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predaj zájazdov/služieb z tohto katalógu sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami predaja cestovnej kancelárie tRavel FaMily s.r.o., ktoré sú k dispozícii 
vo všetkých predajných miestach a na www.ckvt.sk. zľavy za skorý nákup/First minute, uvedené pri každej ubytovacej kapacite, je možné pripočítať k zľavám 
pre verných klientov vo výške 2–3 % (pravidlá vernostného programu nájdete na www.ckvt.sk). zľavy za skorý nákup nemožno uplatniť na autobusovú a leteckú 
dopravu. zájazdy sú riadne poistené v zmysle zákona č. 281/2001 z.z. ceny v tomto katalógu obsahujú dph. zahájenie predaja zájazdov/služieb z tohto katalógu 
je 19. 12. 2019. podmienky cestovného poistenia sú obsiahnuté vo všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a sú k dispozícii vo všetkých 
predajných miestach a na www.ckvt.sk. platnosť tohto katalógu končí 30. 10. 2020. sídlo spoločnosti tRavel FaMily s.r.o., organizačná zložka, björnsonova 
3044/8, 811 05 bratislava, ičo: 36065463, dič: 2020289304.

 0800 567 567    ckvt.sk    travelfamily.cz   travelfamily.cz

40%
ZľAVy A VýHOdy „ROdINy“
|   Prečo ísť s nami
1.    Zľavy zA SKORý NáKuP

Na väčšinu hotelov, apartmánov, štúdií či 
penziónov môžete uplatniť zľavu za skorý nákup: 
FIRST MINuTE VO VýŠKE Až 40%. pre získanie 
zľavy stačí zakúpiť zájazd do uvedeného termínu 
a uhradiť zálohu 50 % z konečnej ceny. zľavu nie je 
možné kombinovať s ďalšími akciami alebo zľavami, 
okrem zliav nižšie uvedených. 

 2.   VERNOSTNá Zľava Až 3 %
zľava sa vzťahuje na všetky ponuky z katalógu 
a dostanete ju ako pre dospelú osobu, tak pre dieťa 
až do 18 rokov, na ktorú sa nevzťahujú zvýhodnené 
detské ceny. vernostnú zľavu 3% získajú klienti, ktorí 
s nami cestovali aspoň 3x na dovolenku, a 2 % klienti, 
ktorí s nami boli aspoň 1 × na dovolenke.

3.   VERNOSTNú ZľavU Až 2% NAVyŠE PRI PLNEj 
úHRAdE cENy
ak uhradíte celkovú cenu zájazdu do 5 dní od podpisu 
zmluvy o zájazde, získate navyše zľavu 2%. platí do 
31.12.2019. zľavu 1 % navyše získate pri úhrade celej 
ceny zájazdu do 31. 3. 2020.

4.    SKuPINOVé Zľavy  
 viac informacií na ckvt.sk

5.   NáSTuPy NA POByT V KTORýKOľVEK dEň  
zvolíte si ľubovoľný počet dní pobytu a naplánujete 
si termín odchodu a príchodu, ako potrebujete. aj 
toto vieme pre vás zabezpečiť!

6.   dOVOLENKA zA PáR dROBNýcH 
ak hľadáte najlacnejšiu dovolenku a chcete si ju 
poistiť dopredu, tak je dovolenka za pár drobných 
tou správnou voľbou. viac informácií na str. 5
a na www.ckvt.sk.

        Sledujte náš piktogram...
7.   dETI zAdARMO ALEBO VýHOdNE

deti u nás majú ubytovanie zadarmo
(vo vybraných kapacitách), alebo získajú výraznú 
zľavu či zvýhodnenú cenu na dopravu.

8.   dARČEKOVý POuKAz
dajte svojim blízkym alebo zamestnancom 
darčekový poukaz a urobte im tak radosť. poukaz 
je možné vystaviť na konkrétny pobyt, termín, či 
finančnú hodnotu.

|  dARČEk NAVYŠE k FIRST MINUTE :)
Už ste sa rozhodli? Ku kúpe dovolenky v skorých nákupoch FIRST 
MINUTE ZÍSKATE OD NÁS DARČEK, ktorý vás môže sprevádzať
na dovolenkách s TRAVEL FAMILY :).

|  PObOČkY
TRAVEL FAMILy s.r.o., organizačná zložka,
vajnorská 100, vivo! bratislava, 831 04 bratislava tel.: 0800 567 567/048 224 00 10
info@travelfamily.sk

Super ľahký batôžtek :)
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|   QR kód? 
NOVINkA V NAŠOM 
kATALóGU

RýcHLy OdKAz NESúcI 
INTERNETOVú AdRESu
•  Pohodlne všetky ceny a termíny
•   Naskenujte znak mobilným 

telefónom
•  A už len vyberajte :)

Odporúčame

Exkluzívne

Novinka

wi-fi v izbe alebo na recepcii

Klimatizované izby

All inclusive (+ light)

Bazén (vnútorný/vonkajší)

Pláž vhodná pre deti

Priamy výhľad na more

Relax a wellness

Fitness

Bezbariérové izby

Len pre dospelých

Možný pobyt so psom

Naturistická pláž

Pre rodiny

Pre páry

Vodné športy

Animačný hotelový program

Tobogán

Šmykľavka

OBSAH
| Zľavy A VýHOdy  2
Úvodné slovo pobočky,  
kontakt, obsah      3
Rodinný neptun klub      4
dovolenka za páR 
dRobných      5
Mapa     6
autobusová dopRava      8
letecká dopRava      9
aktívna dovolenka 50+      10
delegáti    11

| cHORVáTSKO  12
ISTRIE  
uMag     13
novigRad     15
poReč     17
vRsaR     20
Rovinj     22
kažela, Fažana  24
pula     25
Medulin     27
banjole     28
Rabac  29

KVARNER 

Mošćenička dRaga   31
Mali lošinj       32
cRikvenica  33
selce  35
novi vinodolski  36
ostRov kRk – njivice  37
ostRov kRk – kRk     38
ostRov kRk – baška 39
ostR. Rab – suha punta 41
ostRov Rab –  Rab 42
ostRov Rab – lopaR  43
ostRov pag – jakišnica, novalja  44 
ostRov pag – pag, pRivlaka  46

dALMácIE  

zaton     47
petRčane     48
biogRad na MoRu     49
sv. Filip i jakov     50
piRovac     52
vodice     53
šibenik – solaRis  55
pRiMošten       59
neptun klub tRogiR     60
tRogiR  61
oMiš     63
neMiRa  64
bRela     66
baška voda  69
neptun klub baška voda  70
baško  polje  73
neptun klub pRoMajna  75
pRoMajna  76
MakaRska  79
tučepi     82
podgoRa     86
živogošće     87
neptun klub dRvenik 88
dRvenik  89
bRist     92
neptun klub gRadac  93
gRadac  94
klek 100
ostRov bRač – supetaR 100
ostRov bRač – bol 101
ostRov hvaR – jelsa 103
ostRov hvaR – staRi gRad 104
ostRov hvaR – hvaR, vRbovska 105 

poloostRov pelješac – tRpanj 106
poloostRov pelješac – oRebić 107
ostRov koRčula – koRčula 109
ostRov Mljet, slano  110
dubRovník, Mlini  111

| ČIERNA HORA  112
budva  113
bečići, petRovac   114
sutoMoRe  115
neptun klub utjeha  
a buljaRica      116
utjeha  117
buljaRica   118
ulcinj  119

| SLOVINSKO  120
izola     120
kopeR, poRtoRož     121

| TALIANSKO 122
lignano     122
bibione     123
lido di jesolo     124
cesenatico     125
VŠEOBEcNé OBcHOdNé  
POdMIENKy 126 

|    ŠPECIALISTI 
NA dOVOLENkU

Užite si s nami pohodovú dovolenku :)

Prichádza ďalší rok, kedy s nami 
môžete vyraziť na cesty. Všetko 
máme pripravené: osvedčené hotely, 
výhodné letenky a autobusové miesta. 
Tím našich delegátov a animátorov 
zatiaľ zaslúžene oddychuje, aby vás 
v lete privítal v plnej sile vo vašich 
obľúbených destináciách. Tento rok 
sa naša vlajková loď Travel Family 
rozrástla o ďalšieho člena. K tradičným 
značkám, ktoré sú vám dobre známe, 
pribudla CK Kovotour Plus, jednotka na 
Čiernu Horu. Pre vás to znamená jediné 
– môžete s nami výhodne a so službami 
vo vysokom štandarde jazdiť do ďalších 
destinácií a objavovať nové miesta.

Šťastný výber dovolenky praje  
tím Travel Family
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NEPTuN KLuBy
|  zábAVA A RELAX PRE CELÚ ROdINU

Trogir (str. 61)
Baška Voda (str. 71) 
Promajna (str. 76)
drvenik (str. 89)
gradac (str. 94) 

| pRe deti
•  animačný program 

s českými animátormi pre 
malé i väčšie deti

•  tematické popoludnia 
plné hier a aktivít

•  atrakcie, súťaže 
a neptunov rodinný 
štvorboj

•  zábavné večery: detské 
minidisco, karneval 
a talent show

• voľba boha neptuna

•  športové aktivity: futbal, 
ping-pong, šípky

| pRe dospelých
•  Ranná rozcvička a aqua 

aerobic
•  výlety a poznávacie 

prechádzky
•  plážový volejbal, futbal, 

pingpong
•  spoločenské hry
•  zábavné večery a voľba 

boha neptuna

Skvelé prázdniny 
so smiechom, 

pohodou 
a športovaním!

tRogiR

Hotel Medena 

  polpenzia,  
  autoM /týždeŇ

  od 269 EUR/os.
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dOVOLENKA zA PáR dROBNýcH
|    NAJLACNEJŠIA dOVOLENkA NA MAkARSkEJ RIVIÉRE 

Makarská riviéra siahajúca v dĺžke 50 km od Brely po gradac, 
patrí medzi obľúbené destinácie slovenských turistov. Priťahujú 
ich sem slnečné pláže, priezračné more, malebné svahy pohoria 
Biokovo a priaznivé ceny jedla a služieb.

|    ČO zAHŔŇA dOVOLENkA zA PáR 
dRObNÝCH?

•    zakúpite si zvýhodnený pobyt v preverenom ubytovaní na Makarskej 
riviére.

•    My vám garantujeme ubytovanie v 2-lôžkovej izbe s možnosťou 
prístelky, v zariadení s minimálne dvoma hviezdičkami, 
maximálne 150 m od mora a s polpenziou (raňajky formou 
bufetu, večera - výber z 3 menu).

•    5 dní pred nástupom na pobyt sa dozviete konkrétny názov 
ubytovacieho zariadenia.

chorvátsko / Makarská riviéra
Za pár drobných

  polpenzia

 vlastná dopRava/týždeŇ

  od 114 EUR/os.

|    LACNO NA NádHERNÝCH MIESTACH
Ak vám nezáleží na tom, kde presne sa ubytujete, je 
pre vás naša dovolenka za pár drobných správnou 
voľbou.

Super cena!

HR-J002Y/CENA ZA OSOBU/TÝŽDEŇ (EUR)

30.5.-6.6. 6.6.-13.6. 13.6.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-4.7. 4.7.-18.7. 18.7.-22.8.

– 19.9.-26.9. 12.9.-19.9. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. 22.8.-29.8. –

uByTOVANIE 7 NOcí NA ROVNAKOM MIESTE

POLPENzIA
DOSPELÁ OSOBA 133 152 171 190 209 228 247
dIeťa do 12 rokov s 2 dospelýMI zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo
PLNá PENzIA
DOSPELÁ OSOBA 190 209 228 247 266 285 304
dIeťa do 12 rokov s 2 dospelýMI zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo

uByTOVANIE 4 NOcI NA jEdNOM A 3 NOcI NA dRuHOM MIESTE

POLPENzIA
DOSPELÁ OSOBA 114 133 152 171 171 190 209
dIeťa do 12 rokov s 2 dospelýMI zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo
PLNá PENzIA
DOSPELÁ OSOBA 171 190 209 228 228 247 266
dIeťa do 12 rokov s 2 dospelýMI zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo zadarMo

cENA zAHŕňA: 7X UbytovanIe v 2lôžkovej Izbe, 7X príslUšnú stravU, slUžby delegáta. pobytová taXa nIe je súČasťoU ceny a hradí sa na MIeste - 
dospelá osoba cca 1,5 eUr/os./deŇ, dIeťa 12-18 rokov cca 0,75 eUr/os./deŇ, dIeťa do 12 rokov pobytovú taXU nehradí.

MOžNOSť dOKúPENIA:  cestovného poIstenIa vrátane poIstenIa storna zájazdU, aUtobUsovej dopravy – 97 eUr/os., leteckej dopravy s odlet-
MI v sobotU z ostravy a v stredU z prahy za aktUálne ceny.

POzNáMKA: prograM “UbytovanIe 4 nocI na jednoM a 3 nocI na drUhoM MIeste” je UrČený len pre klIentov s vlastnoU dopravoU. ck sI v ráMcI 
tohto prograMU vyhradzUje právo Ubytovať klIenta: a) 7 nocí na jednoM MIeste alebo b) 4 nocI na jednoM MIeste a 3 nocI na drUhoM MIeste 
alebo c) 7 nocí na jednoM MIeste, ale 4 nocI v jednoM typU Izby a 3 nocI v drUhoM typU Izby. prípadný presUn klIentov sa prI pobytoch sobota-
-sobota realIzUje vždy v stredU a to v ráMcI oblastI Makarskej rIvIéry. klIentI sI presUn organIzUjú saMI a na vlastné náklady.
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dELEgáTI
| VAŠA ISTOTA A POMOC

dELEgáT FuNgujE AKO: sprievodca  
a poradca, rýchla spojka, záchranná vesta,  
keď sa vás pokúša nejaký problém na cestách 
stiahnuť pod hladinu. Vždy tam pre vás je  
a pomôže vyriešiť prípadné problémy.

|  HONzA POřízEk 
stále dobre naladený delegát honza vám ukáže, kde nájsť 
neptun klub a poradí, kam ísť na najlepší výlet alebo kde 
pozorovať krásny výhľad na more.

|  MICHAELA SEMIGINOVSká
na Makarskej riviére pôsobí skúsená delegátka Míša. potre-
bujete zohnať auto, požičať bicykel alebo zistiť, kde je 
najbližší lekár? Míša vie o Makarskej všetko a vždy vám so 
všetkým pomôže.

|  zdENěk SkRáŠEk

v severnej dalmácii môžete natrafiť na veselého zdeňka. stará 
sa o skvelú dovolenku tých, ktorí s nami cestujú napríklad do 
oblasti splitu: do neptun klubu v trogire, hotela Medena.

|  MARUŠkA ŠídLOVá
usmievavé blonďavé dievča? to je naša mladučká delegát-
ka Maruška. určite ste ju stretli v prekrásnej brele alebo v lu-
xusnom ubytovaní hotela antonija, vile oliva a tritone v drve-
níku. Maruška pôsobí občas aj ako animátorka, preto si s ňou 
môžete zacvičiť aj aquaerobic.

vy a vaša dovolenka ste pre nás veľmi dôležití. vždy sa snaží-
me o to, aby ste sa na našich zájazdoch cítili príjemne a všetko 
prebehlo na jednotku. Každé léto posielame do väčšiny po-
bytových miest skúsených a preškolených delegátov, ktorí 
sa starajú o vaše pohodlie a riešia prípadné problémy. 

„Mimořádná událost 
nebo jen půjčení skútru?  
Jsem zde pro Vás!“

„Spokojný klient – 
moja radosť“

Vo väčšine našich destinácií i)  

FOTO 
NARETuŠOVAT
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AKTíVNA dOVOLENKA 50+
|  dOVOLENkA S PROGRAMOM: záŽITkY, CVIČENIE A kULTÚRA

chorvátsko / promajna
Pavilony Dukić A 

  polpenzia

 autobusoM /týždeŇ

  od 266 EUR/os.

CENOVO ZVÝHODNENÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY - CENY V EUR

29.5.–7.6. 5.6.–14.6. 4.9.–13.9. 11.9.–20.9.

HR-0047S, TROgIR – HOTEL MEdENA *** s polpenzIoU
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+0) bM I 2(+1) bM – 323 342 –
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+2) bM-neW – 353 372 –
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+0) bM prI obsad. 1 osoboU – 475 494 –
príplatok za slUžbU all InclUsIve lIght – 76 76 –
HR-0054S, BAŠKA VOdA – ROdINNé BuNg. BAŠKA VOdA ** s all InclUsIve lIght
osoba v 2 a 3lôžkovej Izbe 2(+0) b, 3(+0) b – 323 342 –
osoba v 2 a 3lôžkovej Izbe 2(+0) bk, 3(+0) bk – 334 353 –
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+0) b prI obsad. 1 osoboU – 437 456 –
HR-0101S1, PROMAjNA – PAVILON duKIć A ** s polpenzIoU
osoba v 2lôžkovej Izbe 266 285 304 285
osoba v 1lôžkovej Izbe 285 323 361 304
HR-0101S2, PROMAjNA – PAVILON duKIć B *** s polpenzIoU
osoba v 2lôžkovej Izbe 277 296 315 296
osoba v 1lôžkovej Izbe 296 334 372 315
HR-0060S, MAKARSKA – RIVIjERA SuNNy RESORT By VALAMAR  ** s polpenzIoU
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+1) 285 304 342 304
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+0) b 296 315 353 315
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+0) b-k 308 327 365 327
príplatok za slUžbU all InclUsIve lIght 57 57 57 57
HR-0212S1, dRVENIK – dEPANdANcE TRITON **** s polpenzIoU
osoba v 4lôžkovoM apartMáne 285 304 323 304
osoba v 3lôžkovoM štúdIU 292 311 330 311
osoba v 2lôžkovoM štúdIU 342 361 380 361
HR-0212S2, dRVENIk - dEPANdANCE OLIVA **** s polpenzIoU
osoba ve 2 a 3lôžkovej Izbe 2(+0) M-sW a 3(+0) bM 292 311 330 311
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+0) bM I 2(+1) bM-sW 342 361 380 361
HR-0212S3, dRVENIK - HOTEL ANTONIjA **** s polpenzIoU
osoba v 2lôžkovej Izbe a2(+0) I b2(+0) 292 311 330 311
osoba v 2lôžkovej Izbe 2(+1) bM I 2(+1) bM-sW 342 361 380 361
HR-0068S1/S2/S3, gRAdAc - HOTEL A dEP. LAguNA ** s polpenzIoU
osoba v 2lôžkovej Izbe hotela lagUna 285 323 342 304
osoba v 2-3lôžkovej Izbe depandance lagUna b – 285 304 –
osoba v 2lôžkovej Izbe depandance lagUna a – 304 323 –
cENA zAHŕňA  7x ubytovanie, 7x polpenzia/all inclusive light, autobusovÚ dopRavu, 
pobytovÚ taxu (okReM pobytových Miest v tRogiRe a dRveniku - taxa sa platí na Mieste), 
zákonné poistenie podľa zákona č. 281/2001 z.z.  

MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vRátane poistenia stoRna zájazdu. vyššie 
uvedené ceny sÚ konečné a neMožno na ne už uplatniť žiadne ďalšie zľavy. zájazdy sÚ 
uRčené pRe všetky vekové kategóRie bez obMedzenia.

|  AkTIVITY
• Výlety a poznávacie prechádzky
• Prednášky o zdraví a meranie tlaku
• Pohybové aktivity, aqua aerobic
• dychové cvičenia a inhalácie
• zoznamka a veľa zábavy
• Kultúrne, tanečné a filmové večery

Pre zdravie 
a pohodu :)

|   OzdRAVNÉ
|  ÚČINkY MORA
Pobyt pri mori je prospešný nielen  
z hľadiska relaxácie, ale má 
tiež vďaka slanej vode skvelé 
priaznivé účinky na rôzne 
ochorenia kože, dýchacie cesty  
a náš pohybový aparát.
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taliansko

cesenatico

uMag
novigRad

PoReč
vRsaR

Rovinj

Fažana
bRijuni

Pula
Medulin

lido di jesolo

bibione
lignano

ISTRIA, KVARNER
TRASA z BRATISLAVy
a) bRatislava > viedeŇ > gRaz > MaRiboR > lublaŇ > Rijeka/kopeR
b) bRatislava > szoMbathely > vaRaždín > záhŘeb > Rijeka

dALMácIA
TRASA z BRATISLAVy
a) bRatislava > viedeŇ > gRaz > MaRiboR > záhReb > zadaR/split
b) bRatislava > szoMbathely > vaRaždín > záhReb > zadaR/split

MIESTA VAŠEj dOVOLENKy
|  CESTNÉ VzdIALENOSTI z bRATISLAVY

|  TRASY OSObNEJ dOPRAVY

TRASA dĹžKA PLAVBy (ccA) PLAVEBNý 
PORIAdOK

cENA (ccA)
HRK/OS.

cENA (ccA)
HRK/AuTO

cRes ďalej ces Most na 
ostRov lošinj 

bRestova - poRozina 20 
Min. 13 x denne 18 115

ostRov pag pRizna – žigljen 15 Min. 1x za hodinu 17 96
ostRov Rab stinica – Mišnjak 15 Min. 1x za hodinu 15 85
ostRov bRač split – supetaR 50 Min. 14x denne 33 154
ostRov hvaR split – staRi gRad 120 Min. 7x denne 47 310
oRebić a ostRov 
koRčula oRebić – doMinće 15 Min. 18x denne 16 76

ostRov Mljet pRapRatno – Mljet 45 Min. 5x denne 28 140
ostRov vis split – vis 150 Min. 2–3x denne 54 340

|  VYbRANÉ TRAJEkTY V CHORVáTSkU

uVEdENé INFORMácIE Sú PLATNé PRE ROK 2020
VIAc INFORMácII NAPR. NA www.jAdROLINIjA.HR A www.RAPSKA-PLOVIdBA.HR 

CHORVáTSkO – ISTRIA
uMag  .................................................................665 kM ...........stR. 13
novigRad .......................................................680 kM ...........stR. 15
poReč .................................................................700 kM ........... stR. 17
Rovinj  ..............................................................720 kM ..........stR. 22
pula ....................................................................730 kM ..........stR. 25
Medulin ...........................................................657 kM ..........stR. 27
Rabac ................................................................ 690 kM ..........stR. 29

CHORVáTSkO – kVARNER
Moščenička dRaga ................................635 kM  ..........stR. 31
Mali lošinj – ostR. lošinj ..............  743 kM  .........stR. 32
cRikvenica ...................................................620 kM ..........stR. 33
novi vinodolski  ....................................... 715 kM  .........stR. 36
ostRov kRk  ................................................  745 kM  ......... stR. 37
ostRov Rab  .................................................790 kM  ..........stR. 41
ostRov pag  ................................................. 810 kM  .........stR. 44

CHORVáTSkO – dALMáCIA
zaton  ...............................................................780 kM  ......... stR. 47
petRčane  ...................................................... 775 kM  .........stR. 48
sv. Filip i jakov  ......................................... 786 kM  ........ stR. 50
vodice ..............................................................855 kM  .........stR. 53
šibenik-solaRis  ...................................... 805 kM  .........stR. 55
pRiMošten  .................................................. 824 kM  .........stR. 59
trogIr  ......................................................  838 kM  .......str. 60
oMIš  ............................................................. 867 kM  .......str. 63
neMIra ....................................................... 835 kM  .......str. 64
brela  ...........................................................881 kM  .......str. 66
baška voda  ..........................................884 kM  .......str. 69
baško polje  ........................................ 885 kM  ....... str. 73 
proMajna  ...............................................887 kM  ....... str. 75
Makarska  .............................................. 895 kM  ....... str. 79 
tUČepI  .........................................................897 kM  .......str. 82
podgora .................................................. 902 kM  .......str. 86
žIvogošĆe  ...............................................931 kM  ....... str. 87 
drvenIk  .................................................... 920 kM  .......str. 88
brIst  ........................................................... 934 kM  .......str. 92
gradac  ......................................................937 kM  .......str. 93

CHORVáTSkO – dALMáTSkE OSTROVY
bol – ostr. braČ  ............................... 895 kM  .....str. 100
jelsa – ostr. hvar  ...........................870 kM  ......str.103
starI grad – ostr. hvar  ............. 855 kM  .....str. 104
orebIĆ – pelješac ..........................1085 kM  ......str. 107
korČUla – ostr. korČUla  ...... 1090 kM  .....str. 109

ČIERNA HORA
bUdva ......................................................... 1195 kM ........str. 113
beČIĆI, petrovac na MorU  ..... 1200 kM  .....  str. 114
sUtoMore ..............................................1054 kM ....... str. 115
Utjeha .......................................................1076 kM ........str. 117
bUljarIca ..............................................1060 kM ....... str. 118
UlcInj ........................................................1088 kM ........str. 119

SLOVINSkO
IZOLA ...........................................................555 kM. ......str. 120
koper ............................................................551 kM ....... str. 121
portorož ................................................563 kM ....... str. 121

TALIANSkO
lIgnano .....................................................669 kM ...... str. 122
bIbIone ........................................................673 kM ...... str. 123
lIdo dI jesolo ....................................... 718 kM ...... str. 124
cesenatIco .............................................882 kM ......str. 125



99RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.cKVT.SK 9RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.cKVT.SK 

 

Punta skala
zadaR

dugi otok kukljica sv. Filip i jakov
biogRad na MoRu

pakoštane, dRage, vRgada
PiRovac

Rastovac
šibenik
solaRis

PRiMošten
neptun klub tRogiR

suPetaR
PostiRa

bol
staRi gRad

hvaR

vRboska

uble

PoMena

jelsa

kaštel štaFilić
lokva Rogoznica

oMiš
bRela

Mala luka
neMiRa

neptun klub baška voda
baško polje
neptun klub pRoMajna

MakaRska
tučepi

PodgoRa
živogošće

bRist
oRebić

koRčulabRna

neptun klub dRvenik
neptun klub gRadac

Ploće
blače

koMaRna
neuMklek

tRPanj

slano koločep

MlinisRebReno

cavtat
čilipi

vodice
lovišća

Mali 
lošinj

duga uvala

Rabac

opatija

Malinska
kRk

baška
lopaR

jakišnica

kaRlobag
novalja

gajac
pag

staRa novalja

staRigRad-paklenicaPRivlaka
zaton

PetRčane

njivice
cRikvenica

selce
klenovica

novi vinodolski
Plitvice

MaRiboR

bled

MoRavske toplice

Radenci
lendava

Ptuj sv. MaRtin

Rijeka

ljubljana

zagReb

slovinsko

choRvátsko

kRk

cRes Rab

Pag
viR

MuRteR

vis

ugljan

split

brač
hvar

koRčula

lastovo Pelješac

Mljet
dubRovnik

lošinj

 

Medulin

TRASA dĹžKA PLAVBy (ccA) PLAVEBNý 
PORIAdOK

cENA (ccA)
HRK/OS.

cENA (ccA)
HRK/AuTO

cRes ďalej ces Most na 
ostRov lošinj 

bRestova - poRozina 20 
Min. 13 x denne 18 115

ostRov pag pRizna – žigljen 15 Min. 1x za hodinu 17 96
ostRov Rab stinica – Mišnjak 15 Min. 1x za hodinu 15 85
ostRov bRač split – supetaR 50 Min. 14x denne 33 154
ostRov hvaR split – staRi gRad 120 Min. 7x denne 47 310
oRebić a ostRov 
koRčula oRebić – doMinće 15 Min. 18x denne 16 76

ostRov Mljet pRapRatno – Mljet 45 Min. 5x denne 28 140
ostRov vis split – vis 150 Min. 2–3x denne 54 340
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dOPRAVA AuTOBuSOM
|  | BEzPEČNE A POHOdLNE

 dOPRAVu NA dIEťA dO 12 ROKOV 
zAdARMO poskytujeme pri pobytoch  
s NEPTuN KLuBOM, a to v termínoch 
do 20.6. a od 29.8. Platí vždy  
pre 1 dieťa v sprievode 2 dospelých.  
Počet miest je obmedzený, akcia platí  
do 31.1.2020.

•  Viac ako 30 nástupných miest na 
Slovensku.

•  Odjazdy každý piatok od 15.5. do 18.9. 
vrátane.

•  Odjazdy piatok, utorok pre predĺžené 
pobyty na 10 a 11 nocí (platí pre vybrané 
destinácie v termínoch pobytu 27.6.-8.7., 
8.7.-18.7., 18.7.-29.7., 29.7. - 8.8., 8.8.-19.8., 
19.8.-29.8.,). možnosť pobytov aj na 3 a 4 
noci (platí pre autobus cKTF s nástupným 
miestom Bratislava). Viac info v cK.

•  Komfortné klimatizované autobusy s wc 
(platí pre autobus cKTF s nástupným 
miestom Bratislava).

•  Technický sprievodca na vybraných 
linkách, premietanie filmov, denná tlač 
(platí pre autobus cKTF s nástupným 
miestom Bratislava).

•  Občerstvenie k zakúpeniu na palube 
autobusu (platí pre nástupné miesto 
Bratislava).

| CIEľOVá dESTINáCIA
ISTRIA
umag, novigrad, poreč, vrsar, Rovinj, Rabac (odjazdy  
od 29.5. do 11.9.. vrátane).

KVARNER
crikvenica, selce, novi vinodolski, ostrov krk, ostrov 
Rab* (odjazdy od 29.5. do 11.9. vrátane).

SEVERNá dALMácIA
sv. Filip i jakov, biograd na Moru, pirovac, vodice, 
šibenik-solaris, primošten, trogir, kaštel-štafilić 
(odjazdy od 22.5. do 11.9. vrátane).

STREdNá dALMácIA
split, omiš, lokva Rogoznica, nemira, brela, baška 
voda, baško polje, promajna, Makarska, tučepi, podgora, 
drvenik, brist, gradac (odjazdy od 15.5. do 18.9. vrátane).

OSTROVy BRAČ A HVAR**
(odjazdy od 29.5. do 11.9. vrátane).

južNá dALMácIA
polostrov pelješac – trpanj, orebić, ostrov korčula**, 
ostrov Mljet**(odjazdy od 29.5. do 11.9. vrátane).
pri ceste do južnej dalmácie na polostrov pelješac vás 
autobusom prepravíme do najbližšieho pobytového 
miesta na pevnine. ďalej pokračujete miestnymi 
autobusovými transfermi, prípadne trajektom do miesta 
vášho pobytu.
ČIERNA HORA
budva, bečići, petrovac, sutomore, bar, ulcinj 
(odjazdy od 6.6. do 19.9. vrátane).
niektoré nástupné miesta nie je možné vo vybraných 
(hlavne krajných) termínoch využiť.

Brno
Mikulov

Banská BystricaPartizánske

Prievidza

ZvolenTopoľčany
      Žiar nad Hronom
      (Ladomerská Vieska) 

Nitra

SereďTrnava

Trenčín
Nové Mesto 
nad Váhom

Žilina

Púchov
Považská Bystrica

Martin Ružomberok

Spišská 
Nová Ves

Poprad
Levoča

Prešov

Košice

Liptovský 
Mikuláš

Piešťany

BRATISLAVA

A CB

A C

B

CIEľOVÉ dESTINáCIE 
IstrIa, kvarner, severná dalMácIa, 
stredná dalMácIa, jUžná dalMácIa

CIEľOVá dESTINáCIA
stredná dalMácIa

nIektorá nástUpné MIesta nIe je Možno vo vybraných (predovšetkýM krajných) terMínoch vyUžIť.
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OSTRAVA–SPLIT–OSTRAVA  
odlety každú sobotu od 13.6. do 5.9. vrátane

OSTRAVA–POdgORIcA–OSTRAVA  
odlety každú sobotu od 6.6. do 19.9. vrátane

BRNO–POdgORIcA–BRNO  
odlety každú sobotu od 6.6. do 19.9. vrátane

Možnosť zakúpenia leteniek z iných odletových 
miest a do iných destinácií na vyžiadanie v cK.

dIEťA zAdARMO dO 2 ROKOV 
BEz NáROKu NA SEdAdLO (prI vybraných letoch)

KONEČNá cENA LETEcKEj dOPRAVy zAHŕňA:  
letenku tam a späť, transfer z letiska do hotela v pobytovom 
mieste a späť, letiskové a bezpečnostné taxy, palivový 
príplatok.

POzNáMkA:

•  individuálne tRansFeRy na a z letiska v čR ckvt nezaisťuje. 
•  pRe skupiny nad 10 osôb Radi pRipRavíMe špeciálne zvýhodnené 

ceny leteckej dopRavy. 
•  saMostatné letenky je Možné zakÚpiť v ck. (ceny leteniek na 

vyžiadanie)
•  ceny leteniek sÚ platné pRe zájazdy na 7 nocí. ceny leteniek pRe 

iný počet nocí sÚ na vyžiadanie v ckvt.
•   ceny leteniek sÚ platné do vypRedania kapacít gaRantovaných 

ckvt.

NA OSTROVy
|  AUTObUSOM

LIETAdLOM
|  bRNO   |  OSTRAVA

doprava na ostrovy jadranu je organizovaná 
vždy do najbližšieho pobytového miesta 
na pevnine – prístavu, potom trajektom 
a miestnymi autobusovými transfermi 
do miesta vášho pobytu. Transfery sú 
zaisťované miestnymi dopravcami, pri ceste 
môže dôjsť k časovému omeškaniu. Autobus 
nie je trajektom prepravovaný.

OSTROV RAB* 
autobusom, potom prestup do miestneho transferu 
a odvoz do pobytového miesta na ostrov Rab.

OSTROVy BRAČ, HVAR, KORČuLA, MLjET**  
doprava na tieto ostrovy je kombináciou autobusovej 
a lodnej dopravy, vrátane miestneho transferu do 
pobytových miest. 

KOMBINOVANá 
dOPRAVA
pre pobyty v termínoch 6.6.-13.6. (autobusom tam, letecky 
späť) a 12.9.-19.9. ( letecky tam a autobusom späť) môžete 
využiť kombináciu leteckej (do/z ostravy) a autobusovej 
dopravy do rôznych pobytových miest na Makarskej riviére 
za zvýhodnenú cenu 169 euR vrátane transferu!

Rýchla, bezpečná a komfortná doprava

Transfer z letiska do miesta vášho pobytu a späť 

 Vyberáme iba renomované a preverené letecké 
spoločnosti
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CHORVÁTSKO 

cHORVáTSKO
| kRajina plná zážitkov

Chorvátsko už dávno nie je len obľúbená oblasť 
rodinných dovoleniek. Je to predovšetkým krajina 
plná unikátnych zážitkov. Ten svoj zážitok si tu 
nájdu gurmáni, športovci, rybári, jachtári, milovníci 
modernej hudby i kultúrnych zážitkov, romantici 
i hedonici. Pre každého niečo!

V cHORVáTSKu PRE SEBA OBjAVíTE:
romantické miesta, ktoré vám vezmú dych. pritom nie sú ešte 
natoľko známe. napríklad galešnjak. ostrov milencov, ostrov 
lásky. Malý ostrovček v jadranskom mori, ktorý pred časom 
objavili fanúšikovia google earth. je to miesto, ktorého tvar 
najviac na svete pripomína srdce. Romantikou dýchajú aj 
mnohé zátoky, zabudnuté pláže a miesta, kde sa v prekrásnej 
prírode ocitnete úplne sami. stačí zamieriť na proizd, vir 
alebo cres. Máte chuť zažiť nezabudnuteľné koncerty na 
pláži alebo navštíviť jedny z najlepších open air klubov 
v európe? k špičke zábavy a nočných party patrí ostrov pag 
s plážou zrće, kde sa každý rok v lete koná jeden z najlepších 
európskych hudobných festivalov the hideout Festival, 
plat beach v dubrovniku alebo girandella beach na ostrove 
Rabac. a ak hudba a party nie sú práve vašou šálkou, môžete 
si užiť pouličné divadlo v dubrovníku alebo jedinečné jazzové 
letné festivaly v poreči, opatiji či v letovisku Rovinj. chcete 
spoznať miesta, ktoré si podmanili filmárov svetových hitov? 
napríklad kultový seriál hra o tróny, filmy ako diana, Red 
tails a ďalšie. draguc, trogir, opatija, pula a ďalšie miesta sa 
stali ikonickými kulisami svetových show. každý letný deň (či 
noc) nájdete v chorvátsku iný originálny zážitok. pozývame 
vás k tomu, aby ste si ich vychutnali!

