4 dny)
23. – 25. 10. 2020 (3 dny)

5 190,Kč*
4 690 Kč**

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. Ubytování je zajištěno ve dvou
a tří lůžkových pokojích v penzionu,
vzdáleném asi 400 m od areálu.
Bufetová polopenze je zahrnuta v ceně
zájezdu.
*Tento termín výlet do Esterházy
Maďarského Versailles a do města
Sopron.
** V tomto termínu se konají největší
městské slavnosti (trhy s tradičními
produkty, kulturní představení apod.)

V ceně: doprava, tech. průvodce,
vstup do lázní na 4 hodin.

15. 1. 2020
31. 1. 2020 (pátek – pololetní prázdniny)
26. 2. 2020
18. 3. 2020

pořádající CK FLORIA

vířivou vanu. Návštěvníky, kteří se rádi
vyhřívají, jistě potěší populární komplex
osmi saun, které jsou přístupné za
příplatek. Každá ze saun je specifická
svou teplotou a svým aroma. Termíny
jsou především ve středu, kdy jsou k
dispozici slevy pro zákazníky nad 55 let.

Dospělí 679 Kč,
nad 55 let: 579 Kč,
Děti 6–15 let: 479 Kč, děti do 6 let: 279 Kč
Příplatek za sauny: 110 Kč

pořádající CK: D-Tour s.r.o.)

V ceně: 3x ubytování s polopenzí,
doprava autokarem, 3denní vstupné
na koupaliště, pobytová taxa, delegát,
pojištění CK proti úpadku,
Rodinný hotel Thermál a nově
postavená část Aqua s vynikajícími
službami v těsné blízkosti termálního
koupaliště.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, sprcha, WC, fén,
WiFi, TV SAT, trezor, lednička
Stravování: Polopenze, snídaně
i večeře formou bufetu včetně nealko
nápoje nebo poháru vína v centrální
restauraci v hlavní budově.

DOSPĚLÍ
21.6. – 24.6.2020 (3 noci) 5 450 Kč
25.9. – 28.9.2020 (3 noci) 5 450 Kč
dítě 3-15 let na přistýlce
21.6. – 24.6.2020 (3 noci) 4 690 Kč
25.9. – 28.9.2020 (3 noci) 4 690 Kč
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění
24,-/den, zapůjčení županu za poplatek
5,-EUR dospělá osoba
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Pobytové zájezdy u moře

Caorle – Porto S. Margherita

Ceny dle typů domů a velkostí apartmánů v Kč

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.
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, a navíc
další ložnice.
pořádající CK FLORIA

Typ ubytování

osob

25.4.-30.5
29.8. - 28.9.

30.5.-20.6.

20. 6.–27. 6.
22. 8.–29.8.

27.6.–11.7.

11. 7.–1. 8.

1. 8. - 22. 8.

Mono malé

2

5 490

7 990

8 990

10 190

11 190

12 490

Mono velké
4
5 790
8 590
9 590
10 990
11 990
13 190
Bilo bez bazénu
(Brian, Lepanto,
2/3+2
6 990
10 990
12 490
14 490
15 490
16 990
Soggiorno Adriatico)
Bilo s bazénem
(Holiday, Lemene,
2/3+2
8 390
12 490
13 990
16 990
17 990
18 990
Accapulco)
Bilo La Zattera
2+2
8 590
12 990
14 490
17 590
18 490
19 990
Trilo bez bazénu
(Soggiorno Adriatico,
4+2
9 490
13 990
15 490
18 190
19 990
20 990
Bora)
Trilo s bazénem
(Holiday, Nicessolo,
4/5+2
9 990
14 990
16 190
19 590
20 990
22 990
Livenza
Vilagio Los Nidos
4+2
11 490
16 990
18 190
20 990
22 190
23 990
Vila Prato Verde,
5/6+2
12 190
17 190
18 490
21 190
22 690
24 490
Bisona
Cena zahrnuje: Ubytování ve vybraném apartmánu na 7 noví, pojištění CK proti úpadku, Povinné příplatky: spotřeby vody, plynu, elektřiny (nebo úklid): 35-55 €/byt;
pobytová taxa 7 €/týden/osoba od 12 let, Fakultativní příplatky: Autobusová doprava 2.090 Kč/osoba