PLážE AKO STVORENé NA MIERu PRE VáS!
pláže ako stvorené na mieru pre vás! v európe patria chorvátske 
pláže k tým naj. aj podľa merania odborníkov je kvalita morskej 
vody v letoviskách na jednotku. túžite po pokoji, alebo sa nebránite 
občasným žúrkam na morskom brehu? Idete vo dvojici? s partiou 
priateľov? s malými deťmi? v chorvátsku si vyberiete!

|       Relax a zábava po ceste
cestu do chorvátska si môže spríjemniť prehliadkou 
a prenocovaním v rámci národného parku plitvické jazerá alebo 
napríklad relaxáciou v termálnom parku a golfovom rezorte sveti 
Martin na Muri, nachádzajúcom sa pri slovinsko-chorvátskych 
hraniciach. oddych v prírode alebo bazénový svet s tobogánmi 
a wellness službami? rozhodnutie je len na vás. Ubytovanie vám 
radi zaistíme na ľubovoľný počet nocí. 

  
viac inFo na cKVT.SK
hR-0243s, hR-02431

teRMal. kÚpele sveti MaRtin na 
MuRi
HOTEL SPA GOLFER, APARTMÁNY 
REGINA

od 29 EUR os. /autoM /1 noc

  
viac inFo na cKVT.SK
hR-0125g, hR-0125b, 
hR-0125p, hR-0125j,

náRodný paRk plitvická jezeRa
HOTELY GRABOVAC, BELLEVUE, 
PLITVICE, JEZERO

od 49 EUR os. /autoM /1 noc
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CHORVÁTSKO – Umag

Apartmány Polynesia Plava Laguna

POLOHA v čiastočne zalesnenej oblasti katoro, cca 3 km severne od umagu.
VyBAVENIE klimatizovaná recepcia, zmenáreň, tanečná terasa, Wi-Fi a trezor na 
recepcii za poplatok, v blízkosti - reštaurácia, kaviareň, pizzéria, market.
uByTOVANIE typ studio 2+1 - cca 32m2 - jedna miestnosť s 2 lôžkami a s rozkladacím 
gaučom pre 1 osobu. apt. 2+1 - cca 39 m2 - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom. apt. 2+2 - cca 47 m2 - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby, apt. 2+3 - cca 50 m2 - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
2 a 1 osobu, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a Wc, sat tv, telefón, balkón alebo terasa.
STRAVOVANIE individuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok, večerí alebo polpenzie 
formou bufetu, v centrálnej reštaurácii.
PLáž prírodná kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, cca 100-500 m.
ŠPORT vonkajší bazén so sladkou vodou, 
detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, 
ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, 
plážový volejbal, animácie (24.5.-11.9.), 
aerobic, vodné športy.
POzNáMKA štúdiá a apartmány sú 
jednoducho vybavené. parkovanie za 
poplatok - 1 euR/deň. hostia môžu za 
poplatok využívať služby wellness centier 
nachádzajúcich sa pri hoteli sol umag.  
do centra umagu jazdí turistický vláčik 
(za poplatok).
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko - zadaRMo.
cENA zAHŕňA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, 
výmenu posteľnej bielizne 1x týždenne, 
záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. Možnosť dokúpenia polpenzie, 
raňajok, večerí - ceny na webe alebo sa 
informujte v ck. pobyt s malým psom (do 
10 kg) na vyžiadanie - platba na mieste: 
13 euR/pes/deň. zapožičanie detskej 
postieľky na vyžiadanie - zadaRMo.

•  Výhodná cena

  STudIA pRe 3 osoby + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  APARTMáNy pRe 3 až 5 osôb 
+ dieťa do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: bez stRavy, 
Možnosť RaŇajok, večeRí, 
polpenzie

  NOcí: 3 a viac  
(nástupy denne)

 
  AuTO

od 79 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO do 2 Rokov 
bez lôžka 

 
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-00012

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

Apartmány Kanegra Plava Laguna 

POLOHA bungalovy umiestnené v zeleni, v jednom z najkrajších zálivov istrie, cca 10 
km severne od umagu.
VyBAVENIE klimatizovaná recepcia, súčasťou areálu - reštaurácia, pizzeria, 
zmenáreň, Wi-Fi na recepcii zadaRMo,  trezor na recepcii za poplatok, terasa, market.
uByTOVANIE bungalovy typ 2+2 (+1) - veľkosť 36 m2 - jedna 2lôžková spálňa, denná 
miestnosť s gaučom, prístelka pre dieťa do 12 rokov na vyžiadanie, typ 4+1 - veľkosť 
cca 46 m2 - jedna 2lôžková spálňa s oddelenými lôžkami, jedna 1lôžková spálňa 
a denná miestnosť s gaučom, typ 4+2 (+1) - veľkosť cca 60 m2 - dve 2lôžkové spálne 
s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s 2 lôžkami (gauč), s možnosťou prístelky pre 
dieťa do 12 rokov (prístelka na vyžiadanie), vždy vybavený kuchyn. kút, vaňa a Wc, sat 
tv, Wi-Fi za poplatok, telefón, balkón alebo terasa. 
STRAVOVANIE individuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok, večerí alebo polpenzie - 
raňajky a večere formou bufetu, k večeri miestne čapované nealkoholické a alkoholické 
nápoje (víno, pivo, džús). 
PLáž okruhliaková a kamenistá, cca 50-
500 m.
ŠPORT tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, ihrisko na loptové hry, plážový 
volejbal zadaRMo, animácie ( 14.6. - 4.9. 
2020), mini club pre deti od 5 do 12 rokov 
(júl-august), večerná zábava niekoľko dní 
v týždni (júl a august) so živou hudbou, 
požičovňa bicyklov, vodné športy. ležadlá 
a slnečníky na pláži - za poplatok.
POzNáMKA do rezortu nedochádza 
hromadná doprava. v blízkosti je pláž Fkk. 
parkovanie za poplatok - 1 euR/deň. 
Zľavy PRE dETI dieťa do 2 rokov bez 
nároku na lôžko zadaRMo. na vyžiadanie - 
dieťa do 12 rokov na 7. lôžku v 4+2(+1) a 5. 
lôžku v 2+2 (+1) - platí 59 euR/os./týždeň.
cENA zAHŕňA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, 
výmenu posteľnej bielizne 1x týždenne, 
záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zájazdu, 
polpenzie, raňajok, večerí – ceny na webe 
alebo sa informujte v ck. 

•   Pokojné prostredie

  BuNgALOVy pRe 4 až 7 os. + 
dieťa do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: bez stRavy,  
Možnosť RaŇajok, večeRí, 
polpenzie

  NOcí: 3 a viac  
(nástupy denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 79 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO do 2 Rokov 

 
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-00013

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.
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Hotel Sol Aurora Plava Laguna 

POLOHA hotel je umiestnený v turistickej oblasti katoro, cca 2,5 km od centra mesta.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, predajňa suvenírov, parkovisko, Wi-Fi zadaRMo.
uByTOVANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a Wc, telefónom, minichladnič-
kou, fénom, trezorom, sat tv, balkónom (okrem 1lôžkových izieb), niektoré s možnosťou 
prístelky (rozkladací gauč). izby pReMiuM sú orientované na more. izby su sú orientova-
né na park. typ economy-Fb - menšie 2lôžkové izby s francúzskym lôžkom.
STRAVOVANIE služby all inclusive - raňajky, obedy a večere formou bufetu, od cca 
11:00 do 17:00 hod. občerstvenie pri bazéne, miestne alkoholické a nealkoholické čapo-
vané nápoje od cca 8:00 do 23:00 hod. v lobby bare (víno, pivo, vybrané alkoholické ná-
poje, voda, káva, čaj).
PLáž okruhliaková, kamenistá, betónové pláty, cca 30 m.
ŠPORT vonkajší bazén, detský bazén, v blízkosti hotela -  animácie pre deti a dospe-
lých, v blízkosti hotela - tenisové kurty 
(tenisová škola), minigolf, plážový volejbal, 
stolný tenis, ihrisko na loptové hry, poži-
čovňa bicyklov. animačný program 29.5. 
- 12.9. 2020.
POzNáMKA služby all inclusive ďalej 
zahŕňajú - bedminton, stolný tenis, aqua 
aerobic, pilates, zapožičanie spoločen-
ských hier, zapožičanie bicyklov. parkova-
nie za poplatok cca 1 euR/deň. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôž-
ko so stravou s 2 dospelými - zadaRMo. 
zľavy pRe izbu 2(+1): dieťa do 12 rokov 
na prístelke - zadaRMo. druhé dieťa od 2 
do 5 rokov bez lôžka so stravou s 2 dospe-
lými - zadaRMo. druhé dieťa od 5 do 12 
rokov bez lôžka so stravou s 2 dospelými - 
zľava 50 %. osoba od 12 rokov na prístelke 
- zľava 25 %. dieťa do 12 rokov s 1 dospelým 
- zľava 25 %. zľavy pRe izbu 2(+0): dieťa 
do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 25 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie a služby all 
inclusive na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Možnosť zapožičania detskej postieľky na 
vyžiadanie - zadaRMo.

• Bohatý All inclusive

  IzBy 1 až 3 os. + dieťa do 2 
Rokov bez lôžka

  STRAVA: all inclusive

  NOcí: 3 a viac  
(nástupy denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 509 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 12 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

 
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0001u

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

POLOHA luxusný romantický spa hotel pre dospelých (16+) v miestnej časti katoro, 
cca 3 km severne od umagu.
VyBAVENIE reštaurácia, taverna, lobby bar, Wi-Fi, kaderníctvo, konferenčné centrum, 
wellness centrum, parkovisko, výťah.
uByTOVANIE moderne zariadené klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou 
a Wc, sat tv, fénom, minibarom, telefónom, Wi-Fi zadaRMo, trezorom, niektoré 
s balkónom. izby pReMiuM sú 
priestrannejšie s orientáciou na morskú 
stranu a majú 2 oddelené postele.
STRAVOVANIE raňajky formou bufetu, 
polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu, tematické kulinárske večere.
PLáž prírodná kamenistá, betónové 
pláty, cca 50 m.
ŠPORT vonkajší a vnútorný vyhrievaný 
bazén s morskou vodou (v prevádzke 
15.6.-15.9.), fitness, aqua aerobic, 
zumba, pilates, jóga, sauna, masáže, 
tenis, tenisové kurty s výučbou tenisu, 
požičovňa bicyklov, plážový volejbal, 
animácie (24.5.-11.9.), ihrisko na loptové 
hry.
POzNáMKA ležadlá a slnečníky 
na hotelovej pláži zadaRMo 
(v obmedzenom množstve), uteráky 
k zapožičaniu na pláži za kauciu. hotel 
umožňuje ubytovanie len osobám starším 
ako 16 rokov. parkovisko za poplatok - cca 
1 euR/deň.  
cENA zAHŕňA ubytovanie a raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, 
pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.

Hotel Melia Coral

CHORVÁTSKO – Umag

•  Odporúčame  
pre náročných

•  Hotel len pre  
dospelých (16+)

•  Blízko pláže
•  Široká ponuka  

wellness služieb

 

  IzBy pRe 1 až 2 os.

  STRAVA: RaŇajky, polpenzia

  NOcí: 3 a viac  
(nástupy denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 379 EUR 
os. /autoM /7 nocí

 
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0001c



15RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.cKVT.SK 

Hotel Aminess Laguna

POLOHA na okraji borovicového hája, cca 800 m od centra novigradu.
VyBAVENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, 
trezor, tv miestnosť, terasa, Wi-Fi v lobby bare aj na izbách zadaRMo.
uByTOVANIE menšie klimatizované 1–2lôžkové izby so sprchou a Wc, 
sat tv, telefónom, fénom, s možnosťou prístelky. pRi použití pRístelky 
je pRiestoR v izbe veĽMi obMedzený!
STRAVOVANIE raňajky a večere formou bufetu. 
PLáž prírodná okruhliaková a kamenistá, cca 100 m, vhodná pre deti.
ŠPORT vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, za poplatok - 
tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry, plážový 
volejbal, možnosť zapožičania bicyklov, aerobic, animácie. Možnosť 
využívania sauny, whirlpoolu, masáží, solária a vnútorného bazéna v hoteli 
Maestral (za poplatok).
Zľavy pRe pobyty v období od 13.6. do 5.9 .: dieťa do 14 rokov s 2 
dospelými - zadaRMo. dieťa od 14 do 17 rokov s 2 dospelými - zľava 50 %. 
osoba od 17 rokov s 2 dospelými - zľava 20 %. na zľavy v období do 13.6. 
a od 5.9. sa informujte v ck alebo na www.ckvt.sk.
cENA zAHŕňA ubytovanie a polpenziu na vybraný počet nocí, pobytovú 
taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.
Tip na výleT: Aquaparky Aquacolors a Istralandia. Jeden z najväčších 
(7,5 hektárov) a najmodernejších aquaparkov v Európe Aquacolors  
s kapacitou 5 000 návštevníkov denne sa nachádza v Poreči, v blízkosti 
komplexov Plava a Zelena Laguna. Pýchou aquaparku je jeho 12 
tobogánov a šmýkačiek, predovšetkým jedinečný Magicone (ale aj 
Looping Rockets, Multislide, Free Fall, Turbolance a ďalšie). Tobogány  
a šmýkačky sú dlhé 100 až 200 metrov. V centre parku je na ploche  
2 700 m2 ohromný bazén s umelými vlnami. V blízkosti sú odpočinkové 
plochy, plážový volejbal, boxerský ring, rodeo býk, surf simulátor 
atď. Samozrejme tiež reštaurácie, pizzerie, kaviarne. Za celodennú 
vstupenku zaplatí záujemca cca 185 HRK a za deti do 15 rokov cca 145 
HRK. Aquapark Istralandia sa nachádza 9 km od obľúbeného letoviska 
Novigrad, pri dedine Brtonigla. Je otvorený celoročne a rozkladá sa na 
ploche 80 000 m². Chváli sa najväčším bazénom s vlnobitím v Európe, 
v ktorom sa dá tiež surfovať alebo sa voziť na gumených člnoch.  
Na návštevníkov čaká 20 rôznych tobogánov a šmýkačiek, ale i gejzíry, 
vulkány, hmly, fontány a vodopády.

–10 % do 31. 1.
–5 % do 31. 3.

CHORVÁTSKO – novigrad

•    Výborná poloha

•    Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•    Blízko pláže a len  
800 m od centra

•    WIFI zadarmo

•    Dieťa do 14 rokov 
zadarmo

•    Animácie pre deti

•    Výborná strava

•  Bike friendly

 

  IzBy pRe 1 až 3 os.

  STRAVA: polpenzia

  NOcí: 7, 14 (nástupy so)
 

  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 109 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 14 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0002l
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CHORVÁTSKO – novigrad

POLOHA moderný hotel, vzdialený cca 800 m od centra novigradu.
VyBAVENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, tv miestnosť, výťah, konferenčná sála, 
kozmetika, kaderníctvo, predajňa suvenírov, terasa, parkovisko zadaRMo, Wi-Fi zadaRMo.
uByTOVANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou a Wc, lcd sat tv, telefónom, fénom, trezorom,  
Wi-Fi zadaRMo, minibarom, s možnosťou prístelky. suita 2(+2) bM -klimatizovaná 2lôžková spálňa (oddelené postele) 
a denná miestnosť s možnosťou prísteliek (rozkladací gauč), sprcha alebo vaňa 
a Wc, lcd sat tv, telefón, fén, trezor, Wi-Fi zadaRMo, minibar, balkón. izby 
4(+0) bM FaMily - dve 2lôžkové izby prepojené dverami, vždy so sprchou 
a Wc, lcd sat tv, telefónom, fénom, trezorom, Wi-Fi zadaRMo, minibarom, 2 
balkónmi. izby označené best pRice - izby za zvýhodnenú cenu.
STRAVOVANIE raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu. k večeri do 28.5. a od 14.9. sú zadaRMo miestne nápoje: víno, pivo, 
čapované nealkoholické nápoje.
PLáž prírodná okruhliaková a kamenistá, cca 100 m, vhodná pre deti.
ŠPORT vnútorný bazén s morskou vodou, vonkajší bazén so sladkou vodou 
(ležadlá a slnečníky pri bazéne v obmedzenom množstve zadaRMo), 
detský bazén, fitness, aerobic, animácie, tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal, možnosť zapožičania 
bicyklov. Wellness centrum (2500 m2) - za poplatok masáže, fínska sauna, 
parný kúpeľ, bio sauna, ľadová jaskyňa, whirlpool, relax zóna, beauty zóna.
POzNáMKA zľava za skorý nákup je viazaná na meno účastníka. pri 
zmene účastníka alebo zmene termínu pobytu bude zľava za skorý nákup 
odobratá. zľava sa skorý nákup neplatí pre typ izby 2(+0) best pRice.
Zľavy dieťa o 2 rokov bez nároku na lôžko zadaRMo. zľavy pRe izbu 
2(+1) a 2(+2): dieťa do 7 rokov s 2 dospelými - zadaRMo. dieťa do 7 rokov 
s 1 dospelým - zľava 50 %. dieťa od 7 do 14 rokov s 2 dospelými - zľava 50 
%. dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 30 %. osoba od 14 rokov na 
prístelke - zľava 20 %. zľavy pRe izbu 4(+0) FaM: dieťa do 14 rokov s 2 
dospelými - zľava 30 %. zvláštne zľavy: v termínoch pobytov 21.3.-2.4., 
13.4.-26.4., 14.6.-20.6., 29.8.-5.9. a 1.10.-15.11. vám poskytneme mimoriadnu 
zľavu 10%. v termínoch pobytov 3.5.-21.5. a 24.5.-29.5. vám poskytneme 
mimoriadnu zľavu 15%. zvláštne zľavy nie je možné kombinovať so zľavou za 
skorý nákup. v termínoch pobytov s platnosťou zvláštnych zliav sú deti do 14 
rokov na prístelke - zadaRMo. osobám starším ako 65 rokov poskytneme 
v termínoch pobytov do 20.6. od 12.9. zľavu 10% - nie je možné sčítať so 
zľavou za skorý nákup ani s mimoriadnou zľavou.
cENA zAHŕňA ubytovanie, raňajky/polpenziu na vybraný počet nocí, 
pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu, na vyžiadanie detská postieľka - zadaRMo.

Hotel Aminess Maestral

•    Blízko pláže a len  
800 m od centra

•    Výborná strava
•    Odporúčame pre  

náročných

 

  IzBy pRe 2 až 4 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka.

  STRAVA: RaŇajky, polpenzia

  NOcí: 2 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 339 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 7 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0002M

–10 % do 31. 1.
–5 % do 29. 9.

  v tejto lokalite ponÚkaMe tiež:  
NOVIgRAd, APARTMáNy FRANK. 
VIAc INFORMácIí NA cKVT.SK
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CHORVÁTSKO – poreč

Hotel Valamar Pinia

POLOHA hotel na okraji borovicového hája cca 1,5 km severne od centra mesta poreč.
VyBAVENIE reštaurácia, terasa, lobby bar, plážový bar, kadernícky salón, konferenčná 
sála, zmenáreň, Wi-Fi zadaRMo, parkovisko.
uByTOVANIE klimatizované izby so sprchou a Wc, sat tv, telefónom. izba typu 2(+1) 
j.suite - 2lôžková izba a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre dieťa do 14 rokov, 
typ 2(+2) FaMily - 2 dvojlôžkové izby prepojené spojovacími dverami, dve kúpeľne.
STRAVOVANIE v termíne do 16.5. a od 17.9. polpenzia- raňajky a večere formou bufe-
tu. k večeri zadaRMo neobmedzená konzumácia miestnych čapovaných nealkoholic-
kých nápojov, miestne čapované víno a pivo. v termíne 16.5.-17.9. all inclusive - ra-
ňajky, obedy a večere formou bufetu, počas jedla neobmedzená konzumácia miestnych 
čapovaných nealkoholických nápojov, miestne čapované víno a pivo. v lobby bare ďalej 
konzumácia miestnych čapovaných ne-
alkoholických a alkoholických nápojov 
(8:00-24:00), sendviče, múčniky, zmrzli-
na, ovocie a šaláty (15:00 - 18:00).
PLáž okruhliaková, trávnatá, betónové 
pláty cca 150 m.
ŠPORT vonkajší bazén s morskou vodou, 
detský bazén, ležadlá, slnečníky a uterá-
ky pri bazéne zadaRMo (v obmedzenom 
množstve), relaxačná zóna pre dospelých 
v blízkosti bazéna (chill out zóna), ihris-
ko na loptové hry, plážový volejbal, stol-
ný tenis, tenisové kurty, minigolf, fitness, 
wellness, detské ihrisko.
POzNáMKA parkovanie cca 3 euR/deň  
- platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - zadaRMo. zľavy PRe 
izbu 2(+0): dieťa 2-14 rokov na základ-
nom lôžku s 1 dospelým - zľava 30%. 
zľavy pRe izbu 2(+1) j. suite a 2(+2) 
FaMily: dieťa 2-14 rokov na prístelke - 
zadaRMo. osoba od 14 rokov na prístel-
ke - zľava 50%.
cENA zAHŕňA ubytovanie, polpenziu/
služby all inclusive na vybraný počet 
nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

–10 % do 2. 2.

Hotel Valamar Crystal

POLOHA moderný rodinný hotel umiestnený v borovicovom háji, cca 850 m od cen-
tra poreču.
VyBAVENIE reštaurácia, terasa, bar pri bazéne, plážový bar, zmenáreň, výťah, Wi-Fi 
zadaRMo, herňa, internetový kútik za poplatok, parkovisko za poplatok.
uByTOVANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a Wc, sat tv, minibarom, 
trezorom, telefónom, fénom, niektoré 2lôžkové izby s možnosťou prístelky pre 1 alebo 
2 osoby (rozkladací gauč).
STRAVOVANIE raňajky a večere formou bufetu. k večeri zadaRMo miestne čapova-
né nápoje - pivo, víno, voda, džús.
PLáž okruhliaková, skalnatá, betónové pláty, trávnatá, vhodná pre deti, ocenená Mod-
rou vlajkou, cca 200 m. ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok, sprchy na pláži.
ŠPORT vyhrievaný vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén, detské ihrisko, ani-
mácie pre deti aj dospelých (Maro klub 
pre deti od 3 do 12 rokov a teen kluby - 
v období 15.6.-1.9.), stay Fit - program cvi-
čení a fitness (15.6.-1.9.), tenisové kur-
ty, minigolf, stolný tenis, plážový volejbal, 
športové ihrisko, fitness, wellness a vnú-
torný bazén v blízkom hoteli diamant (za 
poplatok), požičovňa bicyklov, potápačské 
centrum, vodné športy.
POzNáMKA parkovanie za poplatok 3 
euR/deň. zľava za skorý nákup je via-
zaná na meno účastníka, typ ubytovania 
a termín. pri zmene mena účastníka, typu 
ubytovania alebo termínu bude zľava za 
skorý nákup odobraná. do centra poreču 
jazdí v pravidelných intervaloch turistický 
vláčik (za poplatok).
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - zadaRMo. dieťa do 14 ro-
kov na prístelke s 2 dospelými - zadaRMo. 
dieťa do 14 rokov na základnom lôžku s 1 
dospelým - zľava 30 %. osoba od 14 rokov 
na prístelke - zľava 50 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

–10 % do 2. 2.

•    Výborná strava

 

  IzBy pRe 1 až 4 os. + dieťa do 2 
Rokov bez náRoku na lôžko.

  STRAVA: polpenzia (v teRMíne 
do 16.5. a od 17.9.), all inclu-
sive (v teRMíne 16.5.-17.9.)

  NOcí: 1 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 309 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 14 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0185i

• Nápoje v cene
• Animačný program

 

  IzBy pRe 1 až 4 os. + dieťa do 
2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia

  NOcí: 1 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 319 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 14 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0185y
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CHORVÁTSKO – poreč

POLOHA umiestnený na polostrove, v zeleni, cca 5 km južne od centra 
mesta poreč, v časti zelena laguna.
VyBAVENIE klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, pool bar, zmenáreň, 
trezor na recepcii za poplatok, tv miestnosť, Wi-Fi na recepcii a v lobby bare 
zadaRMo, konferenčná sála, internetová kaviareň, predajňa suvenírov, 
kadernícky salón, výťah, terasa, úschovňa bicyklov, parkovisko.
uByTOVANIE menšie 1-2lôžkové izby so sprchou a Wc s oddelenými 
posteľami alebo francúzskym lôžkom, niektoré izby s možnosťou prístelky 
(dodaním prístelky do 2lôžkovej izby je priestor obmedzený). typ 2(+0) F 
- izba s francúzskym lôžkom. typ 2(+2) - dva 2lôžkové prepojené izby so 
sprchou a Wc, balkónom.
STRAVOVANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - 
raňajky, obed, večera formou bufetu.
PLáž prírodná kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, cca 100 m, sprchy 
na pláži.
ŠPORT vonkajší bazén so sladkou vodou, vodný park pre deti «spray park» 
(detský bazén so šmykľavkami a vodnými efektmi, detská zóna s priestorom 
na opaľovanie a ihrisko), tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre 
loptové hry, plážový volejbal, aerobic , tobogan na pláži, animačný program 
pre deti aj dospelých (v termíne 2.6.-30.8.), vodné športy.
POzNáMKA v blízkosti je športová hala intersport centrum. poplatok za 
parkovanie cca 1 euR/deň - platí sa jednorázovo na recepcii. 
Zľavy PRE dETI zľavy pRe izbu 2(+0): dieťa do 7 rokov s 1 dospelým 
- zľava 50%. dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 30%. zľavy PRe 
izbu 2(+1): dieťa do 12 rokov na prístelke - zadaRMo. dieťa od 12 do 14 
rokov na prístelke - zľava 50%. dieťa do 7 rokov s 1 dospelým - zľava 50%. 
dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 30%. osoba od 14 rokov na 
prístelke - zľava 20%. zľavy pRe izby 2(+2): dieťa do 12 rokov na prvej 
a druhej prístelke - zadaRMo. osoba od 12 rokov na prvej a druhej prístelke 
- zľava 80%. dieťa bez lôžka do 5 rokov - zadaRMo, dieťa 5-12 rokov bez 
lôžka - zľava 50% (dieťa bez lôžka je možné uplatniť až pri využití všetkých 
lôžok v izbe).
cENA zAHŕňA ubytovanie, polpenziu/plnú penziu, pobytovú taxu.
VOLITEľNé dOPLATKy Možnosť dokúpenia: cestovného poistenia 
vrátane poistenia storna zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka - 
zadaRMo, pobyt so psom - cca 13 euR/deň - platba na mieste.

Hotel Delfin

•  Atraktívne zľavy  
pre deti

•  Vhodné aj pre  
športovcov

•  Vodný park pre deti
•  Výhodná cena
•  Obľúbené letovisko
•  Rezervujte včas
•  Rodinné izby
•  Pekné kúpanie

 

  IzBy pRe 1 až 4 os. + dieťa do 
12 Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia, plná 
penzia

  NOcí: 7 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 239 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 12 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0003d

  v tejto lokalite ponÚkaMe tiež:  
NOVIgRAd, APARTMáNy MLAdEN. 
VIAc INFORMácIí NA cKVT.SK
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CHORVÁTSKO – poreč

Hotel Zorna

POLOHA hotel obklopený subtropickou vegetáciou, cca 5 km od poreča.
VyBAVENIE klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, internetová kaviareň, Wi-Fi za-
daRMo, predajňa suvenírov, konferenčná sála, zmenáreň, terasa, parkovisko.
uByTOVANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, sat tv, telefónom, fé-
nom, s možnosťou prístelky pre dieťa do 14 rokov. 
STRAVOVANIE služby all inclusive - plná penzia formou bufetu, popoludňajší 
snack od 16:30 do 17:30, neskoré občerstvenie od 22:00 do 23:00, miestne čapované 
nealkoholické a alkoholické nápoje, káva, čaj od 8:00 do 23:00.
PLáž prírodná, kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, cca 150 m, sprchy na pláži.
ŠPORT vonkajší bazén so sladkou vodou, 
detský bazén, tenisový kurt, stolný tenis, 
minigolf, plážový volejbal, športové ihris-
ko, požičovňa bicyklov, animácie pre deti 
a dospelých (24.5. - 11.9.), vodné športy.
POzNáMKA program all inclusive 
ďalej zahŕňa: tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, požičovňa bicyklov, squash, bi-
liard, spoločenské hry - všetko po dohode 
s recepciou, 6x týždenne sú organizova-
né športové animácie (turnaje) a animá-
cie pre deti a dospelých, 2x týždenne - 
večerný animačný program. poplatok za 
parkovanie - cca 1 euR/deň - platí sa jed-
norazovo na recepcii. 
Zľavy dieťa do 14 rokov s 2 dospelými - 
zadaRMo. dieťa do 7 rokov s 1 dospelým 
- zľava 50%. dieťa od 7 do 14 rokov s 1 
dospelým - zľava 30%. dieťa bez lôžka do 
5 rokov s 2 dospelými - zadaRMo, dieťa 
5-12 rokov bez lôžka s 2 dospelými - zľa-
va 50% (dieťa bez lôžka je možné uplat-
niť až pri využití všetkých lôžok v izbe).
cENA zAHŕňA ubytovanie, služby all 
inclusive na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie detská postieľka 
- zadaRMo.

•  Bike Friendly
•  Animácie pre deti
•  Výborná strava

 

  IzBy pRe 2 až 3 os. + dieťa 
do 12 Rokov bez lôžka

  STRAVA: all inclusive

  NOcí: 7 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 399 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 14 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0003z

-42 EUR do 15. 3.

zľAVA zA dOSPELú OSOBu A TýždEň

Hotel Plavi

POLOHA klimatizovaný hotel, umiestnený v zeleni, cca 5 km od centra poreča, v časti 
zelená lagúna.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi zadaRMo, konferenčná sála, predajňa 
suvenírov, zmenáreň, trezor, terasa.
uByTOVANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, sat tv, chladničkou (za 
poplatok), telefónom, fénom, niektoré s balkónom.
STRAVOVANIE polpenzia - raňajky 
a večere formou bufetu alebo plná penzia 
- raňajky a večere formou bufetu, obedy 
formou bufetu alebo výberom z menu. 
k večeri sú v termíne od 24.4. do 26.9. 
zadaRMo miestne čapované nápoje - 
víno, pivo, džús, voda.
PLáž kamenistá, okruhliaková, betónové 
pláty, cca 50 m, sprchy na pláži.
ŠPORT vonkajší bazén so sladkou vodou, 
ležadlá pri bazéne - zadaRMo (len 
v obmedzenom množstve), animácie 
(24.5.-28.8.), tenisové kurty, minigolf, 
stolný tenis, detské ihrisko, športové 
ihrisko, vodné športy.
POzNáMKA welcome drink pri príjazde 
(v termíne 25.5.-4.9.), poplatok za 
parkovanie - cca 1 euR/deň - platí sa 
jednorázovo na recepcii.
Zľavy dieťa do 7 rokov s 1 dospelým 
- zľava 50%. dieťa od 7 do 14 rokov s 1 
dospelým - zľava 30%. dieťa bez lôžka 
do 5 rokov s 2 dospelými - zadaRMo, 
dieťa 5-12 rokov bez lôžka s 2 dospelými 
- zľava 50%.
cENA zAHŕňA ubytovanie, polpenziu/ 
plnú penziu na vybraný počet nocí, 
pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka 
- zadaRMo.

•  Bike Friendly hotel
•  Animácie pre deti
•  Výborná strava
•  Nápoje v cene

  IzBy pRe 2 os. + dieťa do 12 
Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia, plná 
penzia

  NOcí: 7 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 229 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 5 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0003p

-34 EUR do 1. 4.

zľAVA zA dOSPELú OSOBu A TýždEň
PLATí PRE VyBRANé TERMíNy 
POByTOV
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CHORVÁTSKO – vrsar

POLOHA moderné stredisko v zalesnenej časti polostrova, cca 800 m južne od centra 
vrsaru.
VyBAVENIE klimatizovaná reštaurácia, zmenáreň, trezor, market, pizzeria, snack bar, 
Wi-Fi zadaRMo, terasa, parkovanie zadaRMo.
uByTOVANIE moderne zariadené klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, 
terasou alebo balkónom, sat tv, telefónom, fénom, trezorom, chladničkou, niektoré 
s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo). izby 2+2 FaMily - dve 2lôžkové spálne.
STRAVOVANIE raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLáž kamenistá, skalnatá, okruhliaková, betónové pláty, cca 100 m, vodný park.
ŠPORT A záBAVA vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén so sladkou vodou, 
tenisové kurty, stolný tenis, fitness, 
minigolf, aerobic, ihrisko na loptové hry, 
animácie pre deti i dospelých, detské 
ihrisko, vodné športy. ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži za poplatok. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez lôžka 
so stravou - zadaRMo. zľavy PRe 
izbu 2(+0): dieťa od 2 do 12 rokov s 1 
dospelým - zľava 40 %. zľavy pRe izbu 
2+1: dieťa od 2 do 12 rokov s 2 dospelými 
- zadaRMo. dieťa od 2 do 12 rokov s 1 
dospelým - zľava 50 %. osoba od 12 
rokov na prístelke - zľava 50 %. zľavy 
pRe izbu 2+2 FaMily: dieťa od 2 do 
12 rokov na lôžku s 2 dospelými - zľava 
40 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie a raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, 
pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka 
(zadaRMo), pes v izbe 2(+0) st - cca 20 
euR/deň.

Bungalovy Petalon

–20 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

Hotel Pineta

POLOHA sa nachádza na kopci v blízkosti vrsaru a poskytuje krásny výhľad na mesto 
aj pobrežie s okolitými ostrovmi.
VyBAVENIE reštaurácia, zmenáreň, Wi-Fi zadaRMo, trezor, terasa, parkovisko.
uByTOVANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, sat tv, telefónom, 
minibarom, fénom, niektoré s možnosťou prístelky (rozkladací gauč) a balkónom. 
STRAVOVANIE raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLáž kamenistá, časť pláže je umelo vytvorená z okruhliakov, cca 100 m.
ŠPORT vnútorný bazén, vonkajší bazén pri apartmánoch a bungalovoch belvedere, 
wellness - sauna, masáže, whirlpool, fitness (všetko za poplatok), animácie, požičovňa 
bicyklov, v blízkosti stolný tenis, minigolf, 
volejbal, tenisové kurty.
POzNáMKA zľava za skorý nákup je 
viazaná na meno účastníka. pri zmene 
účastníka bude zľava za skorý nákup 
odobraná. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžku a stravu - zadaRMo. zľava PRe 
izbu 2(+0) pReM: dieťa od 2 do 12 rokov 
s 1 dospelým - zľava 40 %. zľavy PRe 
izbu 2+1 pReM: dieťa od 2 do 12 rokov 
s 2 dospelými - zadaRMo. dieťa od 2 do 
12 rokov s 2 osobami - zľava 50 %. osoba 
od 12 rokov na prístelke - zľava 50 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, 
pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA Možnosť 
dokúpenia: cestovného poistenia vrátane 
poistenia storna zájazdu. na vyžiadanie: 
detská postieľka zadaRMo.

–15 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

•  Pokojné prostredie
•  Obľúbená oblasť pre 

cyklistov

  IzBy pRe 2 až 4 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: RaŇajky, polpenzia

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 199 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO  do 12 Rokov 
v izbe 2(+1) A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0008t

•  Obľúbená oblasť pre 
cyklistov

•  Výhodná poloha  
blízko centra

  IzBy pRe 2 až 3 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: RaŇajky, polpenzia

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 269 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 12 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0008p



21RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.cKVT.SK 

CHORVÁTSKO – vrsar

All Inclusive Resort Funtana

POLOHA komplex štyroch pavilónov v zeleni, v pokojnom prostredí, cca  
3 km od vrsaru.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, terasa, Wi-Fi 
v celom areáli zadaRMo, parkovisko zadaRMo.
uByTOVANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a Wc, balkónom, 
sat tv, telefónom, fénom, trezorom. typ 2+2 FaMily- dve 2lôžkové izby 
oddelené dverami, izby su- s možnosťou prístelky.
STRAVOVANIE služby all inclusive - plná penzia formou bufetu, od 
17:00 do 18:00 - sendviče, pizza, koláčiky, zmrzlina, smoothie, káva a čaj, 
od 12:00 do 16:00 hod. - letné šaláty, cestoviny, rizoto, mäso na grile, 
zmrzlina, od 10:00 do 22:00 - zmrzlina, káva, čaj, od 10:00 do 24:00 - 
mieste pivo, víno, džús, voda, od 21:00 do 23:00 miestne alkoholické 
nápoje - vodka, whisky.
PLáž prírodná kamenistá, okruhliaková, cca 50 m, sprchy na pláži.
ŠPORT vonkajší bazén, detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, detské ihrisko, požičovňa bicyklov, plážový volejbal, aerobic, 
animácie, večerný program so živou hudbou, vodné športy.
POzNáMKA služby all inclusive ďalej zahŕňajú: tenisové kurty, 
minigolf, trampolíny, zapožičanie bicyklov, biliard, vodné bicykle, stolný 
tenis, plážový volejbal - všetko po dohode s recepciou, animácie pre 
deti a dospelých, aquaaerobic, ranná gymnastika, večerný program 
so živou hudbou, ležadlá a slnečníky na pláži a pri bazéne zadaRMo 
(v obmedzenom množstve). izby 2+1 bM - su sú prednostne obsadzované 
3 osobami. izby 2+2 FaMily - predaj na vyžiadanie. pobyt začína obedom.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko so stravou - zadaRMo. 
zľavy pRe izbu 2(+0) st: dieťa do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 30 %. 
zľavy pRe izbu 2(+1) su: dieťa do 12 rokov s 2 dospelými - zadaRMo. 
dieťa do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 60 %. osoba od 12 rokov na 
prístelke - zľava 60 %. zľavy pRe izbu 2(+2) FaMily: dieťa do 12 rokov na 
lôžku s 2 dospelými - zľava 30 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie a služby all inclusive na vybraný počet 
nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka (zadaRMo).

–15 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

•  Obľúbený rezort
•  Odporúčame  

pre rodiny s deťmi
• Bike friendly hotel
• Vinárska oblasť
• Pokojná lokalita
• Pekné kúpanie
• Rodinné izby
• Rezervujte včas
•  Bohatý All inclusive

 

  IzBy pRe 1 až 4 os. + dieťa  
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: all inclusive

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR
  AuTO

od 419 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO 
do 12 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0008F

  v tejto lokalite ponÚkaMe tiež:  
APT. A BuNgALOVy KOVERSAdA. 
VIAc INFORMácIí NA cKVT.SK
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CHORVÁTSKO – rovinj

Izby a apartmány Villas Rubin

studio 2+1

POLOHA obľúbené turistické letovisko v štýle starej istrijskej dedinky, cca 3 
km južne od centra mesta Rovinj.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, tanečná terasa, Wi-
Fi zadaRMo, tv miestnosť, pizzeria, parkovisko.
uByTOVANIE izby (hR-0008s) - klimatizované 2lôžkové izby so sprchou 
a Wc, sat tv, chladničkou, Wi-Fi (obmedzený prístup), telefónom, balkónom 
alebo terasou, s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo). apartmány (hR-
00086) - klimatizované apartmány typ studio 2+1 – veľkosť  cca 30 m2 – 
jedna miestnosť s 2 lôžkami a 1 prístelkou, typ apt. 4(+0) st - veľkosť cca 
33 m2 – jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby (190x160), typ apt. 4+1 st - poschodový apartmán - dve 2lôžkové 
spálne a denná miestnosť s 1 lôžkom (rozkladací gauč), vždy vybavený 
kuchyn. kút, sprcha a Wc, sat tv, Wi-Fi (obmedzený prístup), telefón, fén. typ 
apt. 4+1 pReMiuM- je priestrannejší a nachádza sa na prízemí.
STRAVOVANIE izby - raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere 
formou bufetu. apaRtMány - individuálne (s možnosťou dokúpenia raňajok 
a večerí formou bufetu).
PLáž prírodná kamenistá, okruhliaková, 50-300 m.
ŠPORT veľký vonkajší bazén so sladkou vodou (s toboganom za poplatok), 
detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, 
animácie, aerobic, plážový volejbal, vodný park na mori, vodné športy. 
ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži za poplatok.
POzNáMKA vzhľadom k veľkosti areálu nie je možné zabezpečiť ubytovanie 
v blízkosti seba. parkovanie zadaRMo.
Zľavy pre bungalovy: dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko so stravou – 
zadaRMo. dieťa od 2 do 10 rokov s 2 dospelými – zadaRMo. pri obsadení 
izby 1 dospelou osobou a 2 deťmi od 2 do 10 rokov – každé dieťa má zľavu 
50%. osoba od 10 rokov s 2 dospelými – zľava 50%. dieťa od 2 do 10 rokov 
s 1 dospelým –zľava 40%. zľavy pRe apaRtMán: dieťa do 2 rokov bez 
nároku na lôžko – zadaRMo.
cENA zAHŕňA izby - ubytovanie a raňajky/polpenziu na vybraný počet 
nocí, pobytovú taxu. apaRtMány - ubytovanie na vybraný počet nocí, 
spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. apaRtMány - raňajky: dieťa do 10 rokov 29 euR/týždeň, osoba od 
10 rokov 49 euR/týždeň, večera: dieťa do 10 rokov 59 euR/týždeň, osoba 
od 10 rokov 89 euR/týždeň. na vyžiadanie: detská postieľka ( zadaRMo) 
pes – (cca 10 euR / deň) - platba na mieste (neplatí pre apartmány typu 
pReMiuM). 

•  Výborná poloha

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Pekné kúpanie

•  Ideálna poloha na 
výlety Rovinj, Pula, 
Limský fjord

•  Veľmi obľúbené 
miesto

 

  IzBy pRe 2 až 3 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  APARTMáNy pRe 2 až 5 os. + 
dieťa do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: bez stRavy, RaŇaj-
ky, polpenzia, večeRa

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR
  AuTO

od 169 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO  do 10 Rokov 
pRe bungalovy ďALŠIE  Zľavy

hR-0008s hR-00086

–20 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.
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CHORVÁTSKO – rovinj

Island Hotel Istra

POLOHA hotel sa nachádza na ostrove crveni otok - sveti andrija.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, pizzeria, Wi-Fi, zmenáreň, trezor, tv 
miestnosť, tanečná terasa, výťah.
uByTOVANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, balkónom, sat tv, tele-
fónom, fénom, Wi-Fi zadaRMo, minibarom, trezorom, balkónom, s možnosťou prístel-
ky. izba 2+2 b-FaM- dve 2lôžkové spálne prepojené dverami, každá s vlastnou spr-
chou a Wc, sat tv, telefónom, fénom, minibarom, trezorom, balkónom.
STRAVOVANIE raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. 
k večeri sú zadaRMo čapované nápoje - miestne pivo, víno, minerálna voda a sóda.
PLáž prírodná, okruhliaková, piesočnatá, cca 50 m.
ŠPORT vnútorný bazén so sladkou vodou, vonkajší bazén s morskou vodou, 2 detské 
vonkajšie bazény s morskou vodou, well-
ness - fínska sauna, turecká sauna, masá-
že, solárium, hydromasážna vaňa, fitness, 
v blízkosti tenisové kurty, stolný tenis, ih-
risko na loptové hry, detské ihrisko, plážo-
vý volejbal, animácie, vodné športy.
POzNáMKA v cene pobytu - fitness, 
whirlpool a bazén. spojenie s mestečkom 
Rovinj je uskutočňované kyvadlovou lod-
nou dopravou z prístaviska delfin, ktorá je 
pre hostí hotela istra zadaRMo. plavba tr-
vá cca 15 min. - na ostrov nie sú prepravo-
vané osobné automobily. v prístave je nut-
né o prevoz požiadať. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôž-
ko a stravu - zadaRMo. zľava pRe izbu 
2(+0): dieťa do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 
30%. zľavy pRe izbu 2(+1): dieťa do 12 ro-
kov s 2 dospelými - zadaRMo. osoba od 12 
rokov s 2 dospelými - zľava 70%. dieťa do 12 
rokov s 1 dospelým - zľava 50 %. dieťa od 2 
do 12 rokov s 2 osobami - zľava 50 %. zľava 
pRe izbu 2+2 FaM: dieťa do 12 rokov na zá-
kladnom lôžku s 2 dospelými - zľava 30%.
cENA zAHŕňA ubytovanie a raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

Family Hotel Amarin

POLOHA luxusný rodinný hotel s bohatým animačným programom pre deti všetkých 
vekových kategórií nachádzajúci sa na zelenom polostrove, vzdialený cca 4 km od 
centra mesta Rovinj.
VyBAVENIE reštaurácia, výťah, zmenáreň, bankomat, Wi-Fi zadaRMo, parkovanie 
zadaRMo.
uByTOVANIE klimatizované izby so sprchou a Wc, sat tv, Wi-Fi, telefónom, trezorom, 
minibarom, fénom, s možnosťou prísteliek. typ 2(+1) bM - st - klimatizovaná 2lôžková 
izba s manželskou posteľou a prístelkou vhodnou pre dieťa do 14 rokov. typ 2(+2) bM - 
pReM - 2lôžková izba s oddelenými lôžkami a dvoma prístelkami vhodnými pre dve de-
ti do 14 rokov. typ 2(+4) FaM pReM- dve 2lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou 
a jednou prístelkou, druhá izba s dvoma 
oddelenými lôžkami a dvoma prístelkami. 
izba je vhodná pre 2 dospelé osoby a 4 de-
ti do 14 rokov. izby sú spojené vnútornými 
dverami, majú dva balkóny a dve kúpeľne.
STRAVOVANIE plná penzia formou bu-
fetu. k obedom a večeriam zadaRMo 
čapované nápoje, džús a voda. 
PLáž okruhliaková, kamenistá, betónové 
pláty, cca 50 m.
ŠPORT vonkajší a vnútorný bazén (le-
žadlá a slnečníky pri bazéne a na plá-
ži zadaRMo v obmedzenom množstve), 
detský vnútorný a vonkajší bazén s vo-
dopádmi a oázou, animačný program pre 
deti všetkých vekových skupín, fitness, 
sauna, detské ihrisko, multifunkčné ihris-
ko, tenisové kurty, plážový volejbal, stolný 
tenis, požičovňa bicyklov, požičovňa vod-
ných bicyklov, vodné športy.
POzNáMKA zľava za skorý nákup je viaza-
ná na mená účastníkov. pri zmene účastníka 
bude zľava za skorý nákup odobraná.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - zadaRMo. dieťa do 14 
rokov na prístelke - zadaRMo.
cENA zAHŕňA ubytovanie, plnú penziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

–15 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

–20 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

•  Odporúčame  
pre náročných

•  Nápoje k večeri

 

  IzBy pRe 2 až 4 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: RaŇajky, polpenzia

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 329 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 12 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0008i

•  Nápoje v cene
• Žiadaná lokalita
• Rodinné izby

 

  IzBy pRe 2 až 6 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: plná penzia

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 619 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 14 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0008M
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CHORVÁTSKO – kažela/Fažana

POLOHA apartmány a mobilné domčeky sú umiestnené v kempe kažela cca 2 km od 
Medulinu a 10 km od puly.
VyBAVENIE reštaurácia, zmenáreň, plážový bar, internetový kútik, market, pizzeria, 
trezor na recepcii, Wi-Fi zadaRMo, parkovisko.
uByTOVANIE apaRtMány (hR-00097) - typ apt 2(+1) - cca 28 m2 - jedna 2lôžková 
spálňa s prístelkou, typ apt. 4(+1) - cca 45 m2 - dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre jednu osobu, vždy vybavený kuchynský kút, sprcha a Wc, sat tv, 
balkón alebo terasa. klimatizácia za poplatok. doMčeky (hR-00098) - nové klimatizované 
mobilné domčeky pre 5 osôb - typ Mh 4(+1) next cca 30 m2 - dve 2lôžkové spálne (jedna 
s manželskou posteľou 160 x 190 cm, jedna s oddelenými lôžkami 80x190 cm), denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom pre jednu osobu, vybavený kuchynský kút (indukčná varná 
doska, mikrovlnná rúra, kávovar), 2 x sprcha a Wc, lcd tv, Wi-Fi zadaRMo, terasa 20 m2. 
typ Mh 4(+1) gReen cca 37 m2 - dve 2lôžkové spálne (jedna s manželskou posteľou 160 x 
200 cm, jedna s oddelenými lôžkami 80x195 cm), denná miestnosť s rozkladacím gaučom 
pre jednu osobu, vybavený kuchynský kút 
(indukčná varná doska, mikrovlnná rúra, 
kávovar), 2 x sprcha a Wc, lcd tv, Wi-Fi 
zadaRMo, terasa 25 m2.
STRAVOVANIE individuálne. 
PLáž okruhliaková, trávnatá, prírodná cca 
150 - 200 m.
ŠPORT nový vonkajší bazén s rozlohou 
600 m2 s vyhradenou časťou pre deti, 
animácie pre deti, teen club, športové 
animácie, ihrisko pre loptové hry, plážový 
volejbal, tenis, stolný tenis, minigolf.
POzNáMKA ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch za poplatok. oddelená časť 
kempu je Fkk. ubytovanie v tejto časti 
kempu je na vyžiadanie.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko zadaRMo. osoba na prístelke – 
zadaRMo.
cENA zAHŕňA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotreba vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, 
záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

POLOHA domčeky sú umiestnené v kempe pineta, cca 2 km od centra Fažany, cca 8 km od 
puly. kemp je umiestnený v píniovom lese na samom brehu mora.
VyBAVENIE v areáli kempu: reštaurácia, zmenáreň, market, trafika, možnosť využitia 
trezoru na recepcii, parkovanie zadaRMo.
uByTOVANIE klimatizované domčeky 4(+2) - typ galija (24 m2) - dve 2lôžkové izby, 
denná miestnosť s možnosťou 2 prísteliek (rozkladací gauč), 1x kúpeľňa, typ vanga (32 
m2) - dve 2lôžkové izby, denná miestnosť s možnosťou 2 prísteliek (rozkladací gauč) a 2x 
kúpeľňa, typ pReMiuM vanga (32m2) - dve 2lôžkové izby, denná miestnosť s možnosťou 
2 prísteliek (rozkladací gauč), 2x kúpeľňa, mikrovlnná rúra, dvd, kávovar, v blízkosti more. 
vždy kuchynský kút, sprcha a Wc, terasa so záhradným nábytkom, sat tv.
STRAVOVANIE individuálne. 
PLáž okruhliaková, trávnatá, prírodná cca 90 - 250 m.
ŠPORT plážový volejbal, basketbal, 
trampolína, detské ihrisko, vodné športy 
podľa miestnej ponuky.
POzNáMKA poplatky platiace sa na 
mieste: pobytová taxa - cca 1,30 euR/
os./deň, prihlasovací poplatok cca 4 euR/
osoba/pobyt, záverečné upratovanie 30 
euR/domček/pobyt a povinná vratná kaucia 
100 euR/domček (slúži na prípadnú úhradu 
poškodeného vybavenia).
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko 
zadaRMo. osoba na prístelke – zadaRMo. 
zvláštne zľavy: pri zakúpení pobytu na 
7 alebo 14 nocí v termíne do 30.5. a od 29.8. 
vám poskytneme mimoriadnu zľavu 15 % 
- nie je možné kombinovať so zľavou za 
skorý nákup. pri zakúpení pobytu na 4 noci 
v termíne do 30.5. a od 12.9. vám poskytneme 
mimoriadnu zľavu 25 % - nie je možné 
kombinovať so zľavou za skorý nákup.
cENA zAHŕňA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
na vyžiadanie: pobyt so psom - cca 8 euR/
deň, detská postieľka - cca 5 euR/deň.

Apartmány a Mobilné domčeky Kažela Mobilné domčeky Pineta

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

 

  APARTMáNy pRe 2 až 5 os.
  MOBILNé dOMČEKy pRe 2 až 5 

os. + dieťa do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: bez stRavy

  NOcí: 3 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 189 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
aj dospelá osoba

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-00097, hR-00098

•  Ubytovanie v zeleni
•  Pokojná lokalita

 

  MOBILNé dOMČEKy pRe 4  
až 6 os. + dieťa do 2 Rokov 
bez lôžka

  STRAVA: bez stRavy

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 109 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
aj dospelá osoba

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-02591

–10 % do 1. 3.

PLATí PRE POByTy NA MIN. 7 NOcí

–15 % do 1. 2.
–10 % do 1. 4.
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CHORVÁTSKO – pula

Hotel Park Plaza Histria

POLOHA moderný hotel na polostrovčeku verudela, cca 4 km južne od historického 
centra puly.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, café a bar s terasou, bar na pláži, 
predajňa suvenírov, konferenčná sála, Wi-Fi zadaRMo. 
uByTOVANIE moderne vybavené klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, 
lcd tv, minibarom, fénom, Wi-Fi, balkónom, setom na prípravu kávy, s možnosťou 
prístelky. izby typu suite - 2lôžková 
spálňa a denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom. izby označené pReM a suite 
majú navyše kúpeľňu s masážnou 
sprchou, kávovar, žehličku a žehliacu 
dosku, župan a papuče. izby označené 
Wing sú vo vedľajšej budove.
STRAVOVANIE raňajky formou bufetu, 
s možnosťou dokúpenia polpenzie.
PLáž kamenistá, betónové pláty, 
okruhliaková cca 100 m.
ŠPORT vonkajší a vnútorný bazén 
s morskou vodou, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zadaRMo v obmedzenom 
množstve, sauna, wellness, masáže, 
fitness, minigolf, tenisové kurty, 
golfové ihrisko s umelou trávou, ihrisko 
na loptovú hry, squash, stolný tenis, 
požičovňa bicyklov, potápačské centrum, 
vodné športy podľa miestnej ponuky.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - zadaRMo. dieťa od 2 do 
3 rokov na prístelke - zadaRMo. dieťa od 
3 do 12 rokov na prístelke - zľava 50 %. 
dieťa do 12 rokov na základnom lôžku - 
zľava 30 % (neplatí v izbe suite). osoba 
od 12 rokov na prístelke - zľava 25 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie a raňajky na 
vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. doplatok za polpenziu: 109 
euR/os./týždeň. na vyžiadanie: detská 
postieľka - zadaRMo.

Hotel Park Plaza Arena +

POLOHA hotel v zalesnenej časti polostrova verudela, cca 5 km od centra puly.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi zadaRMo, trezor, terasa, parkovisko, 
v blízkosti supermarket, kaderníctvo, predajňa suvenírov, zmenáreň, cukráreň.
uByTOVANIE moderne zariadené klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, 
minibarom, trezorom, lcd tv, Wi-Fi zadaRMo, kávovarom, fénom. izby su sú 
priestrannejšie s balkónom, s možnosťou prístelky (rozkladací gauč).
STRAVOVANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, možnosť bezlepkovej 
stravy. 
PLáž kamenistá a okruhliaková,  
cca 100 m.
ŠPORT vonkajší bazén s morskou 
vodou, detský bazén, wellness - sauna, 
whirpool, masáže, fitnes. v stredisku 
punta verudela - tenisové kurty, 
stolný tenis, plážový volejbal, minigolf, 
squash, aerobic, ihrisko na loptové hry,  
animácie, vodné športy.
POzNáMKA ležadlá a slnečníky za 
poplatok. hotel je nefajčiarsky.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - zadaRMo. dieťa od 2 
do 3 rokov na prístelke - zadaRMo. 
dieťa od 3 do 12 rokov na prístelke 
- zľava 20 %. dieťa do 12 rokov s 1 
dospelým - zľava 20 %. osoba od 12 
rokov na prístelke - zľava 20 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie a polpenzia 
na vybraný počet nocí, pobytová taxa.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka 
- zadaRMo.

–10 % do 1. 3.

PLATí PRE POByTy NA MIN. 7 NOcí

–10 % do 1. 3.

PLATí PRE POByTy NA MIN. 7 NOcí

•  Odporúčame  
pre náročných

•  Výborná poloha  
na výlety

•  Bohaté športové  
využitie

• Výborná strava

 

  IzBy pRe 2 až 3 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: RaŇajky, Možnosť 
polpenzie

  NOcí: 3 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 489 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 3 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0009i

•  Pekné kúpanie
•  Ubytovanie v zeleni
•  Bohaté športové 

vyžitie
•  Veľmi obľúbený hotel 

 

  IzBy pRe 2 až 3 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia

  NOcí: 3 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 419 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 3 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0009k
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Apartmány Splendid 

POLOHA apartmány umiestnené v pokojnom prostredí, vo svahu, cca 3 km od centra 
puly, v oblasti zlatne stijene.
VyBAVENIE reštaurácia, kaviareň, bar, pizzeria, plážová reštaurácia, zmenáreň, tre-
zor, market, terasa, Wi-Fi zadaRMo na recepcii a v okolí bazéna, parkovisko.
uByTOVANIE apartmány typ apt. a2+2 a apt. a2+2 M - jedna 2lôžková spálňa a den-
ná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ apt. a3+2 a apt. ax3+2 - jedna 2lôž-
ková spálňa s prístelkou a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby (typ apt. 
ax3+2 má priestrannú terasu s orientáciou na more), typ apt. a4+2 - dve 2lôžkové spál-
ne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ apt. a5+2 - jedna 2lôžko-
vá spálňa a jedna 2lôžková spálňa s prístelkou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a Wc, sat tv, fén, trezor, balkón alebo tera-
sa. klimatizácia u všetkých apartmánov je 
možná na vyžiadanie za poplatok.
STRAVOVANIE individuálne, možnosť 
dokúpenia polpenzie
PLáž prírodná, kamenistá, cca 100 m.
ŠPORT vonkajší bazén s morskou vodou, 
detský bazén, fitness,  tenisové kurty, 
stolný tenis, ihrisko na loptové hry, mini-
golf, aerobic, animácie, požičovňa bicyk-
lov, vodné športy.
POzNáMKA ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne za poplatok.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko - zadaRMo.
cENA zAHŕňA ubytovanie, spotrebu 
vody a energie, používanie kuchynské-
ho vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 
1x týždenne, záverečné upratovanie, po-
bytovú taxa.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, pol-
penzia: dieťa do 6 rokov - zdaRMa, v termí-
ne do 27. 6. a od 29. 8. dieťa od 6 do 12 rokov 
- 69euR/os./týždeň, osoba od 12 rokov 129 
euR/týždeň, v termínu 27. 6.-29. 8. dieťa od 
6 do 12 rokov - 79 euR/os./týždeň, osoba od 
12 rokov 149 euR/týždeň. na vyžiadanie: kli-
matizácia 49 euR/týždeň, detská postieľka - 
zdaRMa, pes (10 euR/deň).

POLOHA apartmány umiestnené v pokojnom prostredí, vo svahu, cca 3 km od centra 
puly v oblasti zlatne stijene.
VyBAVENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, bar, market, kaviareň, pizzeria, 
zmenáreň, trezor, terasa, Wi-Fi na recepcii a pri bazéne zadaRMo, parkovisko.
uByTOVANIE typ apt. b2+1 - 2lôžková spálňa, denná miestnosť s prístelkou alebo 
štúdio (jedna miestnosť), typ apt. b2+2 a typ apt. bx2+2 - 2lôžková spálňa, denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha 
a Wc, sat tv, trezor, balkón. typ apt. bx2+2 má novšie vybavenie a je s možnosťou 
dokúpenia klimatizácie, s označením M navyše s orientáciou na more.
STRAVOVANIE individuálne, možnosť dokúpenia polpenzie formou bufetu 
v centrálnej reštaurácii.
PLáž prírodná kamenistá, cca 100 m.
ŠPORT vonkajší bazén s morskou vodou, 
detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, animácie, ihrisko na loptové 
hry, plážový volejbal, požičovňa bicyklov, 
vodné športy. 
POzNáMKA ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži za poplatok.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko - zadaRMo.
cENA zAHŕňA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, 
výmenu posteľnej bielizne 1x týždenne, 
záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu, polpenzie: dieťa do 6 rokov 
zdaRMa, v termíne do 27.6. a od 29.8. 
dieťa 6-12 rokov 69 euR/os./týždeň, 
osoba od 12 rokov 129 euR/os./týždeň, 
v termíne 27.6.-29.8. dieťa 6-12 rokov 
79 euR/os./týždeň, osoba od 12 rokov 
149 euR/os./týždeň, na vyžiadanie: 
klimatizácia pri type bx - 49 euR/týždeň, 
detská postieľka - zadaRMo, pes (12 
euR/deň) - platí sa na mieste.

Apartmány Horizont 

CHORVÁTSKO – pula

–10 % do 1. 3.

PLATí PRE POByTy NA MIN. 7 NOcí

–10 % do 1. 3.

PLATí PRE POByTy NA MIN. 7 NOcí

•  Ubytovanie v pokojnej 
lokalite blízko mora

• Výhodná cena 

 

  APARTMáNy pRe 4 až 7 osôb + 
dieťa do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: bez stRavy, Možnosť 
polpenzie

  NOcí: 3 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 69 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 2 Rokov bez lôžka

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-00091

•  Blízko mora
•  Animácie pre deti 

 

  APARTMáNy pRe 3 až 4 os. + 
dieťa do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: bez stRavy, Možno-
sť dokÚpenia polpenzie

  NOcí: 3 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 79 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 2 Rokov bez lôžka

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-00096
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hotel paRk plaza belvedeRe

apaRtMány ai pini

CHORVÁTSKO – Medulin

Hotel Park Plaza Belvedere 

POLOHA zrekonštruovaný hotel nachádzajúci sa v malom meste Medulin, cca 600 m 
od centra mesta.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, konferenčná sála, kadernícky 
salón, Wi-Fi zadaRMo, výťah, terasa, parkovisko.
uByTOVANIE klimatizované moderné 2lôžkové izby so sprchou a Wc, lcd tv, telefó-
nom, minibarom, trezorom, fénom, Wi-Fi zadaRMo, set na prípravu kávy a čaju. izby 
su sú priestrannejšie s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo). izby st majú franc-
úzske okno. pokoj typu 2(+2) FaM - 2lôžková izba s 2 prístelkami pre 2 deti do 12 ro-
kov (2 rozkladacie kreslá), terasa.
STRAVOVANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLáž okruhliaková, prírodná, cca 150 m, 
piesočnatá pláž bijeca cca 500 m, vhod-
ná pre deti.
ŠPORT dva vonkajšie bazény s morskou 
vodou, vnútorný bazén (od 6. do 9. mesi-
aca mimo prevádzky) s morskou vodou, 
wellness centrum - sauna, whirpool, ma-
sáže, fitness, tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, plážový volejbal, ihrisko na lop-
tové hry, animácie, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
POzNáMKA ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne za poplatok. v sezóne pozdĺž pobre-
žia Medulinu jazdí turistický vláčik.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez lôžka a stra-
vy - zadaRMo (neplatí pre izbu FaM). 
zľavy pRe izbu 2(+0): dieťa do 12 rokov 
s 1 dospelým - zľava 30 %. zľavy PRe 
izbu 2(+1): dieťa od 2 do 3 rokov na prís-
telke - zadaRMo. dieťa od 3 do 12 rokov 
na prístelke - zľava 50 %. dieťa do 12 ro-
kov s 1 dospelým - zľava 30 %. osoba od 
12 rokov na prístelke - zľava 25 %. zľavy 
pRe izbu 2(+2) Family: dieťa do 12 rokov 
na prístelke - zľava 50 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie a polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. na 
vyžiadanie: detská postieľka - zadaRMo.

Apartmány Ai Pini

POLOHA apartmány umiestnené v kruhovom usporiadaní s vnútorným parkom, 
vzdialené cca 800 m od centra Medulinu, v blízkosti hotela belvedere a holiday.
VyBAVENIE v blízkosti - reštaurácia, market, zmenáreň, trezor na recepcii, Wi-Fi na 
recepcii zadaRMo, parkovisko.
uByTOVANIE klimatizované apartmány typ apt. a2+2 - jedna 2lôžková spálňa, 
denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, vybavený kuchyn. kút 
(mikrovlnná rúra, kávovar), sprcha a Wc, sat tv, fén, trezor, balkón alebo terasa.
STRAVOVANIE individuálne.
PLáž okruhliaková, prírodná cca 200 m, piesočnatá pláž bijeca cca 500 m, prístup na 
pláž cez miestnu komunikáciu.
ŠPORT tenisové kurty, minigolf, stolný 
tenis, plážový volejbal, ihrisko na loptové 
hry, požičovňa bicyklov, vodné športy 
podľa miestnej ponuky.
POzNáMKA recepcia pre hostí 
ubytovaných v apartmánoch je v hoteli 
holiday. v sezóne jazdí popri pobreží 
Medulinu turistický vláčik.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez lôžka 
a stravy – zadaRMo.
cENA zAHŕňA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, 
výmena posteľnej bielizne 1x týždenne, 
záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka 
- zadaRMo, pes (10 euR/deň) - platba 
na mieste.

–10 % do 1. 3.

PLATí PRE POByTy NA MIN. 7 NOcí

–10 % do 1. 3.

PLATí PRE POByTy NA MIN. 7 NOcí

•  Obľúbené piesková 
pláž na dosah

•  Odporúčame  
pre náročných 

  

  IzBy pRe 2 až 4 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 399 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 3 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0009l

•  Obľúbené piesková 
pláž na dosah

•  Ubytovanie v zeleni
•  Výhodná cena

  APARTMáNy pRe 4 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA:  bez stRavy

  NOcí: 3 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 79 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 2 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-00093



28 RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.cKVT.SK

CHORVÁTSKO – banjole

Hotel Centinera

POLOHA hotel pavilónového typu obklopený zeleňou, cca 6 km od puly v oblasti 
banjole.
VyBAVENIE reštaurácia, plážový bar, aperitív bar, terasa, zmenáreň, trezor, predajňa 
suvenírov, Wi-Fi za poplatok 7 euR/deň (platba na mieste), parkovisko.
uByTOVANIE klimatizované rekonštruované 1-2lôžkové izby so sprchou a Wc, 
sat tv, telefónom, minibarom, fénom, balkónom a  niektoré s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek. izby 2(+2) FaMily - dve 2lôžkové izby s dvoma balkónmi.
STRAVOVANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, k večeri zadaRMo tieto 
nápoje: miestne víno, pivo a čapované 
nealkoholické nápoje.
PLáž prírodná kamenistá, okruhliaková, 
cca 30 m.
ŠPORT vnútorný bazén s morskou vodou 
(uzavretý 6.6.- 12.9.), animácie pre deti 
a dospelých (20.6.-12.9.), v blízkosti 
tenisové kurty, plážový volejbal, 
požičovňa bicyklov, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
POzNáMKA v cene pobytu – fitness, 
whirpool. pobytová taxa - cca 1,5 euR/
os./deň - platí sa jednorazovo na mieste. 
parkovanie za poplatok 1 euR/deň.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - zadaRMo. zľava pre 
izbu 2(+0): dieťa do 12 rokov s jedným 
dospelým - zľava 30 %. zľavy pre 
izbu 2(+1) a 2(+2): dieťa do 6 rokov na 
prístelke - zadaRMo. dieťa od 6 do 12 
rokov na prístelke - zľava 50 %. osoba od 
12 rokov na prístelke - zľava 30 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí. 
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie detská postieľka - 
5 euR/deň - platba na mieste.

POLOHA moderný aparthotel cca 700 m od banjole a 5 km od puly.
VyBAVENIE reštaurácia, bar, terasa, kaviareň, Wi-Fi, internetový kútik, zmenáreň, 
market, výťah, parkovisko.
uByTOVANIE klimatizované apartmány typ apt. a4(+0) - veľkosť cca 30 m2 - 2lôžko-
vá spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ apt. d6(+0) – veľ-
kosť cca 50 m2 - 2lôžková spálňa, vstupná hala s 2lôžkom alebo poschodovou posteľou, 
denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ apt. e6(+0) - veľkosť cca 55 
m2 - 2lôžková spálňa, spálňa s 2 lôžkami alebo poschodovou posteľou a denná miest-
nosť s rozkladacím gaučom pre dve osoby, vždy vybavený kuchynský kút, sprcha a Wc, 
sat tv, trezor, fén, balkón alebo terasa. typ apt. e6(+0) - má dve kúpeľne. označenie 
sW - orientácia na morskú stranu.
STRAVOVANIE individuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok formou bufetu alebo 
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLáž piesočno-okruhliaková, betónové 
pláty, cca 100 m.
ŠPORT vonkajší bazén (ležadlá a slneční-
ky pri bazéne zadaRMo), detský bazén, 
aqua gymnastika, animácie pre deti, det-
ské ihrisko, stolný tenis, volejbalové ihris-
ko, fitness, živá hudba na terase, požičov-
ňa bicyklov.
POzNáMKA prihlasovací poplatok cca 2 
euR/os./pobyt a pobytová taxa - cca 1,5 
euR/os./deň - platba na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko– zadaRMo.
cENA zAHŕňA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne, závereč-
né upratovanie. 
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Raňajky: dieťa do 6 rokov - zadaRMo, die-
ťa 6 -12 rokov – 49 euR/týždeň, osoba od 
12 rokov – 99 euR/týždeň, polpenzia: die-
ťa do 6 rokov - zadaRMo, dieťa 6 -12 ro-
kov – 139 euR/týždeň, osoba od 12 rokov 
– 279 euR/týždeň. na vyžiadanie: detská 
postieľka - 6 euR/deň, pes - 14 euR/deň.

Aparthotel Del Mar

–10 % do 29. 2.

PLATí PRE VyBRANé TERMíNy POByTOV

–10 % do 15. 2.

•  Kľudné prostredie

  

  IzBy pRe 1 až 4 os. + dieťa  
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: bez stRavy, Možno-
sť RaŇajok a polpenzie

  NOcí: 5 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 149 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO  do 12 Rokov pRe 
izbu 2+1 su A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-02161

•  Pokojné prostredie
•  Nápoje k večeri
•  Pekné kúpanie
•  Rodinné izby 

  

  IzBy pRe 2 až 4 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia

  NOcí: 3 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 299 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 6 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0143c
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Hotel Narcis , Mimosa - Lido Palace  a Hedera

CHORVÁTSKO – rabac

POLOHA komplex hotelov narcis (hR-0013R), hedera (hR-0013h), Mimosa - li-
do palace (hR-0013M), umiestnené v zeleni, cca 500 m od centra mesta Rabac.
VyBAVENIE reštaurácia, aperitív bar, pizzeria, zmenáreň, výťah, Wi-Fi za-
daRMo, predajňa suvenírov, market, tanečná terasa, parkovisko zadaRMo.
uByTOVANIE moderne zariadené klimatizované 2lôžkové izby so sprchou 
a Wc, sat tv, telefónom, fénom, trezorom, chladničkou, niektoré s možnos-
ťou 2 prísteliek (na prístelky možno umiestniť maximálne 1 dospelého s 1 
dieťaťom do 16 rokov alebo 2 deti), zvyčajne rozkladací gauč alebo poscho-
dová posteľ. izby 2(+0) majú 16 m2 s oddelenými lôžkami, sú orientované na 
cestu a do svahu.
STRAVOVANIE polpenzia: raňajky a večere formou bufetu, plná penzia: ra-
ňajky, obed, večera formou bufetu. vždy k večeri zadaRMo tieto nápoje: 2 
dl vína alebo piva alebo minerálnej vody alebo džúsu. služba all inclusive - 
plná penzia formou bufetu - raňajky 7:00-10:00, obed 12:30-14:00, popolud-
ňajšie občerstvenie 15:00-17:00 (zmrzlina, sendviče, mini pizze atď.), večera 
18:30-21:00. v čase podávania obeda, olovrantu a večere je neobmedzená 
konzumácia miestnych nealkoholických a alkoholických čapovaných nápo-
jov (pivo, víno, voda, džús). obedy v rámci plnej penzie/all inclusive sú podá-
vané v jednom z hotelov.
PLáž okruhliaková, prírodná kamenistá, cca 100 m, vhodná pre deti, sprchy 
na pláži.
ŠPORT 2x vnútorný bazén (v 7. a 8. mesiaci zatvorený), 4x vonkajší bazén, 
detský bazén, fitness, sauna, masáže, animácie pre deti a dospelých, teniso-
vé kurty, minigolf, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, detský klub, vodné 
športy.
POzNáMKA hostia ubytovaní v hotelovom komplexe narcis, lido pala-
ce a hedera môžu využívať vybavenie všetkých troch hotelov. program all 
inclusive ďalej zahŕňa: ležadlá pri bazéne zadaRMo (len v obmedzenom 
množstve), tenisové kurty, minigolf, ihrisko pre loptové hry, fitness, sauna 
- všetko po dohode s recepciou 1 hodina. pobytová taxa sa platí na mieste - 
cca 1,3 euR/os./deň.
Zľavy prvé dieťa do 7 rokov s 2 dospelými – zadaRMo. druhé dieťa do 7 
s 2 dospelými - zľava 50 % prvé a druhé dieťa od 7 do 12 rokov s 2 dospe-
lými - zľava 50 %. prvé a druhé dieťa od 12 do 18 rokov 2 dospelými - zľava 
30 %. osoba od 18 rokov na prístelke - zľava 20 %. v hoteli narcis v období 
od 20.6. do 5.9. je prvé dieťa zadaRMo až do 12 rokov. 
cENA zAHŕňA ubytovanie na vybraný počet nocí, polpenziu/plnú penziu/
all inclusive.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. na vyžiadanie: detská postieľka (cca 5 euR/deň) - platba na mieste.

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.

•    Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•    Rodinné izby
•    Animačný program
•    Blízko pláže a centra
•    Výborná poloha
•    Odporúčame  

pre náročných
•    Veľmi obľúbené 

miesto

 

 

  IzBy pRe 2 až 4 os.

  STRAVA: polpenzia, plná 
penzia, all inclusive

  NOcí: 3 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 349 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 12 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0013R, M, h
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hotel allegro

hotel MIraMar

POLOHA hotel nachádzajúci sa na polostrove sv. andrija, v borovicovom 
háji, cca 700 m od centra mesta, v tesnej blízkosti mesta Rabac.
VyBAVENIE reštaurácia, lobby bar s terasou, zmenáreň, trezor (za 
poplatok), tv miestnosť, tanečná terasa, Wi-Fi zadaRMo, internetový kútik 
za poplatok, parkovisko, výťah.
uByTOVANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, lcd sat tv, 
telefónom, fénom, Wi-Fi zadaRMo, niektoré s balkónom a s možnosťou 
prístelky (rozkladacie kreslo).
STRAVOVANIE raňajky a večere formou bufetu. večera sa podáva v 2 
časových úsekoch - 3x týždenne tematická večera. Možnosť špeciálnej 
stravy na vyžiadanie.
PLáž prírodná kamenistá, okruhliaková a betónové pláty, ocenená modrou 
vlajkou, cca 100 m.
ŠPORT vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlá a slnečníky zadaRMo 
(v obmedzenom množstvo), detský bazén, masáže, v blízkosti - tenisové 
kurty, stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, požičovňa bicyklov, priestor na 
uschovanie bicyklov (v hoteli allegro), detské ihrisko, vodné športy.
POzNáMKA parkovanie zadaRMo (obmedzený počet miest). zľava za 
skorý nákup je viazaná na meno účastníka, typ ubytovania a termín. pri 
zmene mena účastníka, typu ubytovania alebo termíne bude zľava za skorý 
nákup odobratá.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadaRMo. zľavy 
pre izby 2(+0): dieťa do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 30 %. zľavy pre izby 
2(+1): dieťa do 14 rokov na prístelke - zadaRMo. osoba od 14 rokov na 
prístelke - zľava 15 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie, raňajky/polpenziu na vybraný počet nocí, 
pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka (5 euR/deň). pobyt so psom - cca 
20 euR/deň (platba na mieste).
napÍSali nÁM: Po všetkých stránkach úplná spokojnosť. Veľa akcií pre 
deti. Veľký bazén, len tých ležadiel a dáždnikov by malo byť viac. Veľký 
výber jedál. Veľa ovocia a zeleniny. Zmrzlina - štyri druhy - napoludnie 
aj večer každý deň. V celom hoteli bolo vidieť, že si vážia svojich hostí. 
P.Š. Praha.