Velice známé a oblíbené letovisko se nalézá jen několik málo kilometrů
od Benátek. Lido di Jesolo nabízí nespočet obchodů, restaurací, barů
a kaváren. Jedná se o velice 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 Pirate Bay.
Apartmány Residence Costa del Sol
Rezidence se nachází v těsné blízkosti moře. V nejbližší blízkosti
naleznete hlavní ulici, v nejbližším okolí rezidence najdete kavárny,
restaurace a velké množství obchodů. Rezidence je vybavena bazénem
(i dětským), výtahem, a parkovištěm. Apartmány jsou moderně
zařízeny a vybaveny kuchyní s příslušenstvím, koupelnou, TV/SAT,
balkónem. Apartmány A pro 4 osoby jsou řešeny jednou místností,
apartmány B pro 4 až 5 osob a Apartmány C pro 6 osob, jsou vždy
vybaveny kuchyňským koutem s rozkládacím gaučem a jednou nebo
dvěma ložnicemi, samozřejmostí je sociální zázemí s WC a sprchovým
koutem.

Lido di Jesolo

pořádající CK FLORIA

Residence Costa del Sol ceny v Kč

Typ ubytování

osob

25.4.-23.5
12.9.-26.9.

23.5.-30.5.
5.9.-12.9.

13.6.-20.6.

30.5.–13.6. 29.8.
- 5.9.

20.6.–27.6.

27.6. - 4.7.
22.8. - 29.8.

4.7. - 1.8.

1.8. - 22.8.

A1 s terasou

2

5 090

8 090

9 590

11 190

12 990

15 990

17 990

18 490

A2 bez terasy
B1 výhled moře
B2 výhled bazén
C1 výhled moře
C2 výhled bazén

4
2+3
2+2
2+2+2
2+2+2

4 490
6 090
5 290
7 890
7 390

7 490
11 190
10 590
12 990
11 990

9 090
13 350
12 350
16 650
15 690

10 590
14 490
13 690

12 490
16 990
15 990
19 990
19 290

14 890
19 900
18 490
22 990
21 990

16 990
23 490
22 490
25 990
24 990

18 990
23 990
22 990
27 490
26 490

17 990
17 250

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 Kč/osoba,

San Benedetto del Tronto
Historické město San Benedetto del Tronto ve střední Itálii se nachází na pobřeží Jaderského moře mezi městy Ancona a Pescara.
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 jemným bílým pískem nabízí ideální podmínky pro pohodu
a odpočinek.
Kapacity na www.ckfloria.cz

Letecká dovolená

KARLOBAG

Hotel Zagreb*** pokoj moře
Polopenze
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
3. dítě do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce

7

Přímořské městečko s romantickou atmosférou. Karlobag a jeho okolí má bohatou
historii, kterou budete mít možnost při své návštěvě objevit. Jsou zde dobré podmínky
pro jachting, windsurfing, potápění i šnorchlování. Místní kuchyně je jedinečná.
Karlobag patří mezi klidná a pohodová letoviska. Nudit se zde v průběhu hlavní sezony
však určitě nebudete, konají se zde koncerty, divadelní představení a další akce
Hotel Zagreb***
Poloha: Příjemný hotel na břehu moře, od pláže jen několik málo desítek schodů.
Pláž: Pláže přímo pod hotelem jsou z velké části betonové, ale i oblázkové. Vybavení:
recepce, Wi-Fi, animace pro dospělé i děti 27.6.-29.8., 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 ..., směnárna, parkoviště
(za popl.), minigolf, stolní tenis, tenis. kurty, hřiště pro míč. 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 skládají se 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
13.6.-20.6.
29.8.-5.9.

20.6.-27.6.
22.8.-29.8.

27.6.-4.7.

4.7.-22.8.

7 290

8 790

9 790

9 990

3 690
3 690
5 190

4 490
4 490
6 190

5 890
5 890

7 090
7 090

4 990
4 990
6 890
7 890
7 890

5 090
5 090
6 990
7 990
7 990

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

KRK OMIŠALJ

pořádající CK: Amico travel

Městečko Omišalj na severu ostrova Krk.
Patří mezi nejstarší města na ostrově.
Historické centrum, je situováno na
kopci nad pláží a je protkáno úzkými
kamennými uličkami. Několik vyhlídek
nabízí úchvatný pohled na Omišaljský
záliv. Místní voda obsahuje minerály
vhodné k léčbě pohybového ústrojí i
při léčbě různých alergií a ekzémů. Na
ostrově jsou též vhodné podmínky pro
sportovní vyžití

zdarma
zdarma
zdarma

Depandance Pinia***
Polopenze
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
3. dítě do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce

pořádající CK Amico Travel

Podmínky ubytování v hotelu Zagreb a
dependance Pinia: Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenze, klimatizace, služby delegáta,
zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem
2390,-/osoba, pojištění léčebných výloh do
zahraničí , Služby placené na místě pobytu
(platí se v kunách): povinné: pobyt. taxa 1,4
eur/dospělá os./noc, děti 12-17,99 let 0,7 eur/
noc a děti do 11,99 let zdarma (pobytová taxa
bude upřesněna před odjezdem) fakultativní:
parkoviště 3 eur/den.

13.6.-20.6.
29.8.-5.9.

20.6.-27.6.
22.8.-29.8.

27.6.-4.7.

4.7.-22.8.

5 990

7 490

8 290

8490

3 090
3 090
4 190

3 790
3 790
5 290

4 790
5 890

5 990
7 090

4 190
4 190
5 890
6 690
7 890

4 290
4 290
5 990
6 790
7 990

zdarma
zdarma
zdarma

Oblíbené depandance hotelu Adriatic v zelené a klidné části. Výhody: pozvolný vstup
do moře a klidné prostředí.
Poloha: nachází se cca 1 km od centra letoviska Omišalj, nedaleko jachetního přístavu.
Pláž: vzdálená pouhých 100 m, 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 zdarma, výtah, terasa vhodná pro cvičení a tanec,
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: standardní 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., neal. nápoje a káva jsou u večeře zdarma.
Depandance Pinia***
Polopenze

13.6.-20.6.
29.8.-5.9.

20.6.-27.6.
22.8.-29.8.

27.6.-4.7.

4.7.-22.8.

6 790

5 390

1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
1. dítě do 13,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě do 13,99 let na pev. lůžku
1.dítě do 13,99 let s 1 dospělou. Os.

5 390

6 190

3 590
4 290
4 290

4 190
4 990
4 990

4 590
5 390

3 590
4 290

5 390

4 290

3. dospělá os. na přistýlce

4 890

5 590

5 990

4 890

zdarma

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 %

8 Poznávací zájezdy
Orientální Istanbul

VYBÍRÁME Z NAŠICH STRÁNEK
06.05. – 10.05.2020

12 790 Kč

WWW.CKFLORIA.CZ

02.07. – 06.07.2020

12 790 Kč

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. Uvidíte slavné památky jako Hagia Sofia, palác Topkapi, jedinečné nákupy v
Grand Bazar. Břeh úžiny Bospor, Galatská věž a mnohem více. pořádající CK Exim Tours

Letecké víkendy v Londýně

26.3. – 29.3.2020

11 599 Kč

25.9. – 28.9.2020		

12 689 Kč

Čtyřdenní, letecký zájezd do hlavního města Velké Británie. Navštívíte všechny hlavní
londýnské destinace jako Buckinghamský palác, Westminsterské opatství, Parlament,
Trafalgarské náměstí, Tower, Tower Bridge, Katedrálu sv. Pavla nebo Piccadilly. Budete
mít i dostatek času pro osobní volno, nákupy nebo návštěvu muzeí a londýnského oka.
Ubytování je zajištěno v 4* hotelu s anglickou snídaní.
pořádající CK ČEDOK

Athény – prodloužený víkend

Střední Morava

10.4. – 13.4.2020
30.4. – 03.5.2020

15 039 Kč
15 039 Kč

07.5. – 10.5.2020
25.9. – 28.9.2020

15 039 Kč
15 039 Kč

Čtyřdenní, letecký zájezd do hlavního města Řecka. Jedno z nedůležitějších měst
v Evropě. Navštívíte všechny hlavní Athénské destinace jako Héfaistův chrám, Věž
větrů, Akropole – Parthenon, chrám Erechtheion, muzeum Akropole, výběr ze dvou
fakultativních výletů: Mykény, Bourtzi, Epidauros se straořeckým divadlem. Druhý výlet
lodí: Sarónské ostrovy (Hydra, Poros, Aegina). Samozřejmě budete mít i dostatek času
pro osobní volno, nákupy nebo návštěvu muzeí. Ubytování je zajištěno v hotelu se
pořádající CK ČEDOK
snídaní. Upozornění: fakultativní výlety nejsou v ceně zájezdu.
(hvězdicový zájezd)