Miramar/Allegro Sunny Hotel by Valamar

CHORVÁTSKO – rabac

•    Obľúbené letovisko
•    Odporúčame  

pre rodiny s deťmi
•    Pekné kúpanie na 

plážach ocenených 
modrou vlajkou

•    V blízkosti centra
•    Veľmi žiadané  

ubytovanie
•    Výborná strava
•    Výhodné zľavy pre 

deti

 

  IzBy pRe 2 až 3 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: RaŇajky, polpenzia

  NOcí: 1 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 239 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 14 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0185p, hR-0185c

–10 % do 15. 3.

  v tejto lokalite ponÚkaMe tiež:  
MOBILNé dOMČEKy RABAc. 
VIAc INFORMácIí NA cKVT.SK
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MobIlní doMek typ preMIUM

MobIlní doMek typ preMIUM

POLOHA bungalovy, apartmány a mobilné domčeky sú umiestnené v auto-
kempe Medveja, medzi dedinkami lovran a Mošćenička draga. 
VyBAVENIE v blízkosti – obchod, pošta, bankomat, obchod so suvenírmi, 
snack bar, reštaurácia á la carte, pizzeria, parkovisko zadaRMo, Wi-Fi v re-
zorte zadaRMo. 
uByTOVANIE bungalovy (hR-0015d) – klimatizované 2lôžkové bunga-
lovy s možnosťou prístelky (rozkladací gauč), so sprchou a Wc, sat tv, Wi-
-Fi zadaRMo, balkónom. apaRtMány (hR-00152) – moderné klimati-
zované apartmány typ apt. 4(+0) – cca 32 m2 – 2lôžková spálňa a denná 
miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč) so sprchou a Wc, Wi-Fi zadaRMo, 
sat tv, vždy vybavený kuch. kút a terasa. Mobilné doMčeky (hR-00151) 
– klimatizované mobilné domčeky pre 4 osoby – dve 2lôžkové spálne (jedna 
s manželskou posteľou), denná miestnosť vybavený kuch. kút sprcha a Wc, 
Wi-Fi zadaRMo, terasa. domčeky označené standaRd majú cca 23 m2 
a zastrešenú vonkajšiu terasu. domčeky označené pReMiuM sú novšie, ma-
jú cca 32 m2, terasu s grilom a dve kúpeľne, sat tv.
STRAVOVANIE bungalovy – raňajky formou bufetu a večere výberom  
z 2 menu. apaRtMány a Mobilné doMčeky – individuálne. 
PLáž okruhliaková, cca 150 m od areálu kempu, vhodná pre deti.
ŠPORT animácie (prebiehajú v období 15.7. – 31.8.), detské ihrisko, vodné 
športy.
POzNáMKA zľava za skorý nákup je viazaná na meno účastníka. pri zmene 
účastníka bude zľava za skorý nákup odobraná. pobytová taxa (cca 3 euR/
os./deň) a registračný poplatok (cca 0,5 euR/os./pobyt) sa platí na mieste.
Zľavy pRe apaRtMány a Mh: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko – za-
daRMo. zľavy pRe bungalov: dieťa do 12 rokov s 2 dospelými – za-
daRMo. dieťa do 12 rokov s 2 osobami – zľava 50 %. dieťa od 3 do 12 rokov 
s jedným dospelým – zľava 30 %. osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 15 
%. zvláštne zľavy: pri pobyte v termíne 14.6. 19.6. a 23.8.-30.8. vám po-
skytneme mimoriadnu zľavu 10 %, je možné kombinovať so zľavou za sko-
rý nákup. 
cENA zAHŕňA bungalov – ubytovanie, polpenziu na vybraný počet no-
cí. apaRtMány a Mobilné doMčeky – ubytovanie na vybraný počet nocí, 
spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výmenu pos-
teľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie. 
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. zapožičanie detskej postieľky pri tomto ubytovaní nie je možné. po-
byt so psom na vyžiadanie – 13,5 euR/deň, platba na mieste.

Smart Selection Holiday Resort Medveja

CHORVÁTSKO – Moščenička draga

•    Pokojné prostredie
•  Odporúčame  

pre rodiny s deťmi
• Animácie pre deti
• Krásne kúpanie 
•  Ideálna poloha na 

výlety do okolia
• Žiadaná lokalita
• Moderné ubytovanie

 

  BuNgALOVy pRe 2 až 3 os.
  APARTMáNy pRe 2 až 4 os. +  

dieťa do 3 Rokov bez lôžka
  MOBILNé dOMČEKy pRe 2 až 

4 os. + dieťa do 3 Rokov bez 
lôžka

  STRAVA: bez stRavy,  
RaŇajky, polpenzia

  NOcí: 2 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 89 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO  do 12 Rokov  
v bungalovoch A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0015d, hR-00152, 
hR-00151

–25 % do 29. 2.
–15 % do 29. 2.

PLATí PRE VyBRANé TERMíNy POByTOV

  v blízkosti ponÚkaMe tiež:  
OPATIjA, HOTEL REMISENS gIORgIO II. 
VIAc INFORMácIí NA cKVT.SK
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Family Hotel Vespera

POLOHA moderný hotel v zeleni v pokojnej časti ostrova, v blízkosti hotela 
aurora, cca 2 km od centra mesta.
VyBAVENIE klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, konferenčná sála, 
predajňa suvenírov, zmenáreň.
uByTOVANIE klimatizované 1-2lôžkové izby, niektoré s možnosťou 
prístelky (vhodná pre dieťa do 12 rokov), klimatizované izby 4(+2) FaM - 
dve 2lôžkové izby oddelené dverami, s možnosťou prístelky (izby vhodné 
pre 2 dospelých, 2 deti do 16 rokov s možnosťou prístelky pre 2 deti do 12 
rokov), vždy so sprchou a Wc, sat tv, telefónom, minibarom, fénom, Wi-Fi 
zadaRMo, trezorom, balkónom.
STRAVOVANIE formou all inclusive light - raňajky a večere formou 
bufetu, obed formou ľahkého bufetu, k obedu a večeri zadaRMo miestne 
čapované alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, víno, voda, džús), v rámci 
baby, Mini, teen clubu pre deti - popoludňajšie občerstvenie a nápoje. na 
vyžiadanie možná strava pre alergikov.
PLáž prírodná kamenistá, okruhliaková, cca 50 m, v blízkosti sa nachádza 
Fkk pláž, sprchy na pláži.
ŠPORT vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén, tenisové kurty, 
minigolf, plážový volejbal, animácie pre deti i dospelých, detské ihrisko, 
požičovňa bicyklov, vodné športy. hostia môžu tiež využívať športové 
vybavenie blízkeho hotela aurora. pre deti vo veku 2-5 rokov je v hoteli 6 
x týždenne organizovaný špeciálny program v podobe baby clubu, pre 
deti 5-8 rokov v podobe Mini clubu, pre deti od 8-12 rokov v podobe 
junioR clubu a pre deti 12-16 rokov v podobe teen clubu, ktorý zahŕňa 
profesionálne športové, zábavný a vzdelávací program, súťaže a hry.
POzNáMKA pobytová taxa cca 1,50 euR/os./deň a prihlasovací poplatok - 
cca 1 euR/os./pobyt - platí sa na mieste.
Zľavy pre deti a zvláštne zľavy na www.ckvt.sk
cENA zAHŕňA ubytovanie a all inclusive light na vybraný počet nocí.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka 4 euR/os./deň.
napÍSali nÁM: Na ostrov Lošinj sa vždy vraciame veľmi radi. Toto 
miesto považujeme za jedno z najkrajších miest v Chorvátsku. 
Hotel zodpovedá 4 hviezdičkám. Oceňujem okolie hotela, pretože sa 
nachádza za mestom, a tak je tu všade veľmi čisto, predovšetkým 
oceňujem absenciu prístavu, lodičiek ... a pod. Vyžitie pre deti je ako pri 
bazéne, tak na peknom ihrisku. Večerná prechádzka pozdĺž pobrežia pri 
zapadajúcom slnku je veľmi príjemná. Zuzana
 

CHORVÁTSKO – ostrov Mali lošinj – Mali lošinj

–15 % do 29. 2.

PLATí PRE VyBRANé TERMíNy POByTOV

•  Odporúčané  
pre rodiny s deťmi

•  All inclusive Light
•  Bohaté športové 

vyžitie
•  Pekné kúpanie
•  Animačné programy  

a detský klub s popo-
ludňajším občerstve-
ním pre deti

•  Až 2 deti do 16 rokov 
ZADARMO

•    Odporúčame  
pre náročných

 

  IzBy pRe 1 až 6 os. + dieťa  
do 7 Rokov bez lôžka

  STRAVA: all inclusive light

  NOcí: 2 a viac (nástupy 
denne)

 
  AuTO

od 589 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 7 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0038v

  v blízkosti ponÚkaMe tiež:  
VELI LOŠINj, APARTMáNy PuNTA. 
VIAc INFORMácIí NA cKVT.SK
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POLOHA moderne zrenovovaný štýlový hotel skladajúci sa z 2 budov v južnej časti 
letoviska, cca 600 m od centra crikvenice, v bezprostrednej blízkosti crikvenickej 
piesočnatej pláže.
VyBAVENIE klimatizovaná reštaurácia, terasa, tv miestnosť, výťah, Wi-Fi na recepcii 
zadaRMo, trezor, konferenčná sála, parkovanie zadaRMo (obmedzený počet miest).
uByTOVANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou a Wc, sat 
tv, telefónom, trezorom, fénom, minibarom, balkónom, Wi-Fi zadaRMo, niektoré 
s možnosťou prístelky (rozkladací gauč, vhodný pre deti do 12 rokov). apartmány 
typu suite 2(+1) bM- sup (cca 25m2) - 2lôžková spálňa a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom oddelené dvermi. izba typ exclusive - hotelový apartmán - 
dve 2lôžkové spálne prepojené dverami.
STRAVOVANIE raňajky formou bufetu, 
s možnosťou dokúpenia večerí.
PLáž okruhliakovo-piesočnatá, 
obľúbená piesočnatá mestská platená 
pláž cca 30 m, neplatená cca 300 m, 
sprchy na pláži. 
ŠPORT vonkajší bazén, wellness: sauny, 
masáže, výrivka, relaxačná miestnosť, 
v blízkosti - ihrisko na loptové hry, stolný 
tenis, minigolf, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
Zľavy zľavy pRe izbu 2(+0) a 2(+1): 
prvé dieťa do 6 rokov na prístelke s 2 
dospelými - zadaRMo. druhé dieťa do 6 
rokov bez lôžka so stravou s 2 dospelými 
- zľava 50 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 
dospelými - zľava 50 %. dieťa od 12 do 
18 rokov s 2 dospelými - zľava 30 %. 
osoba od 18 rokov s 2 dospelými – zľava 
20 %. ceny pre deti a 1 dosp. os. na ckvt.
sk zľavy pRe izbu 2+2: osoba na 4 
lôžku vždy s 3 plne platiacimi osobami 
– platí 29 euR/týždeň. 
cENA zAHŕňA ubytovanie a raňajky na 
vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu, večerí 189 euR/os./týždeň. 

Hotel Esplanade

CHORVÁTSKO – crikvenica

Hotel a pavilony Omorika

POLOHA zrekonštruovaný hotel a pavilóny vo svahu cca 2,5 km od centra crikvenice.
VyBAVENIE klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, tv miest-
nosť, Wi-Fi, výťah, konferenčná sála, trezor na recepcii za poplatok, terasa, parkovanie 
zadaRMo (obmedzený počet miest).
uByTOVANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a Wc, sat tv, telefónom, trezorom, 
minibarom, Wi-Fi zadaRMo, niektoré s možnosťou až 2 prísteliek a balkónom. pri využití 
oboch prísteliek je priestor v izbe veľmi obmedzený. izby označené sW majú priamy výhľad 
na more. izby 2+2 - dve 2lôžkové izby spojené dverami so spoločnou kúpeľňou. izby ozna-
čené pavilon sa nachádzajú v pavilónoch omorika (od hotela omorika cca 200 m). 
STRAVOVANIE raňajky a večere formou bufetu.
PLáž okruhliaková, vhodná pre deti, cca 150 m, prístup na pláž cez miestnu komuni-
káciu, sprchy na pláži.
ŠPORT za doplatok - tenisové kurty, mi-
nigolf, športové ihrisko, animácie, vodné 
športy, klienti môžu využívať vonkajší ba-
zén v areáli ad turres (cca 200 m).
Zľavy zľavy pRe izbu 2(+0): dieťa do 2 
rokov bez nároku na lôžko a stravu - zadaR-
Mo. zľavy pRe izbu 2(+0) a 2(+2)bM: dieťa 
do 6 rokov s 2 dospelými - zadaRMo. dieťa 
od 6 do 12 rokov s 2 dospelými - zľava 50 %. 
dieťa od 12 do 18 rokov s 2 dospelými - zľa-
va 30 %. dieťa do 6 rokov s 1 dospelým v ob-
dobí: do 23.5. a od 26.9. - zľava 40 %, 23.6.-
26.9. - zľava 30 %. dieťa od 6 do 12 rokov s 1 
dospelým v období: do 23.5. a od 26.9. - zľava 
30 %, 23.6.-26.9. - zľava 20 %. osoba od 18 
rokov s 2 dospelými - zľava 20 %. zľavy  PRe 
izbu 2+2 bM-sW: dieťa do 6 rokov vždy s 3 
plne platiacimi osobami - zadaRMo, od 6 
do 12 rokov - zľava 50 %, od 12 do 18 rokov - 
zľava 30 %, osoba od 18 rokov - zľava 20 %. 
zvláštne zľavy : s platnosťou od 1.5. v ter-
mínoch pobytov do 20.6. a od 12.9. vám pri 
pobyte na min. 7 nocí poskytneme mimoriad-
nu zľavu 15 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie a polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

• Piesočnatá pláž
• V blízkosti centra

 

  IzBy pRe 1 až 3 os. + dieťa  
do 6 Rokov bez lôžka

  STRAVA: RaŇajky, polpenzia

  NOcí: 2 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 369 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 6 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0017e

• Obľúbené letovisko
• Pekné kúpanie

 

  IzBy pRe 2 až 4 os. + dieťa 
do 2 Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia

  NOcí: 2 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 299 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 6 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0017o

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4

PLATí PRE VyBRANé TERMíNy POByTOV
SČíTAjTE SO zľAVOu 3 % NA POByTy 
Od 10 NOcí VO VyBRANýcH TERMíNOcH

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4

PLATí PRE VyBRANé TERMíNy POByTOV
SČíTAjTE SO zľAVOu 3 % NA POByTy 
Od 10 NOcí VO VyBRANýcH TERMíNOcH
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CHORVÁTSKO – crikvenica

Hotel Kaštel Pavilony Kačjak

POLOHA štýlový hotel prestavaný z bývalého kláštora zo 14. storočia, s dodnes funkčnou 
zvonicou, vzdialený cca 50 m od centra crikvenice.
VyBAVENIE klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, trezor na recep-
cii za poplatok, tv miestnosť, Wi-Fi zadaRMo, výťah, terasa, parkovanie za poplatok - cca 
7 euR/deň (obmedzený počet miest).
uByTOVANIE 2lôžkové izby s vaňou a Wc, sat tv, Wi-Fi zadaRMo, telefónom, nie-
ktoré izby s možnosťou prístelky. typ 2+2 FaMily - dve 2lôžkové izby s predsieňou 
a spoločnou kúpeľňou.
STRAVOVANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. k večeri zadaRMo 
miestne čapované nápoje (pivo, víno, minerálna voda, džús). 
PLáž okruhliaková, cca 20 m, sprchy na pláži.
ŠPORT športové vyžitie podľa miestnej ponuky.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - zadaRMo. zľavy PRe 
izbu 2(+0) a 2(+1): prvé dieťa do 6 rokov 
s 2 dospelými - zadaRMo. druhé dieťa do 
6 rokov bez lôžka s 2 dospelými - zľava 50 
%. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelými - 
zľava 50 %. dieťa od 12 do 18 rokov s 2 do-
spelými - zľava 30 %. dieťa do 6 rokov s 1 
dospelým v období: do 23.5. a od 26.9. - 
zľava 40 %, 23.9.-26.9. - zľava 30 %. dieťa 
od 6 do 12 rokov s 1 dospelým v období: do 
23.5. a od 26.9. - zľava 30 %, 23.9.-26.9. - 
zľava 20 %. osoba od 18 rokov s 2 dospe-
lými - zľava 20 %. zľavy pRe izbu 2+2: 
dieťa do 6 rokov s 2 dospelými - zadaR-
Mo. dieťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelými - 
zľava 50 %. dieťa od 12 do 18 rokov s 2 do-
spelými - zľava 30 %. osoba od 18 rokov 
s 2 dospelými - zľava 20 %. zvláštne 
zľavy: pri zakúpení ubytovania na 10 no-
cí a viac v termínoch pobytov do 20.6. a od 
12.9. vám poskytneme mimoriadnu zľavu 3 
% (je možné kombinovať so zľavou za sko-
rý nákup, nemožno kombinovať s mimo-
riadnou zľavou 15 %).
cENA zAHŕňA ubytovanie a polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného pois-
tenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

POLOHA v miernom svahu v borovicovom háji na polostrove kačjak, cca 5 km severne 
od mesta crikvenica.
VyBAVENIE v areáli - centrálna reštaurácia, aperitív bar, trezor na recepcii za poplatok, 
tv miestnosť, Wi-Fi na recepcii zadaRMo, terasa, market, parkovisko zadaRMo.
uByTOVANIE jednoducho vybavené 2lôžkové izby so sprchou a Wc, balkónom, 
s možnosťou prístelky.
STRAVOVANIE raňajky a večere formou bufetu v centrálnej reštaurácii.
PLáž kamenistá a betónové pláty, 
cca 50-200 m, sprchy na pláži, vo 
vzdialenosti cca 200-300 m okruhliaková 
pláž, vhodná pre deti.
ŠPORT tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, ihrisko pre deti a na loptové hry, 
vodné športy podľa miestnej ponuky.
POzNáMKA z kačjaku jazdí do 
crikvenice turistický vláčik (za 
poplatok). vhodné pre menej náročnú 
klientelu. 
Zľavy prvé dieťa do 6 rokov na prístelke 
- zadaRMo. druhé dieťa do 6 rokov bez 
lôžka - zľava 50 %. dieťa 6-12 rokov na 
prístelke - zľava 50 %. dieťa 12-18 rokov 
na prístelke - zľava 30 %. osoba od 18 
rokov na prístelke - zľava 20 %.
cENA zAHŕňA ubytovanie a polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu, 
prihlasovaní poplatok.
MOžNOSť dOKúPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. na vyžiadanie: detská postieľka 
5 euR/deň, pes cca 10 euR/deň – platba 
na mieste.

• Priamo na pláži

 

  IzBy pRe 2 až 4 os. + dieťa 
do 6 Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia

  NOcí: 2 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 239 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 6 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0017l

•  Od porúčame  
pre rodiny s deťmi

• Výhodná cena
• Pekné kúpanie
• Pokojné prostredie

 

  IzBy pRe 2 až 3 os. + dieťa 
do 6 Rokov bez lôžka

  STRAVA: polpenzia

  NOcí: 2 a viac (nástupy 
denne)

 
  BuS: z 30 Miest na sR (pia)
  AuTO

od 209 EUR 
os. /autoM /7 nocí

  dIEťA zAdARMO   
do 6 Rokov A ďALŠIE  Zľavy

  
viac inFoRMácií na
cKVT.SK
hR-0017k

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4

PLATí PRE VyBRANé TERMíNy POByTOV
SPOČíTAjTE  SO zľAVOu 3 % NA POByTy 
Od 10 NOcí VO VyBRANýcH TERMíNOcH

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4

PLATí PRE VyBRANé TERMíNy POByTOV
SPOČíTAjTE  SO zľAVOu 3 % NA POByTy 
Od 10 NOcí VO VyBRANýcH TERMíNOcH
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Chorvátsko – Selce

POLOHA HOteL (HR-0017n) a PavILOnY (HR-0017S) sa nachádzajú v parku, cca 300 
m od centra mesta Selce a 3 km južne od Crikvenice.
vYBAvENIE v hoteli Slaven klimatizovaná reštaurácia, a la carte reštuarácia „Rokan“, 
aperitív bar, trezor na recepcii za poplatok, TV miestnosť, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, 
terasa, parkovanie ZADARMO.
UBYtOvANIE HOTEL*** - renovované klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, 
SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, telefón, s možnosťou prístelky. PAVILONY** - jednoducho 
vybavené 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom s možnosťou prístelky.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ okruhliaková a betónové pláty, cca 50 m, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok.
ŠPORt v blízkosti - ihrisko na loptové hry, stolný tenis, minigolf, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
POZNÁMkA ubytovanie v pavilónoch je 
vhodné pre menej náročnú klientelu.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Prvé die-
ťa do 6 rokov s 2 dospelými - ZADARMO. 
Druhé dieťa do 6 rokov bez lôžka s pol-
penziou s 2 dospelými - zľava 50 %. Die-
ťa od 6 do 12 rokov s 2 dospelými - zľava 
50 %. Dieťa od 12 do 18 rokov s 2 dospe-
lými - zľava 30 %. Dieťa do 6 let s 1 do-
spelým v období: do 23.5. a od 26.9. - 
zľava 40 %, 23.9.-26.9. - zľava 30 %. 
Dieťa od 6 do 12 rokov s 1 dospelým v ob-
dobí: do 23.5. a od 26.9. - zľava 30 %, 
23.9.-26.9. - zľava 20 %. Osoba od 18 ro-
kov s 2 dospelými - zľava 20 %. 
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka 
- cca 5 EUR/deň (platba na mieste), po-
byt so psom - cca 10 EUR/deň (platba na 
mieste).

•   Výhodná cena

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 6 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 2 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 239 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 6 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0017n, HR-0017S

Hotel  a pavilony  Slaven Hotel Katarina

POLOHA novo renovovaný hotel sa nachádza cca 300 m od centra mestečka Selce. 
vYBAvENIE klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar s terasou, 
trezor na recepcii za poplatok, konferenčná sála, TV miestnosť, výťah, Wi-Fi ZADAR-
MO, parkovanie ZADARMO (obmedzený počet miest). 
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fé-
nom, trezorom, Wi-Fi ZADARMO, minibarom, niektoré izby sú s balkónom a majú 
možnosť prístelky. Izby typu 2+2 b-FAMILY sú dve 2lôžkové izby prepojené dverami. 
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ okruhliaková, betónové pláty, cca 50 m, sprchy na pláži, prístup na pláž po 
schodoch, cez miestnu komunikáciu.
ŠPORt vnútorný a vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén, wellness - bazén 
s vyhrievanou morskou vodou, whirlpo-
ol, fínska a bio sauna, turecké kúpele, rela-
xačná miestnosť,  požičovňa bicyklov, vod-
né športy. Ležadlá a slnečníky pri bazéne 
za poplatok (v obmedzenom množstve).
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. ZĽAVY PRE 
IZbU 2(+0) A 2(+1): Prvé dieťa do 6 ro-
kov s 2 dospelými - ZADARMO. Druhé 
dieťa do 6 rokov bez lôžka s 2 dospelý-
mi - zľava 50 %. Dieťa od 6 do 12 rokov 
s 2 dospelými - zľava 50 %. Dieťa od 12 
do 18 rokov s 2 dospelými - zľava 30 %. 
Osoba od 18 rokov s 2 dospelými zľava 
20 %. ZĽAVY PRE IZbU 2(+2): Dieťa do 
6 rokov vždy s 3 plne platiacimi osobami 
- ZADARMO, od 6 do 12 rokov -. zľava 50 
%, od 12 do 18 rokov - zľava 30 %. 
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka - 
ZADARMO.

•   Priamo v centre

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 2 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 349 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 6 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0017v

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv

SčítAjtE SO ZľAvOu 3 % NA 
PObyty OD 10 NOCí vO vybrA-
NýcH tERMíNOcH 

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv

SčítAjtE SO ZľAvOu 3 % NA 
PObyty OD 10 NOCí vO vybrA-
NýcH tERMíNOcH 
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POLOHA Luxusné, moderne zariadené stredisko – HOTEL***** a apartmány**** umiestnené vo svahu v borovicovom 
háji, cca 1,5 km od mesta Novi Vinodolski.
vYBAvENIE v areáli - reštaurácia, coctail bar, pizzeria, beauty salón, zmenáreň, kongresové centrum, obchodíky, terasa, 
parkovisko za poplatok. 
UBYtOvANIE HOTEL (HR-0106N) - typ 2(+0) - klimatizovaná 2lôžková izba - veľkosť cca 28 m2 - sprcha a WC, typ 2 (+0) 
J.SUITE - veľkosť cca 40 m2 - klimatizovaná 2lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť, 2x LCD TV, sprcha 
a WC, balkón, typ 4 (+0) - veľkosť cca 50 m2 - klimatizované dve 2lôžkové izby (jedna s manželskou posteľou, druhá spálňa 
s oddelenými lôžkami, 2 kúpeľne), vždy s telefónom, WI-FI ZADARMO, minibarom, prístrojom na kávu a čaj, fén, župan, pa-
puče. Písmeno M pri niektorých typoch znamená orientáciu izby na more. APARTMáNY (HE-01061) - luxusné klimatizované 
apartmány - typ 2+1 Premium FAMILY - veľkosť cca 55 m2 - 2lôžková spálňa, denná miestnosť s možnosťou prístelky, bal-
kón (typ s M s orientáciou na morskú stranu).Typ 2+2 Premium FAMILY (pre 2 
dospelých, 1 dieťa do 18 rokov a 1 dieťa do 12 rokov) - veľkosť cca 75 m2 - dve 
2lôžkové spálne (z toho jedna s poschodovou posteľou), denná miestnosť, 
balkón (typ s M s orientáciou na morskú stranu), typ 4+0 Premium FAMILY - 
veľkosť cca 75 m2 - dve 2lôžkové spálne (jedna s manželskou posteľou, jedna 
s oddelenými lôžkami), denná miestnosť, balkón do záhrady a s bočnou orien-
táciou na more, vždy vybavený kuchyn. kút, kávovar, SAT TV, WI-FI ZADARMO, 
telefón, fén, trezor, chladnička, kúpeľňa s vaňou a WC.
StRAvOvANIE HOTEL – raňajky a večere formou bufetu. APARTMáNY – in-
dividuálne, s možnosťou dokúpenia raňajok a polpenzie. 
PLÁŽ hotelová pláž okruhliaková, kamenistá, cca 50-300 m.
ŠPORt 3 vonkajšie bazény, detský bazén, wellness centrum (jedno z naj-
väčších v Európe - 10 000 m2), vnútorný bazén, whirlpool, detské mestečko 
(nafukovacie hrady, ihrisko, preliezky, atď.), tenisové centrum (4 kurty), stol-
ný tenis, ihrisko na loptové hry, plážový volejbal, potápanie, animácie pre 
deti, vodné športy.
POZNÁMkA ležadlá a slnečníky pri bazénoch ZADARMO v obmedzenom 
množstve. Pobytová taxa cca 1,4 EUR/osoba/deň - platí sa na mieste. Parko-
vanie za poplatok cca 10 EUR/deň - platí sa na mieste. Pri apartmánoch vratná 
kaucia 200 EUR - platí sa na recepcii. Nárok na ubytovanie vzniká po 16 hodine.
Zľavy HOTEL – dieťa do 3 rokov bez lôžka so stravou – ZADARMO. Die-
ťa 3-12 rokov na 3. a 4. lôžku platí 139 EUR/týždeň. Osoba od 12 rokov na 3. 
a 4. lôžku platí 259 EUR/týždeň. Ceny pre dieťa s 1 dospelým v izbách 2+0 
na webe alebo v Ck. 
CENA ZAHŔŇA HOTEL: ubytovanie, polpenzia na vybraný počet nocí. 
APARTMáNY: ubytovanie na vybraný počet nocí, spotrebu vody a energie, 
používanie kuchynského vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 1x týždenne, 
záverečné upratovanie. 
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. 

•   Odporúčame  
pre náročných

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: bEZ STRAVY, 
RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 2 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 249 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 7 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0106N, HR-01061

Hotel The View  a apartmány Family Novi 

Chorvátsko – Novi Vinodolski

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

SčítAjtE SO ZľAvOu  
10 % NA 5 A vIAC NOCí v  
tErMíNOCH PObytOv DO 28.6. 
A OD 6.9.
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Chorvátsko –  ostrov Krk/Njivice

POLOHA hotel beli kamik je súčasťou Mirium Island resortu a je tvorený 2 
budovami beli kamik I. a beli kamik II., ktoré sú spojené chodbou, umiestne-
ný v zeleni, cca 600 m od centra mestečka Njivice.
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, internetová ka-
viareň, Wi-Fi ZADARMO, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, kozmetický a ka-
dernícky salón, terasa, konferenčná sála, výťah, parkovisko.
UBYtOvANIE moderné klimatizované 2lôžkové izby, niektoré s možnosťou 
prístelky, priestranné 2lôžkové izby SUP s možnosťou až 2 prísteliek vhod-
ných pre dve deti do 13 rokov (rozkladací gauč), vždy so sprchou a WC, nie-
ktoré s balkónom, SAT TV, telefónom, fénom. Izby COM sú v budove beli ka-
mik II. Izby SUP v budove beli kamik I., sú naviac vybavené minibarom.
StRAvOvANIE raňajky a večere formou bufetu. k večeri ZADARMO miest-
ne čapované nápoje (pivo, víno, voda, džús). 
PLÁŽ prírodná kamenistá, okruhliaková, betónové pláty, cca 150 m, sprchy 
na pláži.
ŠPORt v blízkosti tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, vod-
né športy,  športové centrum, fitness, požičovňa bicyklov, animácie pre deti.
POZNÁMkA pobytová taxa - cca 1,4 EUR/os./deň. Zľava za skorý nákup je 
viazaná na meno účastníka. Pri zmene účastníka alebo termínu pobytu bude 
zľava za skorý nákup odobratá.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO. Zľavy 
PRE IZbU TYPU COM: dieťa do 7 rokov na prístelke - ZADARMO. Dieťa 7-13 
rokov na prístelke - zľava 50 %. Osoba od 13 rokov na prístelke - zľava 20 
%. Dieťa do 13 rokov v izbe s 1 dospelým - do 30.5. a od 12.9. - zľava 50 %, 
30.5.-12.9. zľava 30 %. Zľavy PRE IZbU TYPU SUP: prvé dieťa do 7 rokov 
na prístelke - ZADARMO, prvé dieťa na prístelke 7-13 rokov - zľava 50 %. 
Druhé dieťa do 13 rokov na prístelke - zľava 50 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/polpenziu na vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Ceny ubytovania s raňajkami na www.ckvt.sk.

•   Blízko pláže
•   Odporúčame pre 
rodiny s deťmi

•   Nápoje v cene
•   Animačný program 
pre deti

•   Priestranné rodinné 
izby

•   Pokojné letovisko
•   Ubytovanie v zeleni
•   Výhodná cena

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 7, 14 (NáSTUPY SO)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 119 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 7 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
Viac informácii na 
www.ckvt.sk
HR-0020k

Hotel Beli Kamik

–15 % do 31. 1.
–10 % do 29. 2.
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Chorvátsko – ostrov Krk - Krk

POLOHA moderný hotel, cca 1,5 km od centra mesta krk. Hotel Valamar koralj sa pre-
zentuje ako ‚romantic‘ hotel, ideálny na strávenie nezabudnuteľnej romantickej dovo-
lenky.
vYBAvENIE klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, 
zmenáreň, trezor na recepcii za poplatok, konferenčná sála, TV miestnosť, terasa, Wi-Fi 
ZADARMO, parkovisko ZADARMO, výťah.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, LCD TV, Wi-Fi ZA-
DARMO, minibarom, telefónom, fénom.
StRAvOvANIE Polpenzia - raňajky a ve-
čere formou bufetu.
PLÁŽ okruhliaková, čiastočne kamenistá, 
betónové pláty, cca 50 m, prístup na pláž 
po schodoch.
ŠPORt vonkajší bazén so sladkou vodou, 
tenisové kurty, biliard, animácie, detské 
ihrisko, wellness - sauna, whirlpool, fit-
ness, masáže, solárium, požičovňa bicyk-
lov, vodné športy
POZNÁMkA Zľava za skorý nákup je via-
zaná na meno účastníka, typ ubytovania 
a termín. Pri zmene mena účastníka, typu 
ubytovania alebo termínu bude zľava za 
skorý nákup odobraná.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 2 do 
12 rokov s 1 dospelým - zľava 30 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (5 EUR/
deň). Pobyt so psom - cca 20 EUR/deň 
(platba na mieste).

Hotel Valamar Koralj

•  Blízko pláže
•   Odporúčame pre páry
•  Výborná strava

 

 

  IZBY PRE 1 Až 2 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 279 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 2 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

 
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0185J

POLOHA hotel Dražica (HR-0018D) , depandance Villa Lovorka (HR-0018L) a depan-
dance Villa Tamaris (HR-0018T) sa nachádzajúcu v bohatej zeleni, v krásnej zátoke, cca 
800 m od centra mesta krk.
vYBAvENIE v hoteli klimatizovaná reštaurácia, a-la-carte reštaurácia s tanečnou te-
rasou, bar pri bazéne, plážová reštaurácia, Wi-Fi na recepcii a v lobby bare ZADARMO, 
zmenáreň, TV miestnosť, parkovanie za poplatok cca 4 EUR/deň - platí sa na mieste.
UBYtOvANIE centrálne klimatizované 1-  2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi 
ZADARMO, telefónom, trezorom, fénom, minibarom, niektoré s možnosťou prístelky (pre 
dieťa do 12 rokov). Izba SUITE - 2lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom 
pre max. 1 dospelú osobu a jedno dieťa do 12 rokov. Izba 4(+0) b - dve oddelené 2lôžko-
vé spálne, predsieň, kúpeľňa, balkón. 
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a ve-
čere formou bufetu, možnosť plnej penzie 
s 1 nápojom k obedu. Vždy k večeri ZADAR-
MO miestne čapované alkoholické a neal-
koholické nápoje (voda, džús, víno, pivo).
PLÁŽ kamenistá, čiastočne okruhliako-
vá, cca 30 m
ŠPORt vonkajší bazén so sladkou vodou 
(ležadlá a slnečníky pri bazéne za popla-
tok), detský bazén, fitnes - ZADARMO, 
tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, det-
ské ihrisko, vodné športy.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Zľavy PRe 
IZbU 2(+0): dieťa od 3 do 12 rokov s 1 do-
spelým - zľava 30 %. Zľavy PRE IZbU 2 
(+1): dieťa od 3 do 12 rokov s 2 dospelý-
mi - ZADARMO. Dieťa od 3 do 12 rokov s 1 
dospelým - zľava 30 %. Zľavy PRE IZbU 
2(+2): dieťa od 3 do 12 rokov s 2 dospe-
lými - ZADARMO. Dieťa od 12 do 18 rokov 
s 2 dospelými - zľava 20 %. 
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, polpenziu/
plnú penziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu, ekologickú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, 
na vyžiadanie - detská postieľka cca 7 
EUR / deň - platba na mieste.

•  Blízko pláže
•  Nápoje v cene

 

  IZBY PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: POLPENZIA, PLNá 
PenzIa

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 279 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0018D, HR-
-0018L, HR-0018T

Hotel Dražica, Lovorka, Tamaris

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.

–15 % do 1. 3.
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Chorvátsko – ostrov Krk/Baška

POLOHA hotel je umiestnený v tesnej blízkosti mora, cca 200 m od cen-
tra bašky.
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, internetová ka-
viareň, konferenčná sála, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, ambulancia, ban-
komat, tanečná terasa, výťah, Wi-Fi v priestoroch recepcie ZADARMO.
UBYtOvANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, niekto-
ré s prístelkou (rozkladací gauč alebo kreslo), SAT TV, telefónom, WI-FI ZA-
DARMO, trezorom, niektoré s balkónom. Izba 2(+2) b - rodinná izba s 2lôž-
kami a rozkladacím gaučom vhodným pre 2 deti do 15 rokov, s balkónom. 
Izba 2(+2) bM JUNIOR FAMILY - rodinná izba s 2lôžkovou spálňou a dennou 
miestnosťou s rozkladacím gaučom vhodným pre 2 deti do 15 rokov, s bal-
kónom. Izby typu 2(+0) bM-SW majú balkón s výhľadom na more.
StRAvOvANIE raňajky, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, k ve-
čeri ZADARMO miestne čapované nápoje (voda, džús, víno, pivo). Možnosť 
dokúpenia služby All inclusive light - plná penzia formou bufetu, k obedu 
a večeri ZADARMO miestne čapované nápoje - voda, džús, víno, pivo.
PLÁŽ okruhliakovo-piesočnatá, cca 50-100 m, vhodná pre deti, sprchy na pláži.
ŠPORt vonkajší a vnútorný bazén so sladkou vodou, detský bazén, ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) pri bazéne v obmedzenom množstve, tenisové 
kurty, stolný tenis, minigolf, animácie pre deti aj dospelých, plážový volejbal, 
športové ihrisko, wellness centrum (za poplatok), požičovňa bicyklov (za po-
platok), vodné športy podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA parkovisko za poplatok - cca 2 EUR/deň - platí sa na mieste. 
Zľava za skorý nákup je viazaná na meno účastníka, typ ubytovania a ter-
mín. Pri zmene mena účastníka, typu ubytovania alebo termínu bude zľava 
za skorý nákup odobraná Prejazd mostu na ostrov krk sa platí len v jednom 
smere (pri vjazde) - cca 35 HRk/auto.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa 
do 15 rokov na prístelke - ZADARMO. Osoba od 15 rokov na prístelke - zľa-
va 20 %. Zľava pre izbu 2(+0): dieťa do 15 rokov s 1 dospelým - cenu nájde-
te na ww.ckvt.sk.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/polpenziu na vybraný počet nocí, po-
bytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu, služby ALL INCLUSIVE Light - deti do 7 rokov - ZADARMO, 7-12 rokov 
- 49 EUR/os./týždeň, osoby od 12 rokov - 99 EUR/os./týždeň Na vyžiada-
nie: detská postieľka (ZADARMO).

Hotel Corinthia

•   Bohaté športové 
vyžitie

•   Výborná strava
•   Animácie pre deti
•   Pekné kúpanie na 
okruhliakovo-pie-
sočnej pláži

•   Odporúčame pre 
rodiny s deťmi

•   Obľúbené letovisko
•   Nápoje v cene
•   Blízko pláže a centra

 

  IZBY PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 5 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 339 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 15 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0185k

–10 % do 2. 2.
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Chorvátsko – ostrov Krk/Baška

Hotel ZvonimirApartmány Baška

POLOHA moderný hotel ležiaci na promenáde, v bezprostrednej blízkosti krásnej 
okruhliakovej pláže a hotela Corinthia, cca 200 m od centra bašky.
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, konferenčná sála v hoteli 
Corinthia baška, zmenáreň, trezor, Wi-Fi ZADARMO, parkovisko, výťah.
UBYtOvANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, trezorom, te-
lefónom, Wi-Fi ZADARMO. Izby typu - 2(+1) M a 1(+0) M - podkrovné izby bez balkó-
na, izby typu 2(+1) bM a 1(+0) bM - izby s balkónom a bočným pohľadom na more, 
izby typu bM-SW - izby s balkónom a priamym pohľadom na more. Izby typu 2(+2) M 
- 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 deti do 15 rokov, so 
sprchou a WC, SAT TV, trezorom, telefónom. 
StRAvOvANIE raňajky, polpenzia - ra-
ňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ okruhliakovo-piesočnatá, cca 50 
m, vhodná pre deti.
ŠPORt športové vybavenie je spoloč-
né s hotelom Corinthia, ZADARMO, von-
kajší a vnútorný bazén so sladkou vo-
dou, detský bazén, ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) pri bazéne (v obmedze-
nom množstve), tenisové kurty, stolný 
tenis, minigolf, animácie (1.7.-1.9.), špor-
tové ihrisko, aerobik, detské ihrisko, plá-
žový volejbal, požičovňa bicyklov, well-
ness centrum.
POZNÁMkA parkovisko cca 2 EUR / deň 
- platba na mieste. Zľava za skorý nákup 
je viazaná na meno účastníka, typ ubyto-
vania a termín. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 15 
rokov na prístelke - ZADARMO. Osoba od 
15 rokov na prístelke - zľava 20 %. Ďalšie 
zľavy na ckvt.sk
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka 
(cca 6 EUR/deň) - platí sa na mieste.

•   Odporúčame  
pre náročných

 

  IZBY PRE 1 Až 6 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 2 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 319 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 15 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Skk
HR-0185ZV

POLOHA umiestnené priamo v meste baška.
vYBAvENIE v blízkosti - reštaurácia, zmenáreň, market, kaderníctvo.
UBYtOvANIE klimatizované apartmány a štúdiá - typ STUDIO 2(+1) 2lôžková miest-
nosť s možnosťou prístelky (rozkladacie 
kreslo), typ APT. 2(+1) - 2lôžková spál-
ňa, typ APT. 4(+1) - dve 2lôžkové spálne, 
typ APT.  6(+1) - tri 2lôžkové spálne, vždy 
denná miestnosť, s možnosťou prístel-
ky (rozkladacie kreslo), vybavený kuch. 
kút, so sprchou a WC, SAT TV, balkón ale-
bo terasa.
StRAvOvANIE individuálne.
PLÁŽ 2 km dlhá, okruhliakovo-piesočna-
tá, cca 400 m.
ŠPORt v blízkosti tenisové kurty, stol-
ný tenis, minigolf, športové ihrisko, vodné 
športy, požičovňa bicyklov, biliard.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,40 
EUR/os./deň, prihlasovací poplatok - cca 
3 EUR/os./pobyt, ekologická taxa - 0,30 
EUR/os./deň. Prejazd mosta na ostrov 
krk sa platí len v jednom smere (pri vjaz-
de) – cca 35 HRk/auto.
Zľavy dieťa do 4 rokov bez lôžka - 49 
EUR/os./týždeň. Na cenu osoby na prí-
stelke sa informujte v Ck. V termínoch do 
27.6. a od 5.9. vám poskytneme mimo-
riadnu zľavu 15 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne, závereč-
né upratovanie.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovné-
ho poistenia vrátane poistenia stor-
na zájazdu. Na vyžiadanie: pes 6 EUR/
deň (max. 1 pes na apartmán) - platba na 
mieste.

•   Výhodná cena
•   Široká ponuka 
apartmánov

•   Obľúbené letovisko
•   Pekné kúpanie na 
okruhliakovo- 
piesočnej pláži

 

  StuDIA PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 4 ROkOV bEZ LôžkA 
APARtMÁNY PRE 2 Až 7 OS. 
+ DIEťA DO 4 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: bEZ STRAVY

  NOcí: 7 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 129 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-020514

–10 % do 2. 3.
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Chorvátsko –  ostrov Rab/Suha Punta

Hotel Eva Sunny

POLOHA v zeleni polostrova Suha Punta, cca 5 km od mestečka Rab.
vYBAvENIE reštaurácia, terasa, aperitív bar, zmenáreň, trezor na recepcii 
za poplatok, výťah, TV miestnosť, internetový kútik za poplatok, Wi-Fi na re-
cepcii ZADARMO, terasa, parkovisko.
UBYtOvANIE 2lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (rozkladací gauč), izby 
FAM ST s možnosťou dvoch prísteliek (poschodová posteľ), izba FAM SUI-
TE - dve prepojené 2lôžkové izby, vždy so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, 
balkónom.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. k večeri sú ZA-
DARMO tieto nápoje: miestne čapované víno, pivo, minerálna voda, džús.
PLÁŽ prírodná kamenistá, betónové pláty, okruhliaková, cca 100 m, ma-
lá piesočnatá cca 300 m, sprchy na pláži. Fkk pláž kandarola cca 1,9 km 
(vstup za poplatok).
ŠPORt v blízkosti tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, požičovňa bicyklov, 
vodné športy podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA parkovanie ZADARMO. Zľava za skorý nákup je viazaná na 
meno účastníka, typ ubytovania a termín. Pri zmene mena účastníka, typu 
ubytovania alebo termínu bude zľava za skorý nákup odobratá.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 12 
rokov na prístelke - ZADARMO. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 30 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie s polpenziou na vybraný počet nocí, pobyto-
vú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka (cca 5 EUR/deň), pes (10 EUR/deň) - 
platí sa na mieste.
NAPÍSALI NÁM: Prostredie nádherné, jedlo dostačujúce, ubytovanie prime-
rané. Oceňujeme krásu ostrova a mesta Rab. Pre kúpanie vyhľadávame sú-
kromie a pokoj. Preto nám miesto vyhovuje. K výletom- je škoda, že chýba 
sprievodca, ktorý podá rozhodne lepšie a zaujímavejšie info ako internet 
a má veľa skúseností /teda skúsený sprievodca/. A. Dluhošová

•   Výhodná cena
•   Atraktívne zľavy  
pre deti

•  V blízkosti FKK pláž
•   Pekné kúpanie na 
prírodných a okruhli-
akových plážach

•   Pokojné letovisko
•   Ubytovanie v zeleni
•   Obľúbené letovisko
•   Nápoje v cene

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 279 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0024E

  V TEJTO LOkALITE PONúkAME TIEž:
Mobilné doMčeky San Marino.
Viac inforMácii na ckVt.Sk

–10 % do 15. 3.
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Hotel INteRNatIoNal

Chorvátsko – Rab

Valamar Collection Imperial Hotel

POLOHA exkluzívny štýlový hotel vhodný pre hostí starších ako 18 rokov sa nachá-
dza v prekrásnom mediteránskom parku, cca 100-200 m od historického centra mes-
ta Rab.
vYBAvENIE reštaurácia, aperitív bar, pool bar, zmenáreň, internetový kútik, konfe-
renčná sála, kozmetický salón, tanečná terasa, parkovisko ZADARMO.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, LCD SAT TV, telefónom, 
fénom, minibarom, Wi-Fi ZADARMO. Izby  SUPERIOR a PREMIUM sú priestrannejšie.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ mestská kamenistá, okruhliako-
vá, betónové pláty, cca 400 m. V období 
od 1.6. do 15.9. hotel zaisťuje prevoz čl-
nom na pláže blízkeho poloostrova Frkanj 
- hostia hotelu majú tento prevoz zadar-
mo. bližšie informácie sú k dispozícii na 
hotelovej recepcii.
ŠPORt vonkajší a vnútorný bazén so 
sladkou vodou, wellness - parný kúpeľ, 
bio sauna, fínska sauna, masáže, whirlpo-
ol, fitness, relax zóna, solárium, v blízkos-
ti - tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, 
požičovňa bicyklov.
POZNÁMkA ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne v obmedzenom množstve ZADARMO, 
Hotel je svojím charakterom označova-
ný ako pre dospelých, nie je svojím vyba-
vením prispôsobený pre pobyty detí, ale 
pobyt s deťmi od 14 rokov je možný bez 
akýchkoľvek zliav.
Zľavy zľava za skorý nákup je viaza-
ná na jedného účastníka, typ ubytovania 
a termín. Pri zmene mena účastníka, typu 
ubytovania alebo termínu bude zľava za 
skorý nákup odobraná.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie s polpenziou 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: pobyt so psom (cca 20 
EUR/deň) - platí sa na mieste.

•   Odporúčame pre páry
•   Výborná strava
•   Ubytovanie v zeleni 
v blízkosti historické-
ho centra

 

  IZBY PRE 2 OS.

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 349 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 6 ROkOV 
(DO 18.7. A OD 22.8.) A ďALšIE 
ZľAvY

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0024L

Hotel International 

POLOHA moderný hotel umiestnený priamo na promenáde, v historickej časti 
mestečka Rab.
vYBAvENIE klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, terasa, trezor, výťah, 
parkovisko.
UBYtOvANIE priestranné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, 
trezorom, fénom, niektoré s možnosťou až 2 prísteliek (vhodné iba pre deti). 
StRAvOvANIE raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, 
plná penzia - raňajky, obedy, večere formou bufetu.
PLÁŽ kamenistá, cca 100 m. Možno využiť prevoz člnom na pláže strediska Suha Punta 
- člny kotvia priamo pred hotelom. Cena 
prevozu tam aj späť je cca 25 HRk/os.
ŠPORt vonkajší bazén so sladkou vodou, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO 
v obmedzenom množstve, minigolf, 
detské ihrisko, tenisové kurty, stolný 
tenis, whirlpool, wellness - sauna, fitnes 
ZADARMO, masáže, požičovňa bicyklov 
a skútrov, windsurfing.
POZNÁMkA parkovanie pri hoteli 
(obmedzená kapacita) a v blízkosti hotela 
(cca 400 m) ZADARMO. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 6 
rokov na prístelke s 2 dospelými v období 
do 18.7. a od 22.8. - ZADARMO, 18.7.-
22.8. - zľava 70%. Dieťa od 6 do 12 rokov 
na prístelke s 2 dospelými - zľava 50%. 
Druhé dieťa do 6 rokov na prístelke s 2 
dospelými v izbe 2+2 - zľava 50%. Dieťa 
do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 30%. 
Osoba od 12 rokov na prístelke v izbe 2+1 
- zľava 20%.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/
polpenziu/plnú penziu na vybraný 
počet nocí, pobytovú taxu, prihlasovací 
poplatok.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. Na vyžiadanie detská postieľka - 
4 EUR/deň (platba na mieste).

•   Historické centrum 
na dosah

 

  IZBY PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, POLPEN-
ZIA, PLNá PENZIA

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 259 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 6 ROkOV 
(DO 18.7. A OD 22.8.) A ďALšIE 
ZľAvY

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0162R

–15 % do 15. 3.–20 % do 31. 12.
–10 % do 30. 4.
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FamIly Hotel loPaR

PaVIloNy VelI mel

PaVIloNy SaHaRa/RaB

Chorvátsko – ostrov Rab - lopar

San Marino Sunny Resort by Valamar

POLOHA pavilónový areál pozostávajúci z pavilónov - Veli Mel, Lopar, Plaža, 
Sahara a Rab, cca 12 km od mestečka Rab.
vYBAvENIE v areáli - centrálna reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív 
bar, zmenáreň, trezor na recepcii za poplatok, Wi-Fi ZADARMO, terasa, par-
kovisko ZADARMO.
UBYtOvANIE LOPAR - klimatizované 2lôžkové izby, izby 2(+2) a 2(+3) J. 
FAM SUITE (cca 37 m2) - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom (160 cm), typ 2(+3) s možnosťou prístelky, vždy sprcha a WC, SAT 
TV, fén, balkón, izby 2(+4) SU FAM SUITE (cca 46 m2) - dve 2lôžkové spál-
ne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, 2 kúpeľne, SAT TV, fén, balkón. 
PLAžA - klimatizované 2lôžkové izby s možnosťou prístelky, izba 2(+3) J. 
FAM SUITE (cca 37 m2) - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom (160 cm), s možnosťou prístelky, vždy sprcha a WC, SAT TV, Wi- FI 
ZADARMO, telefón, fén, balkón alebo terasa, izba 2(+4) SU FAM SUITE (cca 
46 m2) - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s rozkladacím gaučom, 2 
x sprcha a WC, SAT TV, telefón, fén, balkón. SAHARA/RAb - klimatizované 
1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, francúzsky balkón, s možnosťou 
prístelky. VELI MEL - klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT 
TV, balkónom, s možnosťou prístelky.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu v centrálnej 
reštaurácii. k večeri je ZADARMO čapované miestne pivo, víno, voda, džús.
PLÁŽ veľmi obľúbená piesočnatá pláž Rajska plaža, vhodná pre deti, cca 
100 m, sprchy na pláži. Fkk pláž cca 1 km.
ŠPORt v blízkosti sa nachádza športové centrum - tenisové kurty, detské 
ihrisko, ihrisko na loptové hry, minigolf, plážový volejbal, animácie pre deti 
a dospelých, vodné športy podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA zľava za skorý nákup je viazaná na meno účastníka, typ uby-
tovania a termín. Pri zmene mena účastníka, typu ubytovania alebo termíne 
bude zľava za skorý nákup odobratá.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Zľavy 
PRE IZbU 2(+0): dieťa do 12 rokov v na základnom lôžku s 1 dospelým - zľa-
va 30 %. Zľavy PRE IZbU 2(+1): dieťa do 12 rokov na prístelke - ZADARMO. 
Osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 30 %. Zľavy PRE IZbU SUITA: osoba 
na prístelke - ZADARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie s polpenziou na vybraný počet nocí, pobyto-
vú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka (cca 5 EUR/deň), pes (cca 10 EUR/
deň) - platí sa na mieste.

•   Obľúbený rezort
•   Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•   Animácie pre deti 
a dospelých

•   Bohaté športové 
vyžitie

•   Široká ponuka kvalit-
ného ubytovania

•   Piesočnatá pláž s  
pozvoľným vstupom 
do mora

•   Nápoje v cene

 

  IZBY PRE 2 Až 6 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 309 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO AJ DOSPELá 
OSObA A  ďALšIE  Zľavy

VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk,HR-0024M, 
HR-0024R, HR-
0024O, HR-0024Z

–15 % do 15. 3.
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La Luna Island Hotel

POLOHA moderný hotel ležiaci na samom brehu mora v mestečku Jakišnica, cca 14 
km od centra mesta Novalja. Hotel je taktiež známy ako business centrum.
vYBAvENIE reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, konferenčné sály, výťah, parkovisko 
ZADARMO, terasa.
UBYtOvANIE komfortné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, mini-
barom, telefónom, fénom, Wi-Fi ZADARMO, s možnosťou prístelky. Izby DE majú bal-
kón s orientáciou na morskú stranu.
StRAvOvANIE raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ prírodná, kamenistá, betónové pláty, cca 30 m.
ŠPORt vonkajší a vnútorný bazén s mor-
skou vodou, detský bazén, wellness - ja-
cuzzi, parný kúpeľ, sauna, masáže (všetko 
za poplatok), fitness, animácie (v termí-
ne od 14.6. - 15.9.). Ležadlá pri bazéne 
a na pláži ZADARMO - v obmedzenom 
mnošstve.
POZNÁMkA Možnosť zabezpečenia 
transferu na pláž Zrće, ktorá je presláve-
ná festivalmi a bohatým nočným životom 
- za poplatok. Pobytová taxa cca 1,5 EUR/
os./deň – platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 7 ro-
kov s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa od 
7 do 12 rokov s 2 dospelými - zľava 50 %. 
Dieťa do 7 rokov s 1 dospelými - zľava 50 
%. Dieťa od 7 do 12 rokov s 1 dospelým - 
zľava 30 %. Osoba od 12 rokov na prístel-
ke - zľava 20 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EUR/
deň), platba na mieste. Možnosť parko-
vania v garáži za poplatok 10 EUR/deň - 
platba na miestě.

•   Pokojné letovisko
•   Priamo pri pláži
•   Výborná strava

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

 StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 2 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 279 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 7 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0308L

POLOHA hotel a depandace A a b nachádzajúce sa v parku v južnej časti zálivu, cca 5 
min od centra mesta Novalja. 
vYBAvENIE reštaurácia, terasa, koktail bar, trezor na recepcii, konferenčná miestnosť, 
parkovisko ZADARMO. 
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou, WC, SAT LCD TV, 
telefónom, minibarom, Wi-Fi. Izby s prístelkou sa nachádzajú v depandancoch.
StRAvOvANIE raňajky a večere formou bufetu. Na vyžiadanie možnosť zabezpečiť 
špeciálnu diétnu stravu. 
PLÁŽ okruhliaková, cca 30 m, vhodná pre deti. 
ŠPORt vonkajší bazén, detský bazén, v blízkosti - tenisové kurty, plážový volejbal, za-
požičanie vodných bicyklov, kanoe, vodné lyžovanie.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko s stravu - ZADARMO. Dieťa do 5 ro-
kov s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa od 
5 do 12 rokov s 2 dospelými - zľava 50 %. 
Dieťa na základnom lôžku s 1 dospelým 
v izbách 2+0 - zľava 30 %. Osoba od 12 
rokov na prístelke - zľava 15 %. ZVLáŠT-
ne Zľavy: pri zakúpení pobytu na min. 
8 nocí v termíne 27.4.-20.6. a 7.9.-30.10. 
Vám poskytneme mimoriadnu zľavu 5 % 
(nie je možné kombinovať so zľavou pre 
seniorov). Pri zakúpení pobytu v termíne 
27.4.-20.6. a 7.9.-30.10. poskytneme oso-
bám 65+ mimoriadnu zľavu 5 % (nemož-
no kombinovať s mimoriadnou 5 % zľavou 
pre pobyty od 8 nocí). Pri zakúpení pobytu 
v termíne 4.5.-20.5. a 10.9.-21.9. Vám po-
skytneme mimoriadnu zľavu 10 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
vOLItEľNé DOPLAtKy Možnosť dokú-
penia: cestovného poistenia vrátane po-
istenia storna zájazdu. Detská postieľ-
ka na vyžiadanie – cca 5 EUR/deň, platba 
na mieste.

Hotel Liberty a depandance A, B +

•   Priamo u pláži
•  V blízkosti centra

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

 StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 2 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 229 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 2 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0293L

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Chorvátsko – ostrov Pag - Jakišnica /Novalja
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Chorvátsko – ostrov Pag - Novalja

POLOHA jeden z najväčších kempov uprostred zelene cca 1 km od mestečka Novalja.
vYBAvENIE v kempe - centrálna reštaurácia, trezor na recepcii, zmenáreň, Wi-Fi na 
recepcii, plážový bar, obchod, parkovisko.
UBYtOvANIE kompletne vybavené klimatizované domčeky pre max. 6 osôb s veľ-
kosťou 32m2. Domčeky sú vybavené dvomi 2lôžkovými spálňami, dennou miestnos-
ťou s kuchyn. kútom (mikrovlnná trúba, kávovar), jedálňou a gaučom vhodným ako prí-
stelka pre 2 deti do 12 rokov alebo 1 dospelú osobu, so sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi. 
Priestranná terasa je vybavená záhrad-
ným nábytkom. Typ Mediteran (34,40 m2) 
má navyše vlastnú Wi-Fi. Typ Premium 
a Adria sú vzdialené od mora cca 50-100 
m, typ Mediteran cca 150 m. Typ Adria je 
naviac v blízkosti bazénov, typ Medite-
ran v blízkosti športovísk. Posteľné prádlo 
a uteráky sú súčasťou vybavenia.
StRAvOvANIE individuálne.
PLÁŽ cca 2 km dlhá okruhliaková pláž 
vzdialená 50-250 m.
ŠPORt detské ihrisko, ihrisko na plážový 
volejbal, tenisové kurty, stolný tenis, po-
žičovňa bicyklov, animácie pre deti, vod-
né športy podľa miestnej ponuky. 
POZNÁMkA pobytová taxa - cca 1,10 
EUR/os./deň a prihlasovací poplatok - cca 
1,10 EUR/os./pobyt - platí sa jednorázovo 
na mieste. Parkovanie 1. auta ZADARMO, 
parkovanie 2. auta - cca 6,50 EUR/deň. 
Nárok na ubytovanie vzniká po 17. hodine. 
Zľavy 5. a 6. osoba na prístelke - 79 
EUR/os./týždeň.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne, závereč-
né upratovanie.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA Možnosť dokú-
penia: cestovného poistenia vrátane po-
istenia storna zájazdu. Na vyžiadanie: pes 
15 EUR/deň – platí sa na mieste.

POLOHA vila vzdialená cca 500 m od centra mestečka Novalja
vYBAvENIE v blízkosti - reštaurácia, bary, kaviarne, market, parkovanie pred vilou, 
Wi-Fi ZADARMO.
UBYtOvANIE dvojposchodový apartmán až pre 6 osôb. Prízemie tvorí kuchynský kút 
s jedálňou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom a kupeľňa. Na prvom poschodí sa 
nachádzajú dve spálne, jedna s manželskou posteľou a druhá s oddelenými lôžkami, 
kúpeľňa. Vždy vybavený kuch. kút (chladnička, sporák), terasa. klimatizácia za popla-
tok na vyžiadanie.
StRAvOvANIE individuálne.
PLÁŽ prírodná kamenistá, okrúhliaková, betónové platy, cca 150 m.
ŠPORt športové  využitie podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA prihlasovací poplatok + po-
bytová taxa - 10 EUR/os./pobyt - platí sa 
na mieste. Vratná kaucia 30 EUR/os. - 
platí sa na mieste.
Zľavy Osoba na prístelke -ZADARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne, závereč-
né upratovanie.
POZNÁMkA Možnosť dokúpenia: ces-
tovného poistenia vrátane poistenia stor-
na zájazdu, klimatizácia na vyžiadanie 
cca 6 EUR/deň - platba na mieste.
NÁš tIP - MIeStNe šPecIALIty: Pažský 
syr (paški sir), žiadaný v celom Chorvát-
sku, uchováva sa zabalené v utierke 
navlhčenej olejom, kvalitné biele víno 
žutica, med (ako špecialita i med zo 
znášky zo šalvie lekárskej). Veľmi žiada-
né je pre svoju kvalitu mäso z tunajších 
jahniat a oviec, pasúcich sa po celý rok 
pod šírym nebom na pastvinách, kde sú 
rastliny v dôsledku vyparovania morskej 
vody presýtené soľami a dodávajú mäsu 
špecifickú chuť. 

Mobilní domky Straško Vila Franjo

•   Obľúbené letovisko
•   V blízkosti centra

 

  APARtMÁN PRE 2 Až 6 OS.

 StRAvA: bEZ STRAVY

  NOcí: 7 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 99 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-002511

•   Rezervujte včas
•   Dobre vybavený 
rezort

•   Odporúčame pre 
rodiny s deťmi

•   Krásna pláž

 

  MObILNé DOMčEKy PRE 4 Až 
6 OS.

 StRAvA: bEZ STRAVY

  NOcí: 7 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 99 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-01481
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Chorvátsko – Pag - Privlaka

POLOHA moderný hotel ležiaci priamo na pláži, neďaleko centra mestečka Pag.
vYBAvENIE reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, konferenčná sála, tanečná terasa, Wi-
-Fi na recepcii ZADARMO, výťah, súkromné parkovisko za poplatok s obmedzeným 
množstvom parkovacích miest.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fé-
nom, minibarom, trezorom, Wi-Fi ZADARMO, balkónom a s možnosťou až dvoch prí-
steliek.
StRAvOvANIE raňajky - formou bufetu, s možnosťou dokúpenia polpenzie - for-
mou bufetu.
PLÁŽ okruhliaková, cca 10 m, sprchy na pláži.
ŠPORt vonkajší a vnútorný bazén so sladkou vodou, aerobic, wellness - fitness, whirl-
pool, sauna (fínska, turecká, biosauna), 
masáže, solárium, v blízkosti - požičov-
ňa bicyklov a skútrov, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,4 EUR/
deň/osoba - platí sa na mieste. Ležadlá 
a slnečníky pri bazéne za poplatok (v ob-
medzenom množstve).
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 6 ro-
kov na prístelke s 2 dospelými - ZADAR-
MO. Dieťa od 6 do 12 rokov na prístel-
ke s 2 dospelými - zľava 50 %. Osoba od 
12 rokov na prístelke s 2 dospelými - zľa-
va 20 %. ZVLáŠTNE Zľavy: pri zakúpe-
ní ubytovania na 7 nocí v termíne pobytu 
25.5.-20.6. a 17.8.-30.11. vám poskytne-
me zľavu 15 % - túto zľavu nie je možné 
kombinovať so zľavou za skorý nákup.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky na 
vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu 
Polpenzia: v termínoch do 20.6. a od 12.9. 
- 99 EUR/os./týždeň. 20.6. - 12.9. 149 
EUR/os./týždeň. Na vyžiadanie - ma-
lý pes (do 7 kg - 19 EUR/deň), detská po-
stieľka cca 5 EUR/deň - platba na mieste.

•   Priamo na pláži
•   V blízkosti centra

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

 StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 2 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 249 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 6 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0329P

Wellness Hotel Pagus Hotel Laguna

POLOHA menší, moderný hotel leží priamo na pláži, na polostrove Privlaka, ktorý je 
známy svojím skalnatým pobrežím a početnými piesočnatými zátokami. Vzdialený cca 
1,5 km od Zatonu a 18 km od Zadaru.
vYBAvENIE reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi, parkovisko ZADARMO, zmenáreň, výťah, 
terasa s krásnym výhľadom na more.
UBYtOvANIE izba 2(+2) - priestranné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, 
SAT TV, telefónom, Wi-Fi ZADARMO, trezorom, minibarom, fénom, s možnosťou až 2 
prísteliek (jedna formou rozkladacieho ležadla pre dieťa do 12 rokov - na vyžiadanie). 
Izba Apt. 4(+1)- klimatizované dve 2lôžkové izby (jedna s možnosťou prístelky - roz-
kladací gauč), denná miestnosť, 2x sprcha a WC, SAT TV, telefón, Wi-Fi ZADARMO, tre-
zor, minibar, fén, veľká terasa orientovaná na morskú stranu.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, s možnosťou dokúpenia 
obedov (výber z  menu).
PLÁŽ piesočnato-okruhliaková, betóno-
vé pláty, vhodná pre deti, cca 10 m. Le-
žadlá a slnečníky na pláži (v obmedze-
nom množstve).
ŠPORt sauna, fitnes ZADARMO, športo-
vé vyžitie v blízkom stredisku Zaton.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZDARMA. Zľavy PRE 2 
(+2): dieťa do 12 rokov na prvej prístelke 
- ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na druhej 
prístelke (rozkladacím ležadle) v obdo-
bí: do 27.6. a od 29.8. - ZADARMO, 27.6.-
29.8. - zľava 50%. Dieťa do 12 rokov s 1 
dospelým - zľava 30%. Osoba od 12 rokov 
na prístelke - zľava 20%. Zľavy PRE 4 
(+1): osoba na prístelke v období do 27.6. 
a od 29.8. - platí 29 EUR/týždeň, 27.6.-
29.8. - platí 219 EUR/týždeň.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, polpenziu, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, 
obedov - dieťa do 12 rokov 59 EUR/os./
týždeň, osoba od 12 rokov - 119 EUR/os./
týždeň. Detská postieľka - cca 5 EUR/deň 
(na vyžiadanie).

–35 % do 30. 11.
–25 % do 31. 1.
–25 % do 31. 3.

PLAtí PRE vYBRANé  
tERMíNY POBYtOv

•   Priamo na pláži

 

  IZBY PRE 2 Až 5 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: POLPenzIa, 
MOžNOSť ObEDOV

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 299 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0035L

–20 % do 31. 12.*
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

* PLAtí PRE vYBRANé  
tERMíNY POBYtOv
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Chorvátsko – Zaton

POLOHA jednoposchodové radové domčeky postavené v typickom dalmátskom štýle, v píniovom háji, cca 15 km od 
mesta Zadar.
vYBAvENIE reštaurácia, aperitív bar, pizzeria, Wi-Fi, zmenáreň, trezor, tanečná terasa, market, zábavné centrum so ži-
vou hudbou, parkovisko ZADARMO
UBYtOvANIE APARTMáNY*** (HR-00291) - klimatizované apartmány- typ STUDIO 2(+0) a typ STUDIO 3(+0) - prízemné 
štúdiá - veľkosť cca 20 m2 - obývacia izba s pohovkou pre dve osoby s možnosťou ďalšej rozkladacej pohovky pre 1 osobu, 
typ APT. 4(+0) - veľkosť cca 29 m2 - 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč) typ APT. 5(+0)  - veľko-
sť cca 35 m2 - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s 1 lôžkom (rozkladací gauč), vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, 
SAT TV, kávovar, telefón, fén, trezor, balkón alebo terasa. APARTMáNY**** (HR-00292) - moderne zariadené klimatizované 
apartmány typ STUDIO 2(+1) N - veľkosť cca 25 m2 - jedna miestnosť s pohovkou na spanie pre dve osoby, s možnosťou prí-
stelky, typ APT. 4(+0) N - veľkosť cca 36 m2 - 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), typ APT. 5+1 
N - veľkosť cca 58 m2 - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s 1-2 lôžkami 
(rozkladací gauč), apartmán má dve kúpeľne. Vždy vybavený kuchynský kút, 
sprcha a WC, SAT TV, telefón, kávovar, mikrovlnná rúra, fén, trezor, prípojka na 
internet, balkón alebo terasa.
StRAvOvANIE individuálne, s možnosťou dokúpenia polpenzie (raňajky 
a večere formou bufetu, k večeri ZADARMO miestne čapované nápoje - pi-
vo, víno, voda, džús).
PLÁŽ 2 km dlhá, okruhliakovo-piesočnatá, cca 100-300 m.
ŠPORt vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, fitnes, aerobic, 12 teni-
sových kurtov, stolný tenis, minigolf, golf, biliard, ihrisko na loptové hry, ihrisko 
pre deti, plážový volejbal, animácie, masáže, potápanie, tobogan, jumping cen-
trum, vodné športy, jazdiareň, požičovňa bicyklov, prístav pre lode, vodné špor-
ty podľa miestnej ponuky. Ležadlá a slnečníky pri bazéne za poplatok.
POZNÁMkA cca 500 m od strediska sa nachádza veľmi populárna diskoté-
ka Saturnus. Záverečné upratovanie hostia vykonávajú sami, možnosť do-
kúpenia na mieste za poplatok 40 EUR/apartmán.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - ZADARMO. Osoba na prístel-
ke v STUDIO 2(+1) N – platí 149 EUR/os./týždeň. v termíne pobytu 30.5.-
6.6. vám u pobytov na 7 nocí poskytneme mimoriadnu zľavu 15 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný počet nocí, spotrebu vody a ener-
gie, používanie kuchynského vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 1x týž-
denne, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia stor-
na zájazdu polpenzia: dieťa do 5 rokov - ZADARMO, dieťa od 5 do 12 rokov 
v období: do 30.5. a od 12.9. - ZADARMO, 30.5.-12.9. - 99 EUR/os./týždeň, 
osoba od 12 rokov v období: do 30.5. a od 12.9. - 169 EUR/os./týždeň, 30.5.-
12.9. - 199 EUR/os./týždeň. Na vyžiadanie: detská postieľka pre dieťa do 3 
rokov (31.5.-12.9. za poplatok 6 EUR/deň, ostatné termíny ZADARMO), pes 
za poplatok 14 EUR/deň - platí sa na mieste.

•   Obľúbený resort
•   Rezervujte včas

 

  AMARtMÁNY PRE 2 Až 6 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: bEZ STRAVY, POLPEN-
zIa

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 119 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 3 ROkOV 
bEZ LôžkA A  ďALšIE  Zľavy

VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-00291, HR-
00292

Apartmány Zaton Holiday Resort /  
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Hotel Pinija

POLOHA hotel je umiestnený v hustom borovicovom lese na polostrove, cca 5 min. 
chôdze od Petrčane a 12 km od Zadaru.
vYBAvENIE klimatizovaná reštaurácia, salónik na semináre, aperitív bar, wellness 
centrum Marea, zmenáreň, TV miestnosť, výťah, parkovisko.
UBYtOvANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, 
chladničkou, fénom, trezorom, Wi-Fi ZADARMO, s možnosťou prístelky. Izba 2+2 - 
priestrannejšia 2lôžková izba s rozkladacím gaučom, vhodným ako prístelka pre 2 oso-
by. Izby typ PREMIUM – moderné, zrekonštruované. Izby CLASSIC sú bez balkóna.
StRAvOvANIE raňajky - formou bufetu, polopenzia - raňajky a večere formou bufetu, 
plná penzia - raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu.
PLÁŽ okruhliaková, kamenistá, betónové 
pláty, cca 50 m, sprchy na pláži.
ŠPORt  vnútorný a vonkajší bazén so 
sladkou vodou (vonkajší bazén je v pre-
vádzke od 15.5. do 15.10.) vnútorný a von-
kajší detský bazén, fitness, wellness zó-
na - sauna, masáže, tenisové kurty, stolný 
tenis, plážový volejbal, minigolf, animácie 
(od 15.6. do 31.8.), detský kútik, požičov-
ňa bicyklov.
POZNÁMkA Pobytová taxa cca 1,5 EUR/
os./deň – platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 6 ro-
kov na 1. prístelke - ZADARMO. Dieťa od 6 
do 12 rokov na 1. prístelke - pri objednaní 
do 31.12.2019 - ZADARMO, pri objednaní 
od 1.1.2020 - do 13.6. a od 29.8 - ZADAR-
MO, od 13.6. do 29.8. - zľava 50 %. 2. die-
ťa do 12 rokov na prístelke do 27.4. a od 
3.10. - ZADARMO, od 27.4. do 3.10. - zľa-
va 50 %. Dieťa do 12 rokov na základnom 
lôžku - zľava 30 %. Osoba od 12 rokov na 
prístelke - zľava 20 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, polpen-
ziu/plnú penziu/raňajky na vybraný po-
čet nocí
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

•   Ubytovanie v zeleni
•   Výborná poloha
•   Pokojné prostredie

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

 StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA, 
PLNá PENZIA

  NOcí: 5 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 359 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0031P

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

DIEŤA DO 12 rOKOv NA PríStELKE 
PrI ZAKÚPENí PObytu DO 32.12. 
ZADArMO

Chorvátsko – Petrčane

Apartmány Sunnyside

POLOHA apartmány sa nachádzajú v blízkosti mesta Petrčane, cca 15 min chôdze od 
centra.
vYBAvENIE reštaurácia, plážový bar, parkovisko, v blízkosti market, bankomat.
UBYtOvANIE moderné klimatizované apartmány – APT. typ 2(+2) A - 45m2, dvoj-
lôžková spálňa s manželskou posteľou, denná miestnosť s jedálňou a s možnosťou 
rozkladacieho gauča až pre dve deti do 12 rokov, typ APT. 2+2 b - 45m2, dvojlôžko-
vá spálňa s manželskou posteľou, spálňa s rozkladacím gaučom pre dve osoby, denná 
miestnosť s jedálňou, APT.  typ 2+2 C - 55m2, dvojlôžková spálňa s manželskou poste-
ľou, spálňa s rozkladacím gaučom pre dve osoby, denná miestnosť s jedálňou, typ APT.  
2+3 D - 65m2, dvojlôžková spálňa s manželskou posteľou, spálňa s rozkladacím gau-
čom pre dve osoby, denná miestnosť s jedálňou a rozkladacím gaučom pre dieťa do 12 
rokov, typ APT. 2+3 E - 70m2, dvojlôžková spálňa s manželskou posteľou, spálňa s roz-
kladacím gaučom pre dve osoby, denná miestnosť s jedálňou a rozkladacím gaučom 
pre dieťa do 12 rokov, vždy vybavený ku-
chynský kút, sprcha a WC, balkón alebo 
terasa, SAT TV, trezor, W-Fi, a jedno par-
kovacie miesto. Typ APT. A,C,D sa nachá-
dza na prízemí alebo na 1. poschodí, typ b 
na 1. poschodí a typ E na prízemí.
StRAvOvANIE inidividuálne, s možnos-
ťou dokúpenia raňajok alebo polpenzie.
PLÁŽ okruhliaková, betónové pláty, cca 
50 m.
ŠPORt vonkajší bazén so sladkou vodou, 
animácie (13.6.-29.8.).
POZNÁMkA Pobytová taxa – cca 1,10 
EUR/os./deň – platí sa na mieste. 
Zľavy dieťa do 12 rokov na prístelke 
v Apt. 2(+2) A - ZADARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmena 
posteľnej bielizne 1x týždenne, uteráky, 
záverečné upratovanie.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, 
raňajok a polpenzie – viac na www.ckvt.sk

•   Priamo pri pláži

 

  APARtMÁNY PRE 2 Až 5 OS.