Letecký víkend v Nice

1. – 7.8.2020

7 495 Kč

Navštívíme zajímavá a krásná místa: zámek Slavkov u Brna, Olomouc – výstaviště
Flora, Arcidiecézní muzeum, Mariánský sloup, olomouckou pevnost, hrad Sovinec,
na Valašsku – Radhošť, Valašské muzeum v přírodě. Možná návštěva Kroměříže –
arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada, ZOO Lešná s chovem rejnoků.
Zlín – Baťův mrakodrap, historické centrum. Slušovice, Velehrad, Staré Město – Muzeum
pořádající CK FLORIA
Velké Moravy, Kovozoo, Luhačovice, Brno, hrad Špilberk...

07.05. – 10.05.2020 14 469 Kč
25.09. – 28.09.2020 14 469 Kč

03.07. – 06.07.2020

14 469 Kč

Oblíbené turistické centrum na jihu Francie: pěší prohlídka Nice s průvodcem pobřežní Anglická promenáda lemovaná galeriemi, obchody a velkolepými hotely; Staré
město, galerie, butiky a restaurace; květinový a zeleninový trh v Cours Saleya; klášter
Notre-Dame de Cimiez; zbytky rozsáhlé původní římské osady s pozůst. velkých lázní
a amfiteátru, výlet do St. Paul de Vence, Grasse, pobřeží Cannes.
pořádající CK ČEDOK

Monumentální Řím

10.4. – 13.4.2020
03.7. – 06.7.2020

15 190 Kč
13 890 Kč

07.5. – 10.5.2020		

15 790 Kč

Čtyřdenní, letecký zájezd do hlavního města Itálie. Jedno z nejstarších měst v Evropě
a antická Metropole. Navštívíte všechny hlavní Římské destinace jako Koloseum, Forum
Romanum, Palatin, bazilika Santa Maria Maggiore, Piazza Venezia, Fontána di Trevi,
Piazza di Spagna, Vatikán s bazilikou sv. Petra a Vatikánská muzea se sixtinskou kaplí.
Samozřejmě budete mít i dostatek času pro osobní volno, nákupy nebo návštěvu
muzeí. Ubytování je zajištěno v 4* hotelu se snídaní.
pořádající CK Exim Tours

Nenáročný víkend v Paříži

10.4. – 13.4.2020
30.4. – 3.5.2020
07.5. – 10.5.2020
03.7. – 6.7.2020

4 299 Kč
4 299 Kč
4 299 Kč
4 299 Kč

16.7. – 19.7.2020		
20.8. – 23.8.2020		
27.8. – 30.8.2020		
25.9. – 28.9.2020		

4 299 Kč
4 299 Kč
4 299 Kč
4 299 Kč

Čtyřdenní, autobusový zájezd do hlavního města Francie. Navštívíte všechny hlavní
Pařížské destinace jako náměstí Svornosti, Tuilerijské zahrady, Louvre, Notre Dame,
Palais Royale, Opera, Eiffelova věž, Invalidovna, Pantheon a Sacré Coeur. Budete mít
i dostatek času pro osobní volno, nákupy nebo návštěvu muzeí projet se můžete i po
Seině. Ubytování je zajištěno v 2* hotelu s kontinentální snídaní.
pořádající CK ČEDOK

Plavba po západním středomoří 2.7. – 11.7.2020			

Cena za vnitřní kajutu: 24 800 Kč/os.

Navštivte to nejzajímavější, co může západ Středozemního moře nabídnout. Naloďte
se v italském Janově a ve španělské Barceloně se nechte okouzlit překrásnou Gaudího
architekturou. Prohlédněte si historické centrum Palma de Mallorcy i nádherný
prezidentský palác maltské Valletty. Zastavte se na Sardinii, ne nadarmo přezdívané
„evropský Karibik“, cestě zpět do Janova obdivujte kouzelný Řím. Cena s plavbou vč.
plné penze, dopravou, českým průvodcem a návštěvou Janova.
pořádající CK PT Tours
Změny cen a termínu vyhrazeny.