  StRAvA: bEZ STRAVY, 
RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 179 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-03271

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.
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Chorvátsko – Biograd na moru

Hotel Kornati , Ilirija , Adriatic

POLOHA moderný hotel cca 50 m od centra mesta biogradu na Moru.
vYBAvENIE v areáli - reštaurácia, kaviareň, zmenáreň, trezor, TV miest-
nosť, výťah, terasa, Wi-Fi v lobby bare a internetový kútik ZADARMO. Spolo-
čenské miestnosti sú klimatizované.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, tele-
fónom, trezorom, fénom, Wi-Fi a minibarom, niektoré s možnosťou prístelky 
(200x75cm). Izby PREM majú navyše priamy výhľad na more, župany, papuče.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, možnosť dokú-
penia obedov formou bufetu.
PLÁŽ okruhliaková, betónové pláty, cca 50-150 m, piesočnatá pláž Soline, 
cca 400-500 m.
ŠPORt tenisové kurty, stolný tenis, ihrisko na loptové hry, minigolf, aerobic, 
15.6-15.9. animácie a bezplatné stráženie detí 3 - 10 rokov (pre deti - ihrisko, 
turnaje, kino, večerné show, mini disco), vodné športy, škola plávania. klien-
ti môžu bezplatne využívať wellness centrum v hoteli Ilirija (sauna, whirlpo-
ol, fitness, relax zona) a vyhrievaný vonkajší bazén so sladkou vodou v ho-
teli Adriatic.
POZNÁMkA pobytová taxa sa platí na mieste - cca 1,35 EUR/os./deň. Po-
platok za parkovanie cca 6 EUR/deň - platí sa na mieste. biograd na Moru 
je ideálnym východiskovým miestom pre výlet loďou do Národného parku 
kornati. Možnosť kotvenia lodí do veľkosti 8,5 m v blízkosti hotela za po-
platok. 
Zľavy Dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu – ZADARMO. Dieťa do 
7 rokov na prístelke - ZADARMO. Dieťa od 7 do 12 rokov na prístelke v ob-
dobí 8.6.-21.9. pri objednaní do 31.12.2019 – ZADARMO (Ilirija v období 6.6.-
19.9.), v termínoch do 8.6. a od 21.9. pri objednaní od 1.1.2020 - zľava 70% 
(Ilirija v období do 6.6. a od 19.9.). Dieťa od 12 do 15 rokov na prístelke - zľa-
va 50%. Dieťa do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 20%. Osoba od 15 rokov na 
prístelke - zľava 20%. ZVLáŠTNE Zľavy: v termínoch do 8.6. a od 21.9. vám 
pri pobyte na min. 7 nocí poskytneme mimoriadnu zľavu 15 % (Ilirija od 6.6. 
a od 19.9.), túto zľavu nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup. 
Zľava za skorý nákup platí pre pobyty na min. 7 nocí.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, polpenziu na vybraný počet noci.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu, obedov - 139 EUR/os./týždeň. Na vyžiadanie - pes (20 EUR/deň), 
detská postieľka (cca 8 EUR/deň) - platba na mieste.

•   Animácie pre deti 
vrátane služby  
stráženia detí

•   Bohaté športové 
vyžitie

•   Výhodné zľavy  
pre deti

•   V blízkosti mesta  
aj pláže

•   Piesočnatá pláž
•   Výhodná poloha na 
výlety do NP Kornati

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: POLPENZIA, PLNá 
PenzIa

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 359 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 7 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0036k,
HR-0036I, HR-0036A

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.

  V TEJTO LOkALITE PONúkAME TIEž:
Mediterranean VillaGe San antonio.
Viac inforMácii na ckVt.Sk
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Chorvátsko – Sv. Filip i Jakov

Penzion Pikolo

POLOHA penzión je ideálnym miestom na strávenie príjemnej rodinnej do-
volenky, cca 500 m od centra mesta Sv. Filip i Jakov.
vYBAvENIE vlastné parkovisko ZADARMO, v blízkosti market, reštaurácia.
UBYtOvANIE klimatizované, priestranné, jednoducho vybavené 2lôžkové 
izby, niektoré s možnosťou prístelky (vhodné pre deti do 14 rokov), vždy so 
sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, chladničkou, balkónom. Izby 2(+2) 
- 2lôžková izba s možnosťou prístelky a oddelená 1lôžková izba. Na 2. po-
schodí sa nachádza malý spoločný kuchynský kút.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výberom z me-
nu, plná penzia - raňajky formou bufetu, obedy a večere výberom z menu.
PLÁŽ okruhliaková, betónové pláty cca 150 m, vhodná pre deti.
ŠPORt plážový volejbal, vodné športy podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA pobytová taxa - cca 1,35 EUR/os./deň - platí sa na mieste.
Zľavy Prvé dieťa do 7 rokov na prístelke - ZADARMO. Druhé dieťa do 7 ro-
kov na prístelke - zľava 50 %. Prvé a druhé dieťa 7-14 rokov na prístelke - 
zľava 50 %. Osoba od 14 rokov na prístelke - zľava 30 %. 
CENA ZAHŔŇA Ubytovanie na vybraný počet nocí,  polpenziu/plnú penziu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.
NAPÍSALI NÁM: Minulý týždeň sme sa s manželkou vrátili z dovolenky, kde 
sme boli ubytovaní v príjemnom penzióne Pikolo vo Sv. Filip a Jakov. Penzión 
sám o sebe je veľmi útulný, izby pekne zariadené, čisté. Majiteľ penziónu tu 
varí, jedlo bolo veľmi chutné, dalo sa z čoho vyberať. Kúpanie je tu veľmi pek-
né, na výber je niekoľko typu pláží, kde sa nachádza všelijaké atrakcie pre de-
ti, ihrisko na plážový volejbal. Sv Filip i Jakov je tiež ideálným východiskovým 
miestom na výlety do okolia B. N.

•   Blízko pláže
•   Výhodná cena

  IZBY PRE 2 Až 4 OS.

  StRAvA: POLPENZIA, PLNá 
PenzIa

  NOcí: 7 A VIAC (NáSTUPY SO)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z 30MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 189 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 7 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0199P

–20 % do 30. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv
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Chorvátsko – Sv. Filip i Jakov

Hotel Alba  a apartmány Croatia

POLOHA komplex hotela a apartmánov v pokojnom prostredí, cca 500 m od centra mestečka Sv. Filip i Jakov a cca 3 km 
severne od mestečka biograd na Moru.
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi v celom komplexe ZADARMO, parkovanie ZADARMO.
UBYtOvANIE HOTEL ALbA ( HR-0035A) - 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, trezorom, telefónom, 
s možnosťou prístelky. STUDIO 2(+1) bM - denná miestnosť s 2 lôžkami, s možnosťou prístelky, menší kuch. kút, sprcha 
a WC, SAT TV, trezor, telefón, balkón alebo terasa, Izba 2+2 bM - FAM - jedna 2lôžková spálňa a denná miestnosť s roz-
kladacím gaučom pre dve deti do 12 rokov, menší kuch. kút, sprcha a WC, SAT TV, trezor, telefón, balkón alebo terasa. 
APARTMáNY CROATIA (HR-00351) - klimatizované apartmány typ APT. 
b3(+0) - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 1 lôžkom (gauč), typ 
APT. C4(+0) - jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkla-
dací gauč), typ APT. D5(+0) a typ APT. E6(+1) - dve 2lôžkové spálne, den-
ná miestnosť s 1-2 lôžkami (rozkladací gauč), vždy vybavený kuchynský kút, 
sprcha a WC, SAT TV, telefón, balkón alebo terasa. 
StRAvOvANIE HOTEL - raňajky alebo polpenzia formou bufetu. Studia 
2(+1) bM je možné zakúpiť aj bez stravovania. APARTMáNY – individuálne, 
s možnosťou dokúpenia raňajok alebo večerí.
PLÁŽ okruhliaková, betónové pláty, cca 100 m, sprchy na pláži.
ŠPORt tenisové kurty, v blízkosti - detské ihrisko, plážový volejbal, animá-
cie pre deti, vodné športy.
Zľavy HOTEL S POLPENZIOU - dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko 
a stravu - ZADARMO. Dieťa do 6 rokov bez lôžka v izbách 2(+1) - platí 99 
EUR/ týždeň. Zľavy PRE IZbU 2(+1) A STUDIO 2(+1): dieťa do 7 rokov s 2 
dospelými - ZADARMO. Dieťa od 7 do 12 rokov s 2 dospelými v období: do 
27.6. a od 12.9. - ZADARMO, 27.6.-12.9. - zľava 50 %. Dieťa do 12 rokov s 1 
dospelým - zľava 30 %. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 20 %. Zľa-
vy PRE IZbU 2+2 bM-FAM: dieťa do 12 rokov na prístelke v období: do 27.6. 
a od 12.9. - zľava 70 %, 27.6.-12.9. - zľava 50 %. APARTMáNY - dieťa do 3 
rokov bez nároku na lôžko - ZADARMO. 
CENA ZAHŔŇA HOTEL: ubytovanie/raňajky/polpenziu na vybraný počet 
nocí, pobytovú taxu. APARTMáNY: ubytovanie na vybraný počet nocí, spot-
rebu vody a energie a používanie kuchynského vybavenia, výmenu posteľ-
nej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Detská postieľka - cca 4 EUR/deň, malý pes - cca 8 EUR/deň - platba 
na mieste (len v apartmánoch Croatia)

•   Pekné kúpanie

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS. 
 StuDIA PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA 
APARtMÁNY PRE 2 Až 7 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: bEZ STRAVY, 
RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY ST, 
SO)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)
BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)

  AUtO

OD 79 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

HR-0035A HR-00351

–40 % do 30. 11.
–35 % do 31. 1.
–30 % do 31. 3.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv

Hotel alBa

aPaRtmÁNy CRoatIa
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Vily MiranHotel Miran

POLOHA v malej zátoke medzi olivovými a borovicovými hájmi, cca 1 km od centra 
mestečka Pirovac a cca 12 km od mesta Vodice.
vYBAvENIE hotelová reštaurácia, coctail bar, snack bar, Wi-Fi ZADARMO, tanečná te-
rasa, TV miestnosť, parkovisko za poplatok - cca 6 EUR/deň. Hotel nemá výťah.
UBYtOvANIE 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, chladničkou (na vy-
žiadanie - za poplatok) s možnosťou prístelky a balkónom. Izby označené AC majú na-
vyše klimatizáciu.
StRAvOvANIE raňajky, polpenzia, plná penzia - formou bufetu, služby ALL INCLUSI-
VE Light raňajky, obed a večera formou bufetu s nápojmi v čase podávania jedla.
PLÁŽ prírodná okruhliakovo-kamenistá, 
cca 30 m, sprchy na pláži, ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok.
ŠPORt vonkajší bazén s morskou vodou, 
športové ihrisko, detské ihrisko, animácie, 
ihrisko na plážový volejbal, tenisové kur-
ty, vodné športy podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,5 EUR/
os./deň platí sa na mieste. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 12 
rokov s 2 dospelými - ZADARMO. Druhé 
dieťa do 6 rokov bez lôžka s 2 dospelými 
- zľava 50 %. Dieťa od 12 do 18 rokov s 2 
dospelými - zľava 30 %. Dieťa do 7 rokov 
na základnom lôžku s 1 dospelým - zľa-
va 30 %. Dieťa od 7 do 12 rokov na zá-
kladnom lôžku s 1 dospelým - zľava 20 
%. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľa-
va 20 %. 
CENA ZAHŔŇA Ubytovanie na vybraný 
počet nocí, raňajky/polpenziu/plnú pen-
ziu/All inclusive Light.
MOŽNOSt DOKÚPENIA cestovné-
ho poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. Na vyžiadanie: chladnička 59 
EUR/týždeň.

POLOHA v blízkosti hotela Miran, v pokojnej malej zátoke medzi olivovými a borovico-
vými hájmi, cca 1 km od centra mestečka Pirovac, cca 12 km od mesta Vodice.
vYBAvENIE v hoteli Miran - hotelová reštaurácia, cocktail bar, snack bar, Wi-Fi ZA-
DARMO, tanečná terasa, TV miestnosť, parkovanie za poplatok - cca 6 EUR/deň.
UBYtOvANIE typ APT. 2(+1) - cca 32 m2, jedna 2lôžková spálňa, možnosť prístelky 
v dennej miestnosti, typ APT. 3(+1) - cca 34 m2, jedna 2lôžková spálňa s prístelkou, mož-
nosť prístelky v dennej miestnosti, typ APT. 4(+1) - cca 38 m2, dve 2lôžkové spálne a denná 
miestnosť s prístelkou, typ APT. 4(+2) - cca 48 m2, dve 2lôžkové spálne, možnosť prístelky 
pre 2 osoby v dennej miestnosti, vždy denná miestnosť a vybavený kuchynský kút, sprcha 
a WC, SAT TV, balkón alebo terasa.
StRAvOvANIE individuálne, s možnos-
ťou dokúpenia raňajok, polpenzie, plnej 
penzie alebo ALL INCLUSIVE Light v ho-
teli Miran – na ceny sa informujte v Ck.
PLÁŽ prírodná, okruhliakovo - kamenis-
tá, cca 30 m, sprchy na pláži, ležadlá a sl-
nečníky na pláži za poplatok.
ŠPORt vonkajší bazén s morskou vodou 
v hoteli Miran, športové ihrisko, detské ih-
risko, animácie, ihrisko na plážový volej-
bal, tenisové kurty, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,5 EUR/
os./deň platí sa na mieste. 
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na 
lôžko - ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na 
prístelke - ZADARMO. ZVLáŠTNE Zľavy: 
pri zakúpení ubytovania na 8 a viac no-
cí v termínoch pobytov do 20.6. a od 5.9. 
vám poskytneme mimoriadnu zľavu 5 % 
(je možné kombinovať so zľavou za sko-
rý nákup).
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný po-
čet nocí, spotrebu vody a energie, používanie 
kuchynského vybavenia, výmenu posteľnej 
bielizne 1 x týždenne, záverečné upratovanie.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného pois-
tenia vrátane poistenia storna zájazdu, raňaj-
ky/polpenzia/plná penzia/ALL INCLUSIVE 
Light - ceny nájdete na www.ckvt.sk

•   Priamo na pláži

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 6 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, POLPEN-
ZIA, ALL INCLUSIVE LIGHT

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z 30MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 269 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0153M

•   Výhodná cena

 

  APARtMÁNY PRE 2 Až 6 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ 
LôžkA ZADARMO

  StRAvA: bEZ STRAVY , 
RAňAJkY, POLPENZIA, ALL 
INCLUSIVE LIGHT

  NOcí: 5 A VIAC  
(NáSTUPY DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z 30MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 139 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-01531

–30 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

SčítAjtE SO ZľAvOu 5 % NA 
PObyty NA 8 A vIAC NOCí vO 
vYBRANýcH tERMíNOcH.

–30 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

SčítAjtE SO ZľAvOu 5 % NA 
PObyty NA 8 A vIAC NOCí vO 
vYBRANýcH tERMíNOcH.

Chorvátsko – Pirovac
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PoKoJ SU

Chorvátsko – Vodice

Hotel Imperial Park Vily Rivijera

POLOHA renovovaný hotel Imperial Park sa nachádza v píniovom háji na okraji leto-
viska Vodice, cca 1 km od centra mesta.
vYBAvENIE klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosť,  Wi-Fi ZADARMO 
v lobby bare a na recepcii, zmenáreň, výťah, trezor, parkovisko - za poplatok.
UBYtOvANIE 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, s mož-
nosťou prístelky. Izby označené SU (v hoteli Imperial Park) sú novo zrekonštruované 
klimatizované, s minibarom a fénom. Izby označené ST sa nachádzajú v druhej časti 
hotelu (prepojené tunelom). Izba typu 2+2 FAMILY má 2 prepojené 2lôžkové izby.
StRAvOvANIE raňajky, polpenzia, plná penzia, All inclusive Light – strava formou bu-
fetu.
PLÁŽ okruhliaková, betónové pláty, cca 
100 m, sprchy na pláži.
ŠPORt vnútorný a vonkajší bazén s mor-
skou vodou, detský bazén, sauna, ma-
sáže, fitness, solárium, biliard, ihrisko na 
loptové hry, detské ihrisko, tenisové kur-
ty, animácie, vodné športy. Vnútorný ba-
zén mimo prevádzky 1.6.-1.10.
POZNÁMkA pobytová taxa sa platí na 
mieste - cca 1,5 EUR/os./deň. Parkovisko 
za poplatok - cca 6 EUR/deň. 
Zľavy Zľavy PRE IZbU 2(+1): dieťa do 
12 rokov na prístelke - ZADARMO. Druhé 
dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko - 
ZADARMO. Druhé dieťa od 7 do 12 rokov 
bez nároku na lôžko - zľava 50 %. Die-
ťa 12-18 rokov na prístelke - zľava 30 %. 
Dieťa do 12 rokov s jedným dospelým - 
zľava 30 %. Dospelá osoba na prístelke - 
zľava 20 %. Zľavy PRE IZbU 2+2 FAMI-
LY: dieťa do 7 rokov na základnom lôžku 
s 2 dospelými - zľava 30 %, dieťa od 7 - 
12 rokov na základnom lôžku s 2 dospelý-
mi - zľava 20 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/pol-
penziu/plnú penziu/služby ALL INCLUSI-
VE Light na vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

•   Pekné kúpanie

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA, 
PLNá PENZIA,  ALL INCLUSIVE 
LIGHT

  NOcí: 4 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z 30MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 309 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0034I

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 1.

SčítAjtE SO ZľAvOu 5 % NA 
PObyty NA 8 A vIAC NOCí vO 
vYBRANýcH tERMíNOcH.

POLOHA vily Rivijera ( kLARA, REGINA, ANA, MARINA, LUIZA) sa nachádzajú v pí-
niovom háji v blízkosti hotela Imperial Park na okraji letoviska Vodice, cca 1 km od cen-
tra mesta.
vYBAvENIE klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosť, Wi-Fi ZADARMO 
v lobby bare a na recepcii, zmenáreň, výťah, trezor, parkovisko za poplatok. 
UBYtOvANIE 2lôžkové izby s možnosťou prístelky, so sprchou a WC, balkónom, tele-
fónom, fénom. Izby vo vile kLARA a REGINA majú klimatizáciu, minibar a SAT TV. Izby 
typu kLARA sa nachádzajú v renovovanej vile.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu v hoteli Imperial Park. Ďal-
šie typy stravovania na ckvt.sk
PLÁŽ okruhliaková, betónové pláty, cca 
100 m, sprchy na pláži.
ŠPORt v hoteli Imperial Park: vnútorný 
a vonkajší bazén s morskou vodou, det-
ský bazén, sauna, masáže, fitness, solá-
rium, biliard, ihrisko na loptové hry, det-
ské ihrisko, tenisové kurty, animácie, 
vodné športy. Vnútorný bazén mimo pre-
vádzky 1.6.-1.10.
POZNÁMkA pobytová taxa sa platí na 
mieste - cca 1,5 EUR/os./deň. Parkovanie 
za poplatok - cca 6 EUR/deň.
Zľavy dieťa do 12 rokov na prístelke - 
ZADARMO. Druhé dieťa do 7 rokov bez 
nároku na lôžko so stravou - ZADARMO. 
Druhé dieťa od 7 do 12 rokov bez nároku 
na lôžko so stravou - zľava 50%. Dieťa od 
12 do 18 rokov na prístelke - zľava 30%. 
Dieťa do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 
30%. Dieťa od 12 do 18 rokov s 1 dospe-
lým - zľava 20 %. Dospelá osoba na prí-
stelke - zľava 20 %. 
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky/
polpenziu/plnú penziu/služby ALL IN-
CLUSIVE Light na vybraný počet nocí. 
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

•   Blízko pláže a centra

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 7 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA, 
PLNá PENZIA,  ALL INCLUSIVE 
LIGHT

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z 30MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 199 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A  ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0034R

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31.1.

SčítAjtE SO ZľAvOu 5 % NA 
PObyty NA 8 A vIAC NOCí vO 
vYBRANýcH tERMíNOcH.
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Chorvátsko – Vodice

Hotel Olympia

POLOHA moderný hotel Olympia, vzdialený cca 500 m od centra mesta Vodice.
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, plážový bar, aperitív bar, bar pri bazéne, 
lobby bar, zmenáreň, predajňa suvenírov, kadernícky a kozmetický salón, konferenčná 
sála, terasa, výťah, parkovisko za poplatok.
UBYtOvANIE novo zrekonštruované klimatizované 1-2lôžkové izby s možnosťou prí-
stelky, so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, Wi-Fi ZADARMO, minibarom, fénom, tre-
zorom. SUITE 2(+2) JUNIOR - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gau-
čom, balkón.
StRAvOvANIE raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ okruhliaková s jemným štrkom, čiastočne betónová, cca 100 m, sprchy na pláži.
ŠPORt vonkajší a vnútorný bazén so 
sladkou vodou, ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne ZADARMO v obmedzenom množ-
stve, osušky pri bazéne je možné zapo-
žičať ZADARMO, detský bazén, tenisové 
kurty, wellness a beauty centrum, ma-
sáže, fitnes, sauna, animácie pre de-
ti, športové ihrisko, stolný tenis, biliard, 
prenájom bicyklov, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
POZNÁMkA parkovanie za poplatok - 
cca 7 EUR/deň, možnosť parkovania v ga-
ráži za poplatok cca 12 EUR/deň - na vy-
žiadanie. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Zľavy PRe 
IZbU 2(+1): dieťa do 6 rokov na prístelke 
s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa od 6 do 
13 rokov na prístelke s 2 dospelými - zľa-
va 50%. Dieťa do 13 rokov na základnom 
lôžku s 1 dospelým - zľava 30 %. Zľava 
PRE SUITE 2(+2): dieťa do 13 rokov na 
prístelke - zľava 50 %. 
CENA ZAHŔŇA Ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

•   Odporúčame  
pre náročných

 

  IZBY PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

 StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 379 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 6 ROkOV AďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0041O

–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

POLOHA moderný hotel v borovicovom háji, cca 200 m od centra mesta.
vYBAvENIE centrálna hotelová reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, konfe-
renčná sála, zmenáreň, trezor, terasa, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované.
UBYtOvANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, te-
lefónom, minibarom, trezorom, fénom, Wi-Fi ZADARMO, s možnosťou prístelky. Izby 
2(+1) b - na nižších poschodiach, Izby 2(+1) bM-SW- na vyšších poschodiach s pria-
mym výhľadom na more.
StRAvOvANIE raňajky, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu
PLÁŽ okruhliakovo-kamenistá, betónové pláty, cca 50-100 m.
ŠPORt vonkajší bazén s morskou vodou a vnútorný bazén so sladkou vodou, detský 
bazén, wellness, sauna, masáže, whirlpool, fitness ZADARMO, minigolf, ihrisko na lop-
tové hry, detské ihrisko, aerobic, animá-
cie, vodné športy, požičovňa bicyklov.
POZNÁMkA poplatok za parkovanie - 
cca 5 EUR/deň - platí sa jednorazovo na 
recepcii. Pobytová taxa cca 1,5 EUR/os./
deň - platba na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 7 ro-
kov s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa od 
7 do 12 rokov s 2 dospelými do 15.6. a od 
14.9. - ZADARMO, v termínoch 15.6.-14.9 - 
zľava 50 %. Dieťa do 7 rokov s 1 dospelým 
- zľava 50 %. Dieťa od 7 do 12 rokov s 1 
dospelým - zľava 30 %. Osoba od 12 ro-
kov s 2 dospelými - zľava 20 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka - 5 EUR/
deň - platí sa na mieste, do 25.5. a od 
28.9. - ZADARMO. Parkovanie – cca 5 
EUR/deň, platí sa na mieste.

•   V blízkosti centra 
mesta aj pláže

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

 StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 4 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 319 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 7 ROkOV A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0040U

Hotel Punta

–20 % do 31. 12.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
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Rozsiahly hotelový a športovo-relaxačný komplex Amadria Park 
(predtým Solaris Beach Resort), ktorý leží v zátoke obklopenej 
borovicovým lesom cca 6 km od mestečka Šibenik, je známy ako 
najlepšie vybavené stredisko na Jadrane. Areál ponúka možnosť 
širokého športového a spoločenského vyžitia. 

V rezorte sa nachádza najväčší aquapark v regióne - šmykľavky, whirlpool, 200 m dlhá „lenivá“
rieka, vodné efekty, detská zóna, atď. (denné vstupné sa platí na mieste - dieťa do 6 rokov - cca  
11 EUR / deň / vstup, osoby od 6 rokov - cca 15 EUR / deň / vstup). 
V blízkosti hotela Ivan sa nachádza Wellness & Spa centrum - 6 vnútorných bazénov so slanou 
i sladkou vodou rôznych teplôt, whirlpool - dieťa do 3 rokov ZDARMA, od 3-12 rokov cca  
2,65 EUR / vstup, osoby od 12 rokov cca 5,30 EUR / vstup. Vstup do Spa zóny vo Wellness Centre 
- vstup možný od 16 rokov cca 15 EUR / vstup.
vYBAvENIE v areáli reštaurácie, aperitív bary, terasy, Wi-Fi (za poplatok), zmenárne, obchody 
so suvenírmi, štýlová dalmátska dedinka Ethno Village tvorená kamennými domami ponúkajú-
ce miestne špeciality, talianska reštaurácia Trattoria, Steak house, Cake and Sweet Dreams house 
s ponukou špičkových sladkých pochutín, plážový En Vougue beach Club obľúbený najmä u mla-
dej generácie.
PLÁŽ 4 km dlhá tzv. biela pláž, štrkovitá, piesčitá, betónové pláty (ležadlá a slnečníky na pláži  
za poplatok).
ŠPORt A ZÁBAvA každý hotel má svoj bazén s morskou vodou pre svojich hotelových hostí, le-
žadlá a slnečníky pri bazéne pre hotelových hostí ZADARMO (v obmedzenom množstve). Hotelo-
ví hostia majú v cene navyše vstup do fitnes zóny vo Wellness Centre (pri hoteli Ivan). V areáli sú 
k dispozícii tenisové kurty, stolný tenis, animácie, aerobic, plážový volejbal, minigolf, požičovňa 
bicyklov, detské ihriská, vodné športy, pre deti - pirátsky golf, turistický vláčik, detský klub  
SOLARkO (Len pre hostí hotela Andrija) - animácie pre deti, trampolíny a množstvo atrakcií  
pro celú rodinu.

Solaris – Amadria Park

Chorvátsko – Šibenik-Solaris

Amadria Park – ein neues Hotelkonzept von Solaris & Milenij

AMADRIA PARK 
www.amadriapark.com  
info@amadriapark.com 
+385 22 361 001

Rezort tvoria hotely: 
amadria Park hotel andrija ****
tematický hotel pre deti vybavený
v súlade s potrebami rodín s deťmi  
do 10 rokov
amadria Park hotel andrija ****  
tematický hotel pre deti vybavený v súlade  
s potrebami rodín s deťmi do 10 rokov
amadria Park ivan ****+  
elegantný hotel vhodný aj pre obchodné cesty
amadria Park Jakov ****
renovovaný hotel (v r. 2018) vhodný 
prevažne pre rodiny s deťmi
amadria Park Jure **** +
štýlový hotel pre nezabudnuteľnú dovolenku
a Solaris hotel niko ***
ideálne pre relaxáciu a odpočinok

Súčasťou komplexu je aj apartmánové 
stredisko
Villas kornati **** so Solaris yacht 
Marinou
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Chorvátsko – ŠiBenik - Solaris

vYBAvENIE reštaurácie, aperitív bary, terasy, Wi-Fi (za poplatok), zmenárne, predaj-
ne suvenírov, parkovisko za poplatok. 
UBYtOvANIE centrálne klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefó-
nom, trezorom, minibarom, fénom, niektoré s možnosťou prístelky pre dieťa do 12 ro-
kov. Izba 2(+0) - menšia 2lôžková izba (16 m2) iba pre 2 osoby, bez balkóna. Izby typu 
2(+2) - 2lôžková spálňa s poschodovou 
posteľou vhodnou pre 1-2 deti do 12 ro-
kov. Typ izby 4(+4) b - dve 2 lôžkové 
spálne s možnosťou 4 prísteliek (2x po-
schodová posteľ vhodná pre deti do 12 
rokov), izby sú prepojené dverami. Izby 
označené Fb - majú francúzsky balkón, 
izby typu b - majú klasický balkón.
StRAvOvANIE raňajky formou bufetu 
s možnosťou dokúpenia večerí formou bufetu.
PLÁŽ 4 km dlhá tzv. biela pláž, štrkovitá, 
piesčitá, betónové pláty (ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok).
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,35 
EUR/os./deň - platí sa na mieste. Par-
kovanie za poplatok v termíne 1.7.-31.8. 
- 8 EUR/deň, v ostatných termínoch - 5 
EUR/deň - platí sa na mieste.
Zľavy Zľavy PRE IZbU 2(+0) a 2(+1): 
dieťa od 3 do 12 rokov s 2 dospelými - ZA-
DARMO. Dieťa od 3 do 12 rokov s 1 dospe-
lým - zľava 40 %. Zľavy PRE IZbU 2(+2) 
a 4(+4) b: dieťa do 3 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 3 do 
12 rokov s 2 dospelými - ZADARMO. Oso-
ba od 3 rokov na základnom lôžku s 2 do-
spelými v izbe 4(+4) b - ZADARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky na 
vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, 
večerí - v období do 28.6. a od 30.8.: dieťa 
do 12 rokov 49 EUR/týždeň, osoba od 12 
rokov - 99 EUR/týždeň, v termíne 28.6.-
30.8. - dieťa do 12 rokov - 99 EUR/týž-
deň, osoba od 12 rokov - 189 EUR/týždeň. 

•   Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•   Rodinné izby
•   Zábava na dosah
•   Aquapark v resorte

 

  IZBY PRE 2 Až 8 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, MOžNOSť 
POLPenzIe

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 359 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0042D

vYBAvENIE reštaurácie, aperitív bary, terasy, Wi-Fi (za poplatok), zmenárne, predaj-
ne suvenírov, parkovisko za poplatok. 
UBYtOvANIE centrálne klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, te-
lefónom, minibarom, fénom, trezorom. Izby označené Fb majú naviac francúzsky bal-
kón. Izba 4(+0) C2CG (pre 2 dospelých a 2 deti do 16 rokov) - dve 2lôžkové izby s fran-
cúzskym balkónom prepojené dverami. Izba 4(+0) D2CG (pre 2 dospelých a 2 deti do 
18 rokov) - dve 2lôžkové izby s francúzskym balkónom vedľa seba, ktoré nie sú prepo-
jené dverami.
StRAvOvANIE raňajky formou bufe-
tu, s možnosťou dokúpenia večerí for-
mou bufetu. 
PLÁŽ 4 km dlhá tzv. biela pláž, štrkovitá, 
piesčitá, betónové pláty (ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok).
ŠPORt bližšie informácie na str. 55.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,35 
EUR/os./deň - platí sa na mieste. Par-
kovanie za poplatok v termíne 1.7.-31.8. 
- 8 EUR/deň, v ostatných termínoch - 5 
EUR/deň - platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu ZADARMO. Zľavy PRe 
IZbU 2(+0): dieťa od 3 do 12 rokov s 1 do-
spelým - zľava 40 %. Zľava PRE IZbU 
4(+0) C2CG: dieťa od 3 do 16 rokov na 
základnom lôžku s 2 dospelými - ZADAR-
MO. Zľava PRE IZbU 4(+0) D2CG: dieťa 
od 3 do 18 rokov na základnom lôžku s 2 
dospelými - ZADARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky na 
vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, ve-
čerí - v období do 28.6. a od 30.8. - dieťa do 
12 rokov 69 EUR/týždeň, osoba od 12 rokov 
- 139 EUR/týždeň, v termíne 28.6.-30.8. - 
dieťa do 12 rokov - 119 EUR/týždeň, osoba 
od 12 rokov - 229 EUR/týždeň. Na vyžiada-
nie: detská postieľka - cca 6 EUR/deň.

•   Dieťa zadarmo  
do 18 rokov

•   Odporúčame  
pre náročných

 

  IZBY PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, MOžNOSť 
POLPenzIe

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 389 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 18 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0042I

Amadria Park Hotel Ivan +Amadria Park Hotel Andrija

–10 % do 29. 2. –10 % do 29. 2.
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Chorvátsko – Šibenik - Solaris

vYBAvENIE reštaurácie, aperitív bary, terasy, Wi-Fi (za poplatok), zmenárne, predaj-
ne suvenírov, parkovisko za poplatok. 
UBYtOvANIE centrálne klimatizované 2lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (po-
schodová posteľ vhodná pre 1-2 deti do 14 rokov), so sprchou a WC, SAT TV, telefó-
nom, fénom, trezorom, minibarom. Typ Izba 4(+4) - izba max. Pre 8 osôb - dve 2lôž-
kové spálne s možnosťou 4 prísteliek (2x poschodová posteľ vhodná pre deti do 14 
rokov), izby sú prepojené dverami. Minimálne obsadenie tejto izby sú 2 dospelé osoby 
a 2 deti. Označenie izby Fb - s francúzskym balkónom, b - s klasickým balkónom, typ 
ATRIUM - pohľad do átria.
StRAvOvANIE raňajky formou bufe-
tu, s možnosťou dokúpenia večerí for-
mou bufetu. 
PLÁŽ 4 km dlhá tzv. biela pláž, štrkovitá, 
piesčitá, betónové pláty (ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok).
ŠPORt bližšie informácie na str. 55.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,35 
EUR/os./deň - platí sa na mieste. Par-
kovanie za poplatok v termíne 1.7.-31.8. 
- 8 EUR/deň, v ostatných termínoch - 5 
EUR/deň - platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Zľavy PRe 
IZbU 2(+2): 1. a 2. dieťa do 14 rokov na 
prístelke -ZADARMO. Zľavy PRE IZbU 
4(+4): 1., 2., 3. a 4. dieťa do 14 rokov na 
prístelke - ZADARMO. Osoba na 3. a 4. 
lôžku ZADARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky na 
vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, 
večerí - v období do 28.6. a od 30.8. - die-
ťa do 12 rokov 49 EUR/týždeň, osoba od 12 
rokov - 99 EUR/týždeň, v termíne 28.6.-
30.8. - dieťa do 12 rokov - 99 EUR/týždeň, 
osoba od 12 rokov - 189 EUR/týždeň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka - ZADARMO.

vYBAvENIE reštaurácie, aperitív bary, terasy, Wi-Fi (za poplatok), zmenárne, predaj-
ne suvenírov, parkovisko za poplatok. 
UBYtOvANIE centrálne klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefó-
nom, minibarom, trezorom. Izba 2(+2) Fb je 2lôžková izba s rozkladacím gaučom pre 2 
deti do 12 rokov. Izba 2+2 Fb a 2+2 b (pre 2 dospelých a 2 deti do 16 rokov) - dve 2lôž-
kové izby vedľa seba, ktoré nie sú prepojené dverami. Izba 4(+0) Fb (pre 2 dospelých a 2 
deti do 12 rokov) - dve 2lôžkové izby prepojené dverami. Izba 2(+0) má okno a pohľad do 
átria. Izby označené Fb - majú francúzsky 
balkón, izby typu b - majú klasický balkón.
StRAvOvANIE raňajky formou bufe-
tu, s možnosťou dokúpenia večerí formou 
bufetu. 
PLÁŽ 4 km dlhá tzv. biela pláž, štrkovitá, 
piesčitá, betónové pláty (ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok).
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,35 
EUR/os./deň - platí sa na mieste. Par-
kovanie za poplatok v termíne 1.7.-31.8. 
- 8 EUR/deň, v ostatných termínoch - 5 
EUR/deň - platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Zľavy PRe 
IZbU 2+2 Fb a 2+2 b: dieťa do 16 rokov 
na základnom lôžku s 2 dospelými - ZA-
DARMO. Zľavy PRE IZbU 4(+0) a 2(+2) 
Fb: dieťa od 3 do 12 rokov na základ-
nom lôžku alebo na prístelke s 2 dospelý-
mi - ZADARMO. Zľavy PRE IZbU 2(+0), 
2(+0) Fb a 2(+0) b: dieťa od 3 do 12 ro-
kov s 1 dospelým - zľava 40 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky na 
vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, ve-
čerí - v období do 28.6. a od 30.8. - dieťa do 
12 rokov 69 EUR/týždeň, osoba od 12 rokov 
- 139 EUR/týždeň, v termíne 28.6.-30.8. - 
dieťa do 12 rokov - 119 EUR/týždeň, osoba 
od 12 rokov - 229 EUR/týždeň. Na vyžiada-
nie: detská postieľka - cca 6 EUR/deň.

Amadria Park Hotel Jakov Amadria Park Hotel Jure +

•   Rezervujte včas
•   Rodinné izby 
•   Aquapark v rezorte

 

  IZBY PRE 2 Až 8 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, MOžNOSť 
POLPenzIe

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 429 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 14 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0042A

•   Rezervujte včas
•   Rodinné izby 
•   Dieťa zadarmo  
do 16 rokov

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, MOžNOSť 
POLPenzIe

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 389 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 16 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0042J

–10 % do 29. 2.–10 % do 29. 2.
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Chorvátsko – Solaris

Hotel Solaris Niko

vYBAvENIE reštaurácie, aperitív bary, terasy, Wi-Fi (za poplatok), zmenárne, obcho-
dy so suvenírmi.
UBYtOvANIE centrálne klimatizované 2lôžkové izby, niektoré s možnosťou prístel-
ky pre dieťa do 12 rokov, izba 2(+0) b-Atrium -1lôžková izba (13 m2) s francúzskym 
lôžkom 140x190 cm pre 2 osoby, s malým balkónom, izba 2(+2) b - 2lôžková izba 
s rozkladacím gaučom pre 1-2 deti do 12 rokov. Izby vždy so sprchou a WC, SAT TV, te-
lefónom, minibarom, fénom. Ďalšie typy izieb na www.ckvt.sk.
StRAvOvANIE raňajky formou bufetu, s možnosťou dokúpenia večerí formou bufetu.
PLÁŽ 4 km dlhá „biela pláž“, okruhliaková, piesočnatá, betónové pláty, ležadlá a slu-
nečníky na pláži za poplatok.
ŠPORt bližšie info na str. 55.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,35 
EUR/os./deň - platí sa na mieste. Parko-
vanie za poplatok - v termíne 1.7.-31.8. 
- 8 EUR/deň, v ostatných termínoch - 5 
EUR/deň - platí sa na mieste. 
Zľavy ZĽAVY PRE IZbU 2(+0) b: die-
ťa do 3 rokov bez nároku lôžko a stravu – 
ZADARMO. Dieťa od 3 do 12 rokov s 1 do-
spelým – zľava 40 %. ZĽAVY PRE IZbU 
2(+1) b: dieťa do 12 rokov na prístelke – 
ZADARMO. Dieťa od 3 do 12 rokov s 1 do-
spelým – zľava 40 %. ZĽAVY PRE IZbU 
2(+2) b: dieťa do 3 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu – ZADARMO. Dieťa do 12 
rokov na prístelke – ZADARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný 
počet nocí, raňajky.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

•   Najlepšie vybavený 
resort v Chorvátsku

  IZBY PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 2 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 319 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0042N

–10 % do 29. 2.

POLOHA komfortné apartmány na polostrove, v modernom Solaris rezorte. Stredisko 
Šibeník - Solaris je označované za najlepšie vybavené stredisko na Jadrane.
vYBAvENIE reštaurácia, aperitív bar, terasa, zmenáreň, trezor na recepcii, interneto-
vý kútik a Wi-Fi za poplatok, parkovisko ZADARMO. 
UBYtOvANIE klimatizované apartmány typ Apt. 2+2 - veľkosť 30 m2 - menšia 2-lôž-
ková spálňa, denná miestnosť s poschodovým lôžkom, vhodné pre deti do 12 rokov, bal-
kón, typ Apt. 3+2 - veľkosť 55 m2 - dve 2lôžkové spálne (1 izba s poschodovou poste-
ľou alebo lôžkom pre 2 deti do 12 rokov a jedna spálňa s manželskou posteľou), denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 deti do 12 rokov, 2 balkóny alebo terasy, typ Apt. 
4+3 - veľkosť 70 m2 - dve 2lôžkové spálne (jedna s manželskou posteľou a rozkladacím 
gaučom pre 1 dieťa do 12 rokov a jedna spálňa s dvomi lôžkami), denná miestnosť s roz-
kladacím gaučom pre 2 deti do 12 rokov, 
1 kúpeľňa s vaňou, 1 kúpeľňa so sprchou, 
2 balkóny. Vždy vybavený kuchyn. kút, 
sprcha a WC, SAT TV, telefón. Izby nie sú 
oddelené dverami.
StRAvOvANIE individuálne.
PLÁŽ piesočná cca 800 m, okruhliaková 
cca 50 m, vhodná pre deti, celková dĺžka 
pláží - 4 km, sprchy na pláži.
ŠPORt vonkajší bazén s morskou vodou, 
vonkajší detský bazén, tenisové kurty, 
stolný tenis, animácie, aerobic, ihrisko na 
loptové hry, plážový volejbal, minigolf, fit-
ness - za poplatok, požičovňa bicyklov, 
vodné športy.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,50 
EUR osoba/deň, platí sa na recepcii. Le-
žadlá a slnečníky pri bazéne v obmedze-
nom množstve, posteľná bielizeň, uteráky, 
sú súčasťou ubytovania. Parkovanie – ZA-
DARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie bez stra-
vy na vybraný počet nocí, spotrebu vody 
a energie, používanie kuchynského vyba-
venia, výmenu posteľnej bielizne 1 x týž-
denne, záverečné upratovanie. 
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

•   Priamo pri pláži

  

  APARtMÁN PRE 4 Až 7 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: bEZ STRAVY

  NOcí: 1 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 89 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 2 ROkOV bEZ LôžkA 

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-00421

Villas Solaris Kornati

–10 % do 29. 2.
–5 % do 29. 2.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv
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Hotel Zora /

POLOHA na zalesnenom polostrove Raduća, cca 300 m od centra mesta 
Primošten.
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, Wi-Fi na recepcii a v aperitív 
bare ZADARMO, zmenáreň, výťah, trezor za poplatok cca 3 EUR/deň, terasa.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby COMFORT ***/PREMIER **** 
so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, fénom, s možnosťou prí-
stelky. Izby 2(+2) COMFORT - dve 2lôžkové spálne, typ 2(+2) PREMIER – 
dve 2lôžkové spálne, jedna s francúzskym lôžkom (vhodným pre dve deti), 
s francúzskym oknom, Izby označené PREMIER – sú vybavené novším za-
riadením, Wi-Fi ZADARMO, minibar, trezor, župan.
StRAvOvANIE Raňajky, polpenzia, plná penzia formou bufetu.
PLÁŽ okruhliaková, cca 30-50 m, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok.
ŠPORt vonkajší bazén s morskou vodou s uzatvárateľnou kupolou, det-
ský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, det-
ské ihrisko, animácie, vodné športy, wellness centrum - masáže, aerobic, 
sauna, fitness. 
POZNÁMkA centrálna klimatizácia na izbách je v prevádzke len v 7. a 8. 
mesiaci, všetky izby majú stropný ventilátor. Parkovanie za poplatok cca 5 
EUR/deň - platí sa na mieste. Pobytová taxa - cca 1,35 EUR/os./deň - plat-
ba na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO. Dieťa do 
12 rokov na prístelke s 2 dospelými – ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na zá-
kladnom lôžku – zľava 30 %. Osoba od 12 rokov na prístelke – zľava 10 %. 
ZVLáŠTNE Zľavy: v termínoch do 6.6. a od 12.9. vám pri pobyte na min. 7, 
14 nocí poskytneme mimoriadnu zľavu 15 %, túto zľavu nie je možné kombi-
novať so zľavou za skorý nákup.
CENA ZAHŔŇA Ubytovanie a polpenziu/plnú penziu/raňajky na vybraný 
počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka - cca 6 EUR/deň, chladnička do izby 
COMFORT - 5 EUR/deň - platba na mieste.
NAPÍSALI NÁM:  Príjemný hotel, nádherný výhľad na Starý Primošten, 
dobré jedlo, nádherná priestranná pláž na poloostrove Raduća priamo pod 
hotelom, čisté more, večerný program. Boli sme ubytovaní od 22.7. na 9 
nocí a ešte sme si na mieste pobyt predlžili. Určite sa sem ešte vrátíme V. S.

•   Výborná poloha
•   Odporúčame
•   Pekné kúpanie  
s výhladom na  
Primošten

•   Animácie pre deti
•   Odporúčame
•   Rodinné izby
•   Rezervujte včas

  IZBY PRE 1 Až 4 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: RAňAJkY, POLPEN-
ZIA, PLNá PENZIA

  NOcí: 4 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 269 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0044Z

–30 % do 31. 12.
–25 % do 29. 2.

Platí pre vybrané termí-
ny pobytov

Chorvátsko – Primošten
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| PRE DETI
•  Animačný program 

s českými animátormi 
pre malé i väčšie deti

•  Tematické popoludnia 
plné hier a aktivít

•  Atrakcie, súťaže a 
Neptunov rodinný 
štvorboj

•  Zábavné večery: detské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Voľba boha Neptuna

•  Športové aktivity: futbal, 
ping-pong, šípky

NEPtUN kLUBY
|  ZábaVa a relaX Pre celÚ rodinu

Skvelé prázdniny 
so smiechom, 

pohodou 
a športovaním!

| PRE DOSPELÝCH
•  Ranná rozcvička a aqua 

aerobic
•  Výlety a poznávacie 

prechádzky
•  Plážový volejbal, futbal, 

pingpong
•  Spoločenské hry
•  Zábavné večery a voľba 

boha Neptuna

TROGIR

Hotel Medena 

  POLPenzIa, 

  AUTOM /TÝžDEň

  od 269 EUR/OS.
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Hotel Medena

POLOHA hotel umiestnený v príjemnej stredomorskej vegetácii v lokalite Seget Donji, cca 4 km severne od Trogiru. Svo-
jou polohou hotel priamo nabáda k prechádzkam popri mori smerom na východ do historického Trogiru (mesto na zo-
zname UNESCO) a naopak, smerom na západ popri rezorte apartmánov Medena a Vranjica belvedere do mestečka 
Seget Vranjica. Na návštevu Trogiru je možné využiť spojenie pomocou “lodného taxi”, ktorý vyráža v pravidelných inter-
valoch priamo z pláže pod hotelom. 
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, pizzéria, kaviareň, aperitív bar, konferenčná sála, zmenáreň, výťah, trezor, 
TV miestnosť, predajňa suvenírov, terasa, parkovisko ZADARMO.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, chladničkou, trezorom, fénom, 
Wi-Fi ZADARMO, s možnosťou prístelky. Izby typu 2(+2) - 2lôžkové izby s jednou priestrannejšou prístelkou (rozkladací 
gauč 120x190 cm), vhodnou pre dve deti do 12 rokov. Izby NEW sú úplne no-
vo zrekonštruované a zodpovedajú kategórii 4*. Izby sú umiestnené z bočnej 
strany hotela a umožňujú tak čiastočný výhľad na more a okolie hotela. Izba 
typu Apt. 2(+2) bM-NEW sa skladá z 2lôžkovej spálne a oddelenej dennej 
miestnosti, má 2 balkóny s priamym výhľadom na more.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, nápoje za po-
platok.
PLÁŽ okruhliaková a čiastočne betónová, cca 200 m, sprchy na pláži.
ŠPORt vonkajší bazén, masáže, 6 tenisových kurtov, stolný tenis, minigolf, 
biliard, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, plážový volejbal, detský ani-
mačný park na pláži (za poplatok), vodné športy podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA pobytová taxa - cca 1,4 EUR/os./deň - platí sa na mieste. boha-
tý animačný program NEPTUN kLUb bude prebiehať od 13.6. do 5.9., v ter-
míne 6.6.a-13.6. a 5.9.-12.9. program AkTíVNA DOVOLENkA 50+. Po dohode 
s recepciou – možnosť využitia tenisového kurtu od 12 do 14 hod. ZADARMO.
Zľavy Zľavy PRE IZbU 2(+0) bM: dieťa do 7 rokov bez nároku na lôž-
ko so stravou v izbe s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa do 7 rokov s 1 dospe-
lým - zľava 50 %, dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 30 %. Zľavy 
PRE IZbU 2(+1) bM: dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADAR-
MO. Dieťa do 12 rokov na prístelke - ZADARMO, dieťa od 12 do 14 rokov na 
prístelke - 50 %. Osoba od 14 rokov na prístelke - zľava 20 %. Zľavy PRe 
IZbU 2(+2) bM: deti do 12 rokov na prístelke - ZADARMO, dieťa 12 - 14 ro-
kov na prístelke - zľava 50 %. Osoba od 14 rokov na prístelke - zľava 20 %. 
Zľavy PRE IZbU 2(+2) bM-NEW: 1. dieťa do 12 rokov na prístelke v izbe s 2 
dospelými - ZADARMO, druhé dieťa - zľava 50 %. Deti od 12 do 14 rokov na 
prístelke v izbe s 2 dospelými - zľava 50 %. Osoba od 14 rokov na prístelke - 
zľava 20 %. Dieťa do 7 rokov s 1 dospelým - zľava 50 %, dieťa od 7 do 14 ro-
kov s 1 dospelým - zľava 30 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, polpenziu na vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia stor-
na zájazdu.

•   Odporúčame 
pre rodiny s deťmi

•   Animačný program
•   Obľúbené letovisko

 

  IZBY PRE 2 Až 4 OS.

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 7 A VIAC (NáSTUPY SO, ST)

 LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 269 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO 
DO 12 ROkOV A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA 
ckvt.Sk
HR-0047M

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

PoKoJ tyPU NeW

Chorvátsko – trogir
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APARTMáN ST PLUS

Chorvátsko – trogir

Hotel JadranApartmány Medena /

POLOHA apartmánové stredisko v príjemnom prostredí, umiestnené vo svahu, v blíz-
kosti hotela Medena, obklopené subtropickou vegetáciou.
vYBAvENIE v areáli - reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, 
TV miestnosť, terasa, market.
UBYtOvANIE 3* klimatizované apartmány, typ STANDARD APT. 2(+1) ST - jedna 
2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom (vhodná pre dieťa do 12 ro-
kov), terasa, typ APT. 4(+1) ST - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom (pre dieťa do 12 rokov), typ APT. 2(+2) ST PLUS APT. 2(+2)SUP- jedna 2lôž-
ková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom (pre jednu dospelú osobu alebo 
dve deti do 12 rokov), typ APT. 4(+2) ST PLUS Apt, 2+2(+2) SUP - dve 2lôžkové spál-
ne, denná miestnosť s rozkladacím gaučom (pre jednu dospelú osobu alebo dve de-
ti do 12 rokov). Apartmány typu APT. ST 
PLUS sú vybavené novším zariadením. 
Apartmány označené SUP – rekonštruo-
vané 4* apartmány. Vždy vybavený kuch. 
kút sprcha a WC, SAT TV, Wi-Fi, telefón, 
balkón alebo terasa. 
StRAvOvANIE individuálne, s možnosťou 
dokúpenia raňajok a polpenzie v centrálnej 
reštaurácii - raňajky formou bufetu, večere 
výber z 3 menu so šalátovým bufetom.
PLÁŽ okruhliakovo-kamenistá, betónové 
pláty, cca 50-300 m, sprchy na pláži.
ŠPORt tenisové kurty, stolný tenis, plá-
žový volejbal, minigolf, biliard, prenájom 
bicyklov, vodné športy.
POZNÁMkA parkovanie ZADARMO. Po-
bytová taxa - cca 1,5 EUR/os./deň - pla-
tí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko - ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na 
prístelke - ZADARMO, osoba na prístelke - 
ZADARMO.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, spotrebu 
vody a energie, používanie kuchynského 
vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 1x 
týždenne, záverečné upratovanie.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu, 
raňajky a polpenzia – viac na www.ckvt.sk.

POLOHA nachádza sa v borovicovom háji cca 3 km od historickej časti Trogiru. Hotel 
sa skladá z hlavnej hotelovej budovy, štyroch trojposchodových a jednej dvojposcho-
dového depandance.
vYBAvENIE reštaurácia s terasou s prekrásnym výhľadom na more, aperitív bar 
(otvorený iba v čase podávania raňajok a večerí), TV miestnosť, Wi-Fi na recepcii ZA-
DARMO, trezor na recepcii, parkovisko.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, fénom, telefónom, SAT TV. 
Typ 2(+0) M-DEP je na prízemí a má vlastnú terasu, typ 2(+1) bM-DEP - izba s terasou 
alebo balkónom a s možnosťou prístelky. Všetky izby sa nachádzajú v depandanci.
StRAvOvANIE raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ betónové pláty 30 m, prírod-
ná okruhliaková pláž cca 300 m, sprchy 
na pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok.
ŠPORt vonkajší bazén so sladkou vodou, 
detský bazén, ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne ZADARMO v obmedzenom množ-
stve, vodné športy podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA parkovisko za poplatok cca 
3,5 EUR/deň - platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa na prí-
stelke do 8 rokov ZADARMO. Na ostatné 
zľavy sa informujte v Ck. ZVLáŠTNE Zľa-
vy: v termínoch do 30.5. a od 12.9. vám pri 
zakúpení pobytu na 7 nocí bude poskytnu-
tá zľava 15 %, pri pobyte na 10 nocí zľava 
20 % a pri pobyte na 14 nocí zľava 25 %. 
V termínoch 30.5.-12.9. vám pri zakúpení 
pobytu na 14 nocí s nástupom v sobotu bu-
de poskytnutá zľava 15 %. Zvláštne zľavy 
je možné kombinovať so zľavou za skorý 
nákup v období 11.7.-15.8.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Detská postieľka na vyžiadanie - ZADARMO.

•   Animačný program

  APARtMÁNY PRE 2 Až 6 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: bEZ STRAVY, 
RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 119 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 12 ROkOV A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-00461

•   Odporúčame pre páry
•   Priamo na pláži

  IZBY PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA

  StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z bRATISLAVY (PIA)
  AUtO

OD 229 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 8 ROkOV A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0183J

–25 % do 31. 12.
–20 % do 29. 2.
–15 % do 31. 3.

SčítAjtE SO ZľAvOu 5 % NA 
PObyty OD 10 NOCí. 

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

SčítAjtE SO ZľAvOu  
15-25 % NA PObyty 7 A vIAC 
NOcí.
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Hotel Brzet

POLOHA veľmi obľúbený hotel pavilónového typu uprostred borovicové-
ho hája, cca 1 km južne od mesta Omiš, v bezprostrednej blízkosti krásnych 
okruhliakových pláží. Pre svoje ideálne podmienky na kúpanie a blízkosť sa-
motného centra Omiša je vyhľadávaným miestom na trávenie letnej dovo-
lenky.
vYBAvENIE klimatizovaná reštaurácia, trezor, terasa, parkovisko, Wi-Fi na 
recepcii ZADARMO.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, te-
lefónom, chladničkou a fénom, s možnosťou prístelky.
StRAvOvANIE polpenzia/plná penzia - raňajky formou bufetu, obedy a ve-
čere výber z 3 menu so šalátovým bufetom a neobmedzenou konzumáciou 
nápojov v dobe podávania obeda a večere (víno, džús a voda) v centrálnej 
reštaurácii.
PLÁŽ okruhliaková, cca 30 m, vhodná pre deti.
ŠPORt možnosť vyžitia podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA klienti s autobusovou dopravou vystupujú a nastupujú na ma-
gistrále vzdialenej cca 350 m. Parkovanie ZADARMO. Izby typu  2(+1) sú 
prednostne obsadzované 3 osobami. Pobytová taxa cca 1,4 EUR/os./deň - 
platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu – ZADARMO. Dieťa do 
7 rokov bez lôžka v izbe 2(+0) bM – ZADARMO. Prvé dieťa do 12 rokov s 2 
dospelými v izbe 2(+1) bM – ZADARMO. Druhé dieťa do 12 rokov bez lôžka 
v izbe 2(+1) bM s 2 dospelými a dieťaťom – zľava 50 %. Dieťa do 12 rokov s 1 
dospelým – zľava 20 %. Osoba od 12 rokov s 2 dospelými – zľava 20 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, polpenziu/plnú penziu na vybraný počet nocí, 
výlet loďkou po rieke Cetina (len pobyty 20.6-19.9.).
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu.
NAPÍSALI NÁM: Dovolenka v krásnom mieste s možnosťou zaujímavých 
výletov, more krásné, pláže skvelé hneď pri hoteli, výborné pre rodiny 
s deťmi, pohoda s plnou penziou, ubytovanie dobré, personál ochotný a mi-
lý. Táňa

•   Nápoje v ceně
•   Obľubené ubytovanie
•   Priamo pri krásnej 
pláži

•   Výlet v cene
•   Pekné kúpanie
•   Výhodné zľavy  
pre deti

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS 
+ DIEťA DO 12 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: POLPENZIA, PLNá 
PenzIa

  NOcí: 7 A VIAC (NáSTUPY ST, 
SO)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT:7.7, 28.7., 18.8.) - Z  
bRATISLAVY

  AUtO

OD 229 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 12 ROkOV A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0048b

  V bLíZkOSTI PONúkáME TIEž: 
Mala luka, aPartMány Malá luka 
vIAc INfORMAcIí NA ckvt.Sk

Chorvátsko – Omiš

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv
v CENE PObytu výLEt LODIč-
kOU PO RIEkE cEtINA, PLAtí 
PrE PObyty 20.6. - 19.9.
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Vila Ina

POLOHA vila je umiestnená vo svahu v osade Nemira, cca 4 km južne od 
Omišu.
vYBAvENIE v blízkosti - reštaurácia, market, Wi-Fi v celej vile ZADARMO.
UBYtOvANIE klimatizované apartmány, typ APT. A4(+0) - jedna 2lôžko-
vá spálňa, denná miestnosť s 2 lôžkami (rozkladací gauč), typ APT. A5(+0) 
a typ APT. b5(+0) - jedna 3lôžková spálňa, denná miestnosť s 2 lôžka-
mi (rozkladací gauč), vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, TV, terasa. 
Apartmán APT. A5(+0) - je priestrannejší, s priamym výhľadom na more. 
k dispozícii je spoločný vonkajší krb na terase a parkovanie ZADARMO, cca 
100 m od vily.
StRAvOvANIE individuálne, s možnosťou stravovania á la carte v blízkej 
reštaurácii, vzdialenej cca 100 m.
PLÁŽ okruhliaková, cca 100 m vhodná pre deti, prístup na pláž po schodoch.
ŠPORt možnosť športového vyžitia podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA možnosť prenájmu vily pre skupiny max. 24 osôb za zvýhod-
nených podmienok (časť vily je obsadzovaná majiteľom). klienti s autobu-
sovou dopravou vystupujú a nastupujú sami na magistrále, vzdialenej cca 
300 m. S ohľadom na prístup na pláž po schodoch ubytovanie nie je vhodné 
pre osoby so zníženou pohyblivosťou.
Zľavy dieťa do 4 rokov bez nároku na lôžko – ZADARMO. Dieťa do 12 rokov 
na 5.lôžku v apartmáne APT. b5(+0) v období: 20.6.-4.7. a 29.8.-12.9. – ZA-
DARMO, v ostatných termínoch zľava 50 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný počet nocí, spotrebu vody a ener-
gie, používanie kuchynského vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 1x týž-
denne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.
Nás tip na výlet: Pirátský večer v Omiši. Tradičné, obávané sídlo chorvat-
ských pirátov leží medzi Splitom a Makarskou. S ohľadom na svoju polohu 
v ústí rieky Cetina bol Omiš vždy výborným miestom pre úkryt a prípadnú 
obranu. Pôvodné stredoveké Almissium a neskoršie benátsku Almishu strá-
žila na vecholku skál postavená pevnosť Starigrad. ďalšia pevnôstka Viseč 
strážila prístup po rieke Cetine. Ako sa na úbočí rozstalo mestečko, bolo po-
stupne aj obohnané z obranných dôvodov hradbami a na severozápade bola 
postavena pevnosť Mirabela. Tá dnes slúží ako skvelá vyhliadka. Omišania si 
slávu svojich predkov pripomínajú každý rok v rámci kůltúrneho leta “pirát-
skym večerom”. Celý víkend sa usporadúvajú rôzne kultúrne podujatia a vr-
cholom je zinscenovaná bitka omišských pirátov a onchodných lodí benát-
ského kupca v ústí rieky Cetina. 

•   Pokojná lokalita
•   Blízko pláže
•   Pekné kúpanie
•   Rodinná atmosféra
•   Výhodná cena
•   Vyskúšajte rafting  
na rieke Cetina

•   Výhodná poloha na 
výlety do Splitu,  
na ostrovy, do  
Makarskej, Omišu 
atd.

 

  APARtMÁNY PRE 1 Až 5 OS 
+ DIEťA DO 4 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: bEZ STRAVY

  NOcí: 7 A 14 (NáSTUPY SO)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 79 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 12 ROkOV A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-00491

Chorvátsko – nemira

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv.
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Chorvátsko – nemira

POLOHA Apartmány v malej osade Nemira, cca 3 km od Omišu. 
vYBAvENIE Reštaurácia s terasou na prízemí objektu penziónu Nevera, 
Wi-Fi ZADARMO, parkovisko, v blízkosti - market. 
UBYtOvANIE jednoducho zariadené klimatizované apartmány sú umiest-
nené v objekte Penziónu Nevera a Apartmánového domu Ante Mamić ( ob-
jekty umiestnené vedľa seba). Apartmány Nevera na nachádzajú na 1. po-
schodí a sú orientované z boku objektu a z južnej strany smerom k moru 
- typ  STUDIO - 2lôžková izba so sprchou a WC, TV, vybavený malý kuchyn-
ský kút, chladnička, balkón, niektoré s možnosťou prístelky (rozkladací 
gauč), typ APT. 4(+0) - dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť, vždy vyba-
vený kuchynský kút, sprcha, WC, TV, balkón. Apartmány Ante sa nachádzajú 
na 1. – 3. poschodí a sú orientované z boku objektu a z južnej strany smerom 
k moru - typ STUDIO 2(+0) - 2 lôžková izba, typ APT. 3(+1) - 2lôžková spál-
ňa s dennou miestnosťou s rozkladacím gaučom vhodným pre 1 dosp. osobu 
a dieťa do 12 rokov, typ APT. 4(+2) - dve 2lôžkové spálne a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom (vhodným ako prístelka pre 1-2 os.), vždy vybave-
ný kuchynský kút, sprcha, WC, TV, balkón alebo terasa. Apartmán typu APT. 
4(+2) sa nachádza na 3. poschodí, má mimoriadne priestrannú terasu, ktorá 
ponúka krásny výhľad na more a letovisko Nemira.
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky formou bufetu, večere - výber z 3 menu 
+ polievka, šalát, dezert. 
PLÁŽ Okrúhliaková, vzdialená cca 300 m. Prístup na pláž po schodoch. 
ŠPORt možnosť športového vyžitia podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA apartmány sú vybavené starším zariadením - vhodné pre me-
nej náročnú klientelu. Výmena uterákov prebieha raz za týždeň. Upratova-
nie apartmánu v priebehu pobytu si hostia zabezpečujú sami. S ohľadom na 
prístup na pláž po schodoch ubytovanie nie je vhodné pre osoby so zníže-
nou pohyblivosťou.
Zľavy Pre deti na www.ckvt.sk
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, polpenziu na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.

•   Obľúbené letovisko
•   Výhodná cena
•   Ideálna poloha na 
výlety do okolia

•   Vyskúšajte rafting  
na rieke Cetina

•   Rodinná atmosféra
•   Rezervujte včas
•   Apartmány  
so stravou

 

  štÚDIÁ PRE 2 Až 3 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA. 
 APARtMÁNY PRE 3 Až 6 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 7 A 14  (NáSTUPY SO)
 

 LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 189 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 6 ROkOV A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0048N, A

Apartmány Nevera  a Ante

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv.
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Hotel Bluesun Maestral

POLOHA hotel obklopený borovicovým hájom, cca 500 m od centra mesta, priamo na 
brehu mora, pri krásnych okruhliakových plážach. 
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, TV miestnosť, 
Wi-Fi ZADARMO, terasa, výťah, parkovisko ZADARMO.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové 
izby s vaňou a WC, balkónom, SAT TV, Wi-
-Fi ZADARMO. telefónom, trezorom, fé-
nom, minibarom, izby SU sú s možnosťou 
prístelky.
StRAvOvANIE raňajky, polpenzia - ra-
ňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ z jemných okruhliakov, tienená bo-
rovicami, cca 50 m, prístup na pláž po 
schodoch, sprchy na pláži.
ŠPORt vonkajší bazén so sladkou vodou, 
minigolf, ihrisko na loptové hry, detské ih-
risko, tenisové kurty, stolný tenis, animá-
cie, vodné športy, požičovňa bicyklov.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. dieťa od 2 do 
7 rokov bez lôžka so stravou s 2 dospelý-
mi v izbe ST - ZADARMO. Dieťa od 2 do 14 
rokov s 2 dospelými - zľava 50%. Deti do 
14 rokov s 1 dospelým - zľava 20%. Osoba 
od 14 rokov s 2 dospelými - zľava 20%.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EUR/
deň) - platba na mieste.

•  Odporúčame pre páry
•   Obľúbené letovisko
•   Priamo na pláži
•   Výborná strava
•   Pekné kúpanie

 

  IZBY PRE 2 Až 3 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: RAňAJkY, POLPENZIA

  NOcí: 3 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.) - Z  
bARTISLAVY

  AUtO

OD 529 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 7 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0052M

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

SčítAjtE SO ZľAvOu NA 5 % NA 
PObyty NA 8 A vIAC NOCí.

Chorvátsko – Brela

POLOHA vila obklopená zeleňou v pokojnej zátoke, v časti Jakiruša, cca 2 km od bre-
ly (spojené promenádou).
vYBAvENIE recepcia, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, preslávená reštaurácia burin, par-
kovisko ZADARMO, obchody v brele.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZA-
DARMO, s možnosťou prístelky a balkó-
nom. Izba SU s výhľadom na more.
StRAvOvANIE Raňajky - formou bufetu, 
polpenzia - raňajky formou bufetu, večere 
výber z menu.
PLÁŽ okruhliaková, cca 150 m.
ŠPORt vodné športy podľa miestnej 
ponuky.
POZNÁMkA pobytová taxa cca 1,5 EUR/
os./deň - platí sa na mieste. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 4 ro-
kov na prístelke - ZADARMO. Dieťa od 
4 do 9 rokov na prístelke - zľava 50 %. 
ZVLáŠTNE Zľavy: Pri zakúpení pobytov 
na 7 nocí v termíne 1.5. - 31.5. Vám bude 
poskytnutá mimoriadna zľava 15 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

•   Pokojné prostredie
•   Rodinná atmosféra
•   V blízkosti pláže
•   Pekné kúpanie
•   Krásne prechádzky 
popri mori

•   Výborná strava

  IZBY PRE 2 Až 3 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: RAňAJkY. POLPENZIA

  NOcí: 7 A VIAC (NáSTUPY 
DENNE)

  AUtO

OD 339 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 4 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0261S

Vila Petra
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Chorvátsko – Brela

Hotel Bluesun Marina

POLOHA moderný hotel obklopený borovicovým hájom, cca 600 m od cen-
tra mesta, priamo na brehu mora, pri krásnych okruhliakových plážach.
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, TV 
miestnosť, terasa, Wi-Fi ZADARMO, výťah, parkovisko.
UBYtOvANIE klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, 
SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, telefónom, trezorom, fénom, minibarom. Izby 
označené SU sú s možnosťou prístelky. Typ 2(+3) FAMILY - klimatizovaná 
2lôžková izba s rozkladacím gaučom a izba s francúzskym lôžkom (140cm), 
max obsadenosť izby 3 dosp. os. + 1 dieťa alebo 2 dosp. os + 3 deti.
StRAvOvANIE raňajky a polpenzia formou bufetu.
PLÁŽ z jemných okruhliakov, tienená borovicami, cca 50 m, prístup na pláž 
po schodoch, sprchy na pláži ZADARMO.
ŠPORt fitness, sauna, masáže, solárium, animácie. V blízkosti tenisové kurty.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Zľavy 
pre izbu 2 (+0): dieťa od 2 do 7 rokov bez lôžka so stravou s 2 dospelými - 
ZADARMO. Dieťa do 14 rokov na základnom lôžku s 1 dospelým - zľava 20%. 
Zľavy pre izbu 2(+1), 2 (+3): dieťa od 2 do 14 rokov s 2 dospelými - ZADAR-
MO. Osoba od 14 rokov na prístelke - zľava 20 %. ZVLáŠTNE Zľavy: pri za-
kúpení pobytu v termínoch 9.5.-16.5. a 30.5.-6.6. vám poskytneme mimo-
riadnu zľavu 15 % - nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup. 
POZNÁMkA hostia môžu využívať bazén v hoteli bluesun Maestral.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie, raňajky/polpenziu na vybraný počet nocí, po-
bytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EUR/deň) - platba na mieste.

  V TEJTO LOkALITE PONúkAME TIEž: 
APARtMÁNY AStRA A PINIA 
vIAc INfORMAÁcIí NA ckvt.Sk

•   Odporúčame pre 
rodiny s deťmi

•  Priamo na pláži
•  Kľudné prostredie
•  Obľúbené letovisko
•  Rodinné izby
•  Pekné kúpanie
•  Výborná strava

 

  IZBY PRE 2 Až 5 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: RAňAJkY, POLPenzIa

  NOcí: 3 A VIAC  (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.) -  
Z bRATISLAVY

  AUtO

OD 219 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 14 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0052R

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítajte so zľavou na 5 
% na pobyty na 8 a viac 
nocí.



68 RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.ckvt.Sk

Chorvátsko – Brela

Hotel Bluesun SolineHotel Sentido Bluesun Berulia

POLOHA luxusný hotel, v blízkosti krásnej pláže, cca 700 m od centra brely. Hotel sa 
skladá z hlavnej budovy a blízkej depandance (berulia beach).
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, zmenáreň, Wi-Fi 
ZADARMO, TV miestnosť, terasa, výťah.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, trezorom, mini-
barom, fénom, balkónom, izby SU s možnosťou prístelky. Izby typu CO sa nachádzajú 
v depandanci  (berulia beach).
StRAvOvANIE raňajky - formou bufe-
tu, polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu.
PLÁŽ jemná okruhliaková, cca 80 m, prí-
stup na pláž po schodoch, sprchy na plá-
ži ZADARMO.
ŠPORt vonkajší bazén so sladkou vodou 
(ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADAR-
MO v obmedzenom množstve), fitness, 
Wellness & Spa berulia - hydromasážna 
vírivka, fínska sauna, parný kúpeľ, aroma-
terapie, masáže, v blízkosti - stolný tenis, 
biliard, minigolf, vodné športy, animácie.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Zľavy pre 
izbu 2(+0): dieťa od 2 do 7 rokov bez lôž-
ka so stravou s 2 dospelými - ZADAR-
MO. Dieťa do 14 rokov na základnom lôž-
ku s 1 dospelým - zľava 20 %. Zľavy pre 
izbu 2(+1): dieťa od 2 do 14 rokov s 2 do-
spelými - ZADARMO. Osoba od 14 ro-
kov na prístelke - zľava 20 %. ZVLáŠTNE 
Zľavy: pri zakúpení pobytu v termínoch 
9.5.-16.5. a 23.5.-30.5. vám poskytne-
me mimoriadnu zľavu 15 % - nie je možné 
kombinovať so zľavou za skorý nákup.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky/
polpenziu/ALL INCLUSIVE na vybraný 
počet nocí, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (10 EUR/
deň) - platba na mieste.

POLOHA luxusný hotel pri pobrežnej promenáde, obklopený borovicovým hájom, cca 
200 m od centra brely.
vYBAvENIE novo zrekonštrovaná klimatizovaná reštaurácia, lobby, vináreň a terasa, 
aperitív bar, snack bar, internetová miestnosť, kaviareň, zmenáreň, TV miestnosť, Wi-Fi 
ZADARMO, kongresová sála, parkovisko.
UBYtOvANIE klimatizované 1-2lôžkové izby s vaňou a WC, balkónom, SAT TV, tele-
fónom, fénom, trezorom, minibarom, niektoré s možnosťou až 2 prísteliek (rozkladací 
gauč), izba označená PREM - s priamym 
výhľadom na more.
StRAvOvANIE raňajky - formou bufetu, 
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
PLÁŽ z jemných okruhliakov, cca 30 m, 
sprchy na pláži. 
ŠPORt vonkajší a vnútorný bazén so 
sladkou vodou, vonkajší detský bazén, 
animácie, wellness centrum - sauna, ma-
sáže, whirlpool, solárium, novo rekonštru-
ované fitnes centrum. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Zľavy pre 
izbu 2(+0): dieťa od 2 do 7 rokov bez lôž-
ka so stravou s 2 dospelými - ZADAR-
MO. Dieťa od 2 do 12 rokov s 1 dospelým 
- zľava 20 %. Zľavy pre izbu 2(+1): die-
ťa od 2 do 12 rokov na prístelke - ZADAR-
MO. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľa-
va 20 %. Zľavy pre izbu 2(+2): prvé dieťa 
od 2 do 12 rokov na prístelke - ZADARMO. 
Druhé dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 
- zľava 50 %. Osoba od 12 rokov na prí-
stelke - zľava 20 %. ZVLáŠTNE Zľavy: 
pri zakúpení pobytu v termíne 9.5.-16.5. 
a 23.5.-30.5. vám poskytneme mimo-
riadnu zľavu 15% - nie je možné kombi-
novať so zľavou za skorý nákup.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu

•    Odporúčame  
pre náročných

•   Priamo na pláži

 

  IZBY PRE 1 Až 4 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: RAňAJkY, POLPenzIa

  NOcí: 3 A VIAC  (NáSTUPY 
DENNE)

 
 LIEtADLO : OStRava (SO)

  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.) - Z 
bRATISLAVY

  AUtO

OD 299 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 14 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0052S

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

•   Odporúčame  
pre náročných

•   Výborná kuchyňa
•   Krásne kúpanie
•   Obľúbené letovisko

  IZBY PRE 2 Až 3 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: RAňAJkY, POLPen-
ZIA, MOžNOSť ALL INCLUSIVE

  NOcí: 3 A VIAC  (NáSTUPY SO)

  AUtO

OD 219 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 14 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0052b
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Chorvátsko – Baška Voda

POLOHA moderná, komfortná vila sa nachádza vo svahu na rozmedzí 
bašky Vody a brely.
vYBAvENIE vo vzdialenosti cca 500 m - market, reštaurácia, kaviarne.
UBYtOvANIE priestranné klimatizované apartmány: typ STUDIO 2(+0) - 
2lôžková spálňa, typ APT. 4(+1)- jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť 
s 2 lôžkami (rozkladací gauč), s možnosťou prístelky, vždy vybavený ku-
chyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, balkón. Z väčšiny apartmánov nádherný vý-
hľad na letoviska baška Voda. Miesto na parkovanie je k dispozícií priamo pri 
vile ZADARMO. Na vyžiadanie je možné za poplatok (cca 10 EUR/deň) za-
bezpečiť parkovanie v garáži.
StRAvOvANIE individuálne.
PLÁŽ okruhliaková, cca 200 m, vhodná pre deti. Prístup na pláž po strmých 
schodoch.
ŠPORt vyžitie podľa miestnej ponuky.
POZNÁMkA na jeden apartmán je vyhradené jedno parkovacie miesto pri 
vile. Hostia môžu využívať program NEPTUN kLUb v Rodinných bungalo-
voch baška Voda, vzdialených cca 1,5 km. S ohľadom na prístup na pláž po 
schodoch ubytovanie nie je vhodné pre osoby so zníženou pohyblivosťou. 
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - ZADARMO. 
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný počet nocí, spotrebu vody a ener-
gie, používanie kuchynského vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 1x týž-
denne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.
NAPÍSALI NÁM: Dovolenka bez chyby, mali sme izbu s rohovým balkônom, 
kde bol z jednej strany prekrásný výhľad na hory a na druhej výhľad na 
more, izby vybavené klimatizáciou a všetkým, čo sme potrebovali pre va-
riene. Voda i pláže čisté, dostatok sprch. Chceli by sme aj poďakovať dele-
gátke, ktorá nám poradila, kam chodiť nakupovat, kam do restaurácie ana 
výlety. Môžeme všetkým odporučiť D. H.

•  Obľúbené letovisko
•  Výhodná cena
•  Krásné kúpanie
•    Ideálna poloha na 
výlety do okolia

•  Rezervujte včas
•    Žiadané ubytovanie
•    Možnosť účasti na 
programe Neptun 
klubu

•    Komfortné ubytovanie 

 

  APARtMÁNY PRE 2 Až 5 OS 
+ DIEťA DO 3 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: bEZ STRAVY

  NOcí: 7 A 14  (NáSTUPY SO)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 109 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 3 ROkOV 

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-01401

Luxusní Vila Marić
–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5% do 30. 4.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv
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| PRE DETI
•  Animačný program 

s českými animátormi 
pre malé i väčšie deti

•  Tematické popoludnia 
plné hier a aktivít

•  Atrakcie, súťaže a 
Neptunov rodinný 
štvorboj

•  Zábavné večery: detské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Voľba boha Neptuna

•  Športové aktivity: futbal, 
ping-pong, šípky

NEPtUN kLUBY
|  ZábaVa a relaX Pre celÚ rodinu

Skvelé prázdniny 
so smiechom, 

pohodou 
a športovaním!

| PRE DOSPELÝCH
•  Ranná rozcvička a aqua 

aerobic
•  Výlety a poznávacie 

prechádzky
•  Plážový volejbal, futbal, 

pingpong
•  Spoločenské hry
•  Zábavné večery a voľba 

boha Neptuna

bAŠkA VODA

Rodinné bunga
lovy

 

   ALL INCLUSIVE LIGHT 

  AUTOM /TÝžDEň

  od 269 EUR/OS.
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Chorvátsko – Baška Voda

Rodinné bungalovy Baška Voda

POLOHA poschodové bungalovy umiestnené v príjemnej zeleni s ideálnou 
polohou, cca 500 m od centra bašky Vody, v turistickom komplexe Uranija.
vYBAvENIE klimatizovaná reštaurácia, zmenáreň, trezor (za poplatok 
cca 7 HRk/deň), snack bar, priestor pre semináre, v období od 13.6. do 
5.9. animačný program NEPTUN kLUb, v termíne 6.6.a-13.6. a 5.9.-12.9. 
program AkTíVNA DOVOLENkA 50+, terasa (3x týždenne živá hudba), Wi-
Fi na recepcii ZADARMO.
UBYtOvANIE 2 a 3lôžkové izby so sprchou a WC, TV, balkónom alebo 
terasou. Izby označené k majú navyše klimatizáciu a chladničku. V každom 
bungalove sú umiestnené celkom 4 izby rovnakého typu, každá s úplne 
samostatným vstupom.
StRAvOvANIE formou ALL INCLUSIVE Light - plná penzia formou bufetu, 
neobmedzená konzumácia miestnych čapovaných nápojov (pivo,víno, 
voda, džús) v čase podávania obeda a večere, welcome drink pri príchode.
PLÁŽ okruhliaková, cca 50-100 m, vhodná pre deti.
ŠPORt v blízkosti - tenisové kurty, ihrisko na loptové hry, minigolf, vodné 
športy.
POZNÁMkA služba ALL INCLUSIVE Light ďalej zahŕňa možnosť 
využívania minigolfu a tenisového kurtu pri hoteli Horizont (v čase 12.00 - 
14.00 hod.) - nutné vopred rezervovať na recepcii. Parkovanie za poplatok 
- cca 60 HRk/deň. Izby 3(+0) b sú prednostne obsadzované 3 osobami. 
Nástupný deň streda je možný len v kombinácii s autobusovou alebo 
leteckou dopravou, prípadne na vyžiadanie v Ck.
Zľavy Zľavy PRE IZbU 2(+0): dieťa do 7 rokov bez lôžka - ZADARMO. 
Dieťa do 12 rokov na 2. lôžku - zľava 20 %. Dieťa od 12 do 18 rokov na 2. 
lôžku - zľava 10 %. Zľava PRE IZbU: 3(+0) dieťa do 12 rokov na 3. lôžku - 
ZADARMO. Dieťa do 7 rokov bez lôžka - ZADARMO. Dieťa 12-18 rokov na 3. 
lôžku - zľava 50 %. Osoba od 18 rokov na 3. lôžku - 10 %. Dieťa do 12 rokov 
na 2. lôžku - zľava 20 %. Dieťa 12-18 rokov na 2. lôžku - zľava 10 %.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný počet nocí, All inclusive Light, 
pobytovú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. 
NAPÍSALI NÁM: Dovolenka splnila naše očakávania, nie len priaznivou 
cenou, vynikajúcou stravou, vzorným poriadkom a domácim prostredím 
a preto sa do bungalovov Neptun radi vrátime. Boli sme tam už 8x, niektorí 
klienti už 22x. I.S.

•   Odporúčame pre 
rodiny s deťmi

•   Animačný program
•   Obľúbené letovisko
•   Priamo na pláži
•   Výborná poloha
•   Zábava na dosah
•   Ubytovanie v zeleni
•   Autobusový zájazd 
na 10/11 nocí

 

  IZBY PRE 1 Až 3 OS
+ DIEťA DO 7 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: ALL INCLUSIVE LIGHT

  NOcí: 7 A VIAC  (NáSTUPY ST, 
SO)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)

(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)
  AUtO

OD 269 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA 
ckvt.Sk
HR-0054U

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

PLAtí PRE vYBRANé tERMíNY 
POBYtOv
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Chorvátsko – Baška Voda

Hotel Horizont

POLOHA na kraji mestečka baška Voda, cca 300 m od centra.
vYBAvENIE reštaurácia, plážová reštaurácia, lounge bar borik, reštaurácia 
a wine bar Matrioska, aperitív bar, konferenčná sála, kozmetický salón, ka-
viareň s terasou, zmenáreň, terasa, Wi-Fi ZADARMO.
UBYtOvANIE klimatizované 2lôžkové izby s vaňou alebo sprchou a WC, 
balkónom, SAT TV, telefónom, fénom, trezorom, mini barom, niektoré s mož-
nosťou prístelky. Izby typu SU sú priestrannejšie a majú možnosť prístel-
ky (rozkladacie kreslo, vhodné pre dieťa do 13 rokov). Izby typu 2(+1)b- JS 
- ST majú 2lôžkovú spálňu a dennú miestnosť s rozkladacím gaučom a typ 
2(+2)b- JS - SU - 2lôžková spálňa a denná miestnosť s dvoma rozkladací-
mi gaučmi. 
StRAvOvANIE raňajky a večere formou bufetu, 1x týždenne galavečera.
PLÁŽ okruhliaková, cca 50 m, sprchy, ležadlá a slnečníky na pláži za po-
platok.
ŠPORt vonkajší a vnútorný bazén so sladkou vodou (vonkajší bazén v pre-
vádzke 1.5.-1.10.), wellness centrum, sauna (fínska, bio, ruská, turecká, slaná), 
ZADARMO vstup do sveta sáun do 1.6 a od 28.9., whirlpool, masáže, fitnes 
ZADARMO, v blízkosti - tenisové kurty, požičovňa bicyklov, vodné športy.
POZNÁMkA parkovanie za poplatok cca 5 EUR/deň. V období 13.6.-5.9. je 
pre Vás pripravený animačný program NEPTUN kLUb, v cca 300 m vzdiale-
ných rodinných bungalovoch baška Voda.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez lôžka so stravou - ZADARMO. Zľavy PRE IZbU 
2(+0): dieťa do 8 rokov s 1 dospelým v období: do 16.5. a od 26.9. - zľava 50 
%, 16.5.- 30.5. a 12.9.-26.9. - zľava 40 %, 30.5.-12.9. - zľava 30 %. Dieťa od 
8 do 13 rokov s 1 dospelým v období: do 16.5. a od 26.9. - zľava 40 %, 16.5.- 
30.5. a 12.9.-26.9. - zľava 30 %, 30.5.-12.9. - zľava 20 %. Zľavy PRE IZbU 
2(+1): dieťa do 8 rokov s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa od 8 do 13 rokov 
s 2 dospelými v období: do 16.5. a od 26.9. - zľava 70 %, 16.5.- 30.5. a 12.9.-
26.9. - zľava 60 %, 30.5.-12.9. - zľava 50 %. Osoba od 13 rokov na prístel-
ke v izbe 2 + 1 b-JS-St - zľava 20 %. Zľavy PRE IZbU 2 (+2): dieťa do 8 
rokov na 1. prístelke - ZADARMO. Dieťa od 8 do 13 rokov na 1. alebo 2. prí-
stelke v období: do 16.5. a od 26.9. - zľava 70 %, 16.5.- 30.5. a 12.9.-26.9. - 
zľava 60 %, 30.5.-12.9. - zľava 50 %. Dieťa do 8 rokov na 2. prístelke - v ob-
dobí: do 16.5. a od 26.9. - zľava 80 %, 16.5.- 30.5. a 12.9.-26.9. - zľava 70 %, 
30.5.-12.9. - zľava 60 %. Osoba od 13 rokov na prístelke - zľava 20 %. 
cENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný počet nocí, polpenziu, pobyto-
vú taxu.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Zapožičanie detskej postieľky na vyžiadanie - ZADARMO.

•   Priamo na pláži
•   Odporúčame  
pre náročných

•   Animačný program
•   Zábava na dosah
•   Výborná kuchyňa
•   Velmi obľúbené 
miesto

 

 

  IZBY PRE 1 Až 4 OS 
+ DIEťA DO 2 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: POLPenzIa

  NOcí: 7 A VIAC  (NáSTUPY SO), 
IZbY ST DENNE

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 

(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)
  AUtO

OD 309 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 8 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0054H

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

SčítAjtE SO ZľAvOu 15-25 %  
NA PObyty 7 A vIAC NOCí



73RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.ckvt.Sk

Chorvátsko – Baško Polje 

Hotel a depandance Alem

POLOHA v píniovom lese pod horským masívom biokovo.
vYBAvENIE reštaurácia, kaviareň, market, trezor, TV miestnosť, sála na se-
mináre, zmenáreň, parkovisko.
UBYtOvANIE jednoducho zariadené 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkó-
nom, s možnosťou prístelky (tretieho lôžka).
StRAvOvANIE polpenzia - raňajky a večere formou bufetu v hotelovej 
reštaurácii, k večeriam neobmedzená konzumácia miestnych čapovaných 
nápojov (pivo, víno, voda, džús). ALL INCLUSIVE Light - plná penzia formou 
bufetu v hotelovej reštaurácii, k obedu a večeriam neobmedzená konzumá-
cia miestnych čapovaných nápojov (pivo, víno, voda, džús).
PLÁŽ rozľahlá okruhliaková, betónové pláty, cca 70 m, vhodná pre deti, po-
núka vynikajúce podmienky na kúpanie, sprchy na pláži.
ŠPORt ihrisko na petanque, požičovňa bicyklov, niekoľko ihrísk na lopto-
vé hry. 
POZNÁMkA izby sú vybavené starším nábytkom - vhodné pre menej ná-
ročnú klientelu. Ideálne východiskové miesto pre výlety do okolia a výlety 
na bicykli popri mori. V rámci Neptun klubu v období 13.6.-5.9. k dispozícii 
animačný program pre deti i dospelých, ktorý prebieha v cca 1 km vzdiale-
ných rodinných bungalovoch baška Voda. Pobyt so psom - cca 8 EUR/deň. 
Pobytová taxa 1,4 EUR/os/deň a prihlasovací poplatok cca 3 EUR/os/pobyt 
- platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 12 rokov na 3. lôžku/prístelke - ZADARMO. Druhé dieťa do 
12 rokov bez lôžka s polpenziou - zľava 50 %. Osoba od 12 rokov na 3. lôž-
ku/prístelke- zľava 20 %. 
POZNÁMkA Cena nezahŕňa pobytovú taxu - cca 1,4 EUR/deň za dospelú 
osobu, 0,7 EUR/deň za dieťa 12-18 rokov, prihlasovací poplatok - cca 3 EUR/
pobyt za každú osobu. 
CENA ZAHŔŇA ubytovanie a polpenziu na vybraný počet nocí.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA Možnosť dokúpenia: cestovného poistenia vráta-
ne poistenia storna zájazdu, služby all inclusive Light – dieťa do 12 rokov - 
65 EUR/týždeň, osoba od 12 rokov - 104 EUR/týždeň.
NAPÍSALI NÁM: Bola som na tomto mieste s deťmi už tretíkrát a tento rok 
prvýkrát 14 dní a super vždy sme boli spokojní. Ubytovanie je skromné, ale ak 
nie je človek náročný, tak to úplne stačí. S jedlom sme boli spokojní už 3 rok. 
Ďakujeme a budúci rok sa chystáme znova. Martina

•   Ubytovanie v zeleni
•   Pekné kúpanie
•   Výhodná cena
•   Možnosť účasti na 
programe Neptun 
Klubu

•   Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•   Priaznivá cena
•   Ideálne miesto na 
výlety

  IZBY PRE 2 Až 3 OS 
+ DIEťA DO 12 ROkOV bEZ LôžkA.

  StRAvA: POLPenzIa, 
MOžNOSť ALL INCLUSIVE 
LIGHT

  NOcí: 7 A VIAC  (NáSTUPY SO)

 LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 209 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO DO 12 ROkOV 
A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-0089D, HR-0089A

–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Luxusné klimatizované domčeky

POLOHA domčeky sa nachádzajú v tesnej blízkosti mora, v píniovom 
háji, cca 20 minút pohodlnej chôdze od mesta baška Voda. V blízkosti 
depandancu Alem.
vYBAvENIE reštaurácia, zmenárenské služby, bankomat, market, 
pekáreň, trezor na recepcii kempu.
UBYtOvANIE Mobilný domček typ MH 4 (+0) LUX - pre max. 4 osoby 
a 1 dieťa do 7 rokov bez lôžka (rozloha bez terasy 24 m2, terasa 18 m2) 
majú dve 2lôžkové spálne (jedna manželská posteľ, jedna s oddelenými 
lôžkami), klimatizovanú dennú miestnosť s pohovkou, plne vybavený 
kuchynský kút s chladničkou, LCD SAT TV, kúpeľňa s WC, terasou 
vybavenou záhradným nábytkom.
StRAvOvANIE individuálne alebo s raňajkami alebo s polpenziou 
s neobmedzenou konzumáciou nápojov k večeri (pivo, víno, džús, 
minerálna voda). Strava prebieha v depandanci Alem.
PLÁŽ prírodná, okruhliaková, betónové pláty cca 50-100 m, vhodná pre deti.
ŠPORt bedminton, stolný tenis, ihrisko pre loptové hry.
POZNÁMkA pobytová taxa - cca 1,40 EUR/deň za dospelú osobu, 0,7 
EUR/deň za dieťa 12-18 rokov a prihlasovací poplatok - 3 EUR/osoba/
pobyt platia klienti na mieste.
Zľavy dieťa do 7 rokov bez stravy - ZADARMO, s raňajkami - platí 40 
EUR/týždeň, s polpenziou - platí 100 EUR/týždeň.
CENA ZAHŔŇA ubytovanie na vybraný počet nocí, spotrebu vody 
a energie, záverečné upratovanie, posteľnú bielizeň, uteráky, parkovacie 
miesto pre jeden automobil/domček, používanie kuchynského vybavenia.
MOŽNOSŤ DOKÚPENIA cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.
NAPÍSALI NÁM: Do Baško Polje jazdíme každý rok, tento rok sme tu boli už 
po 5. Kemp síce už čo to pamätá, ale domčeky sú udržované, v dobrom stave. 
Tento rok bolo na náš vkus už príliš veľa ľudí pri vode, ale stále je to o dosť 
menej než na plážach v susedných mestách. More čisté a teplé. Odporú-
čam!!!! Eliška

•   Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Pokojné prostredie

•   Rezervujte včas

•   Krásne kúpanie

•   Novinka

•   Animácie na dosah

•   Obľúbené letovisko

•   Blízko pláže

  MObILNý DOMčEK PRE 2 Až 4 OS

  StRAvA: bEZ STRAVY, 
RAňAJkY, POLPenzIa

  NOcí: 7 A VIAC  (NáSTUPY SO)

LIEtADLO : OStRava (SO)
  BUS: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  AUtO

OD 259 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DIEŤA ZADArMO  
DO 7 ROkOV A ďALšIE  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
HR-00938

Chorvátsko – Baško Polje 

–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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| PRe detI
•  Animačný program 

s českými animátormi 
pre malé i väčšie deti

•  Tematické popoludnia 
plné hier a aktivít

•  Atrakcie, súťaže a 
Neptunov rodinný 
štvorboj

•  zábavné večery: detské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Voľba boha Neptuna

•  Športové aktivity: futbal, 
ping-pong, šípky

nePtUn klUby
|  ZÁBaVa a RelaX pRe celÚ RoDinu

| PRe doSPeLÝcH
•  Ranná rozcvička a aqua 

aerobic
•  Výlety a poznávacie 

prechádzky
•  Plážový volejbal, futbal, 

pingpong
•  Spoločenské hry
•  Zábavné večery a voľba 

boha Neptuna

PRomajna

Pavilon Dukić B

   Bez StRavY 
  AUTOM /TÝžDEň

  od 89 EUr/oS.

Skvelé prázdniny 
so smiechom, 

pohodou 
a športovaním!
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Chorvátsko – Promajna

Pavilon Dukić A

Poloha pavilóny DUKIĆ sa nachádzajú v letovisku Promajna cca 3 
km južne od letoviska Baška Voda, cca 1,5 km od Baško Polje a cca 7 km 
severne od mesta Makarska. Poloha pavilónov priamo nabáda k príjemným 
prechádzkam pozdĺž mora do vyššie spomenutých turistických letovísk.
vybavenie Promajna je ideálnym miestom na strávenie príjemnej 
dovolenky, ponúka niekoľko reštaurácií, plážových barov, obchodíkov, 
market, Wi-Fi na terase reštaurácie ZADARMO.
Ubytovanie menšie 2lôžkové izby so sprchou a WC, chladničkou, TV 
a balkónom. Izby nemajú kuchynský kút.
Stravovanie individuálne alebo formou polpenzie, alebo plnej penzie. 
Polpenzia: raňajky formou bufetu, večere výberom z 3 menu, nápoj k večeri 
- 2 dl piva alebo vína alebo džúsu alebo minerálnej vody. Pri plnej penzii 
navyše obed výberom z 3 menu, nápoj k obedu. Stravovanie prebieha 
v centrálnej reštaurácií.
Pláž okruhliaková, vhodná pre deti, cca 150 m. Na pláži sú k dispozícii 
sprchy, kabínky, WC, ležadlá - za poplatok.
ŠPort možnosť zapožičania skútrov i bicyklov, parasailing, zapožičanie 
vodných bicyklov a pod. V blízkosti verejné multifunkčné ihrisko.
Poznámka upratovanie izieb v priebehu pobytu klienti realizujú sami. 
Animačný program NEPTUN KLUB bude prebiehať od 13.6. do 5.9. 
a v termíne 30.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. - Program AKTÍVNA DOVOLENKA 50+. 
Nástupní deň streda je možný len v kombinácií s autobusovou či leteckou 
dopravou. Klienti sa po príchode na pobytové miesto hlásia delegátke, 
ktorá je tu prítomná. Pavilóny Dukić nemajú recepciu. Na vyžiadanie pobyt 
s malým psom za poplatok cca 10 EUR/deň.
Zľavy dieťa do 12 rokov bez lôžka s 2 dospelými - ZADARMO, dieťa do 12 
rokov s 1 dospelým - zľava 10%.
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu /plnú penziu/ bez stravy na vybraný 
počet nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.
Napísali Nám: S pobytom sme boli veľmi spokojní, ubytovanie 
skromnejšie ale postačujúce, kľudné, jedlo veľmi dobré, pláže čisté ako aj 
celá Promajna a okolie. Bohatá ponuka výletov, celkovo sme boli spokojní. 
Miesto vhodné hlavne pre rodiny s deťmi, ktoré tu majú svoj program. J.S.

•  Animačný program
•  Odporúčame  

pre rodiny s deťmi
•  Nápoj v cene
•  Obľúbené letovisko
•  Výhodná cena
•  Pekné kúpanie
•  Autobusové zájazdy 

na 10/11 nocí

  izby PRE 2 OS.  
+ DIEťA DO 12 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: BEZ STRAVy,  
POLPENZIA, PLNá PENZIA

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy SO, ST)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 89 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0101A

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Chorvátsko – Promajna

Pavilon Dukić B

Poloha pavilóny DUKIĆ B sa nachádzajú v letovisku Promajna cca 3 km južne od letoviska Baška Voda, cca 1,5 km od 
Baško Polje a cca 7 km severne od mesta Makarska. Poloha pavilónov priamo nabáda k príjemným prechádzkam pozdĺž 
mora do vyššie spomenutých turistických letovísk.
vybavenie Promajna je ideálnym miestom na strávenie príjemnej dovolenky, ponúka niekoľko reštaurácií, plážových 
barov, obchodíkov, market, Wi-Fi na terase reštaurácie ZADARMO.
Ubytovanie priestrannejšie 2lôžkové izby so sprchou a WC, chladničkou, TV a balkónom, s možnosťou prístelky 
(rozkladacie ležadlo vhodné pre deti do 12 rokov). Izby sú orientované na pohorie Biokovo a nemajú kuchynský kút. 
Apartmány pavilónu B - typ APT. 2+2 B - jedna 2lôžková spálňa, denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, typ APT. 5(+2) - jedna 
2lôžková spálňa, jedna 3lôžková spálňa, denná miestnosť s možnosťou až 
2 prísteliek (rozkladací gauč), vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, TV, 
balkón alebo terasa. APT. A5(+2) - apartmán je orientovaný na more a je 
priestrannejší, APT. B5(+2) - apartmán je orientovaný na pohorie Biokovo. 
Na mieste možnosť dokúpenia mobilnej klimatizácie v pavilóne Dukic B (nie 
je k dispozícii pre všetky ubytovacie jednotky) za poplatok 10 EUR/deň.
Stravovanie individuálne alebo formou polpenzie alebo plnej penzie. 
Polpenzia: raňajky formou bufetu, večere výberom z 3 menu, nápoj k večeri - 2 dl 
piva alebo vína alebo džúsu alebo minerálnej vody. Pri plnej penzii navyše obed 
výberom z 3 menu, nápoj k obedu. Stravovanie prebieha v centrálnej reštaurácii.
Pláž okruhliaková, vhodná pre deti, cca 150 m. Na pláži sú k dispozícii 
sprchy, kabínky, WC, ležadlá - za poplatok..
ŠPort možnosť zapožičania skútrov i bicyklov, parasailing, zapožičanie 
vodných bicyklov a pod. V blízkosti verejné multifunkčné ihrisko.
Poznámka upratovanie izieb v priebehu pobytu klienti realizujú sami.  
Klienti sa po príchode na pobytové miesto hlásia delegátke, ktorá je tu 
prítomná. Pavilóny Dukić nemajú recepciu.
Zľavy Zľavy PRE IZBU 2(+1): dieťa do 3 rokov bez lôžka a stravy - 
ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na prístelke v období: do 27.6. a od 29.8. - 
ZADARMO, 27.6.-29.8. - zľava 70 %. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 
30 %. Dieťa do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 10 %. Zľavy PRE APARTMáNy: 
dieťa do 3 rokov bez lôžka - ZADARMO. 
Cena zahŕňa IZBy - ubytovanie, polpenziu/plnú penziu/ bez stravy na 
vybraný počet nocí, pobytovú taxu. APARTMáNy - ubytovanie bez stravy/
polpenziu na vybraný počet nocí, spotrebu vody a energie, používanie 
kuchynského vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné 
upratovanie, pobytovú taxa.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu, polpenzie - 125 EUR/os./týždeň, plnej penzie - 199 EUR/os./týždeň. V 
prípade dokúpenia polpenzie/plnej penzie pre všetky osoby v apartmáne APT. 
5(+2), má dieťa do 12 rokov na 6. a 7. lôžku polpenziu/plnú penziu - ZADARMO.

•  Animačný program

  izby PRE 2 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 3 ROKOV BEZ LôžKA

  aPartmány PRE 4 Až 6 OS. 
+DIEťA DO 3 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: BEZ STRAVy,  
POLPENZIA, PLNá PENZIA

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy SO, ST)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 89 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0101B

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Pavilon Dukić C

Poloha obľúbený apartmánový pavilón sa nachádza v letovisku Promajna 
cca 3 km južne od letoviska Baška Voda.
vybavenie niekoľko reštaurácií, plážových barov, obchodíkov, market, Wi-
-Fi na terase reštaurácie ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované apartmány, typ - STUDIO A2(+0) B s balkó-
nom, STUDIO B2(+0) bez balkóna - 2lôžková izba s vybaveným kuch. kú-
tom, sprcha a WC, TV. Apartmány typu APT 2+1(+1) a 2+2 - 2lôžková izba, 
denná miestnosť s rozkladacím gaučom (vhodným predovšetkým pre 2 de-
ti) a vybaveným kuchyn. kútom, sprcha, WC, TV. Apartmán typu APT. 2+1(+1) 
T sa nachádza na prízemí, orientovaný na severnú stranu, s dennou miest-
nosťou bez okna a posedením na terase. Tento apartmán stačí obsadiť 3 
osobami. Apartmán typu 2+2 T sa taktiež nachádza na prízemí, je oriento-
vaný na južnú stranu a má k dispozícii posedenie na terase. Apartmány ty-
pu APT. 2+2 B a APT 2+2 B EXTRA sú umiestnené na 1. a 2. poschodí, majú 
k dispozícii balkón. Apartmán BALKON EXTRA -  má najväčší balkón s pria-
mym výhľadom na more.
Stravovanie individuálne, s možnosťou dokúpenia polpenzie alebo plnej 
penzie. Polpenzia: raňajky formou bufetu, večere výberom z 3 menu, nápoj 
k večeri - 2 dl piva alebo vína alebo džúsu alebo minerálnej vody. Stravova-
nie prebieha v cca 50 m vzdialenej centrálnej reštaurácii.
Pláž okruhliaková, vhodná pre deti, cca 100 m. Na pláži sú k dispozícii 
sprchy, kabínky, WC, ležadlá - za poplatok.
ŠPort možnosť zapožičania skútrov a bicyklov, parasailing, zapožičanie 
vodných bicyklov a pod. V blízkosti verejné multifunkčné ihrisko.
Poznámka upratovanie apartmánov v priebehu pobytu si klienti vykoná-
vajú sami. Animačný program NEPTUN KLUB bude prebiehať od 13.6. do 5.9. 
a v termíne 30.5.-13.6. a 5.9.-19.9. - program AKTÍVNA DOVOLENKA 50+. 
Nástupný deň streda je možný len v kombinácii s autobusovou dopravou 
alebo letecky. Klienti sa po príchode na pobytové miesto hlásia u delegátky 
v pavilóne Dukić A, pavilóny Dukić nemajú recepciu.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - ZADARMO. RODINNá CE-
NA 2+2: platí pre 3 osoby a dieťa do 12 rokov v Apt. 2+2 B - na báze polpen-
zie. Na rodinnú cenu nemožno uplatniť zľavu za skorý nákup ani zľavu ver-
ného zákazníka.
Cena zahŕňa ubytovanie, bez stravy/polpenziu/ plnú penziu na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, používanie kuchynského vybavenia, výme-
nu posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu, polpenzie - 125 EUR/os./týždeň, plnej penzie - 199 EUR/os./týždeň.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Chorvátsko – Promajna

•  Animačný program
•  Odporúčame  

pre rodiny s deťmi
•  Nápoj v cene
•  Blízko pláže
•  Obľúbené letovisko
•  Výborná poloha
•  Autobusový zájazd  

na 10/11 nocí

  štúdiá PRE 2 OS.  
+ DIEťA DO 3 ROKOV BEZ LôžKA

  aPartmány PRE 3 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: BEZ STRAVy,  
POLPENZIA, PLNá PENZIA

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy SO, ST)

lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 109 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo  DO 3 ROKOV 
BEZ LôžKA A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0101C
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Chorvátsko – Makarska

Dalmacija Sunny Hotel by Valamar 

Poloha na pobrežnej promenáde, cca 1,3 km od historického centra Makarskej.
vybavenie hotelová reštaurácia, plážova reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, zmená-
reň, konferenčná sála, trezor, TV miestnosť, výťah, terasa, Wi-Fi ZADARMO, strážené 
podzemné parkovisko priamo pod hotelom Dalmacija (za poplatok cca 7 EUR/deň). 
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, te-
lefónom, fénom, minibarom, WI-FI. Typ 
2(+1) BM je priestrannejší a s možnosťou 
prístelky. Typ 2(+2) J.SUITE - dvojlôžko-
vá spálňa a denná miestnosť s možnos-
ťou 2 prísteliek (rozkladací gauč), balkón 
s výhľadom na more.
Stravovanie raňajky formou bufetu, 
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
Pláž okruhliaková, cca 30 m, sprchy na 
pláži za poplatok.
ŠPort vonkajší bazén so sladkou vodou, 
detský bazén, ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne ZADARMO (v obmedzenom množ-
stve), fitness ZADARMO, sauna a masá-
že za poplatok, aerobic, animácie, vodné 
športy, požičovňa skútrov, bicyklov, 
v blízkosti tenisové kurty, ihrisko na lop-
tové hry.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 2 
do 14 rokov na prístelke s 2 dospelými 
v období do 30.5. a od 19.9. - ZADARMO, 
v období 30.5.-19.9. - zľava 50%. Dieťa 
od 2 do 14 rokov na základnom lôžku s 1 
dospelým - zľava 30%. Osoba od 14 rokov 
na prístelke - zľava 20%.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

•  Zábava na dosah
•  Výborná poloha
•  Autobusový zájazd na 

10/11 nocí

  izby PRE 2 Až 4 OS.  
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 3 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 239 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 14 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0060D

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.

Hotel Valamar Meteor

Poloha architektonicky moderne riešený, pre rok 2020 novo zrekonštruovaný hotel 
na pobrežnej promenáde, cca 800 m od historického centra. 
vybavenie reštaurácia, snack bar, zmenáreň, Wi-Fi ZADARMO, konferenčná sála, ka-
dernícky a kozmetický salón, TV miestnosť, tanečná terasa, zimná záhrada.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, 
trezorom, minibarom, fénom, Wi-Fi, nie-
ktoré s možnosťou prístelky (na vyžia-
danie). Izby označené BM majú balkón 
a bočný pohľad na more. Izby označe-
né BSW majú balkón alebo terasu s pria-
mym výhľadom na more. Pri obsadení 
izby 2(+1) dvoma osobami negarantuje-
me umiestnenie prístelky na izbu a nega-
rantujeme väčší rozmer izby.
Stravovanie raňajky formou bufetu, 
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
Pláž okruhliaková, cca 30 m, sprchy na 
pláži za poplatok.
ŠPort vonkajší bazén s morskou vodou 
a vnútorný bazén so sladkou vodou, well-
ness centrum, sauna, whirlpool, masá-
že, solárium, fitness ZADARMO, tenisové 
kurty, požičovňa bicyklov, animácie.
Poznámka ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne ZADARMO (v obmedzenom množstve). 
Parkovanie pri hoteli cca 5 EUR/deň.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 2 do 
14 rokov na prístelke s 2 dospelými v ob-
dobí do 13.6. a od 19.9. - ZADARMO, v ob-
dobí 13.6.-19.9. - zľava 50%. Dieťa od 2 
do 14 rokov na základnom lôžku s 1 do-
spelým - zľava 30%. Osoba od 14 rokov 
na prístelke - zľava 20%.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, pobyto-
vú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

•  Blízko pláže a centra
•  Odporúčame  

pre náročných
•  Autobusový zájazd  

na 10/11 nocí

 

  izby PRE 2 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 5 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 309 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 14 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0060M

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.
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Chorvátsko – Makarska

Rivijera Sunny Resort by Valamar

Poloha hotel je tvorený deviatimi pavilónmi, ktoré sú umiestnené v zeleni 
v miernom svahu, v blízkosti mora, v okrajovej časti Makarskej, cca 2 km od 
historického centra pri najkrajších plážach.
vybavenie klimatizovaná reštaurácia, zmenáreň, trezor, bar, TV 
miestnosť, kaderníctvo, internetový kútik, tanečná terasa, parkovisko.
Ubytovanie 2lôžkové izby so sprchou a WC, telefónom, ventilátorom, 
chladničkou, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, niektoré izby s balkónom. Izba typu 
2(+1) - 3lôžková izba bez balkóna. Z izieb nie je výhľad na more z dôvodu 
stredomorskej vegetácie. Izby označené K majú navyše klimatizáciu.
Stravovanie All inclusive light – raňajky formou bufetu, obed a večera 
- hlavný chod výber zo 4 menu, polievky, šaláty, dezerty - formou bufetu, 
neobmedzená konzumácia miestnych čapovaných nápojov (pivo, víno, voda, 
džús), káva, po dobu podávania obeda a večere.
Pláž okruhliaková, cca 50-200 m, vhodná pre deti. Sprchy na pláži za 
poplatok.
ŠPort betónové tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové 
hry, detské ihrisko, animácie pre deti vo veku 4-14 rokov, športové animácie, 
vodné športy.
Zľavy Zľavy PRE IZBU 2(+0): dieťa do 3 rokov bez lôžka s polpenziou 
- ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na 2. lôžku - zľava 30 %. Zľavy PRe IzBu 
2(+1): dieťa do 12 rokov na 3. lôžku - ZADARMO. Osoba od 12 rokov na 3. 
lôžku - zľava 30 %. Pri obsadení Izby 2(+1) dvoma dospelými a dvoma 
deťmi do 12 rokov sa platí 3 x plná cena. 
Cena zahŕňa Ubytovanie a polpenziu/ALL INCLUSIVE LIGHT na vybraný 
počet nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. Na vyžiadanie pobyt so psom (cca 10 EUR/deň) – platí sa na mieste.
Napísali Nám: V hoteli Rivijera sme boli začiatkom septembra, teda po 
hlavnej sezóne. Pokojná lokalita na konci mesta Makarska, prechádzkou 
do mesta asi 30 minút chôdze pozdĺž pobrežia, možno využiť vláčik, ktorý 
zastaví na začiatku hlavnej promenády. Určite odporúčam. J.B.

•  Pri krásnej pláži
•  Obľúbené letovisko
•  Autobusový zájazd  

na 10/11 nocí
•  Odporúčame
•  Rezervujte včas
•  Nové all inclusive 

light

 

  izby PRE 2 Až 3 OS. + DIEťA  
DO 12 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA, ALL 
INCLUSIVE LIGHT

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy ST, SO)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 209 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0060R

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Chorvátsko – Makarska

Hotel Biokovka

Poloha obľúbený kúpeľný hotel s rehabilitačným centrom, v najkrajšej 
časti Makarskej, cca 2 km od historického centra. 
vybavenie reštaurácia, kaviareň s terasou, plážová reštaurácia, aperitív 
bar, zmenáreň, kadernícky salón a salón na pedikúru, trezor na recepcii za 
poplatok, TV miestnosť, spoločenská miestnosť. Spoločenské priestory sú 
klimatizované, Wi-Fi ZADARMO, výťah.
Ubytovanie klimatizované 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, 
SAT TV, telefónom, niektoré s možnosťou prístelky.  Izby 2(+0) BM sú 
vhodné pre vozičkárov a sú v obmedzenom počte ( na vyžiadanie). Izby 
prešli rekonštrukciou v priebehu viacerých rokov a sú vybavené rôznym 
typom nábytku.
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, obedy - výber 
z 3 menu. 
Pláž okruhliaková, cca 50 m, ležadlá a slnečníky za poplatok, sprchy na 
pláži za poplatok.
ŠPort 2 vnútorné bazény s vyhrievanou morskou vodou, moderné fitness 
centrum, masáže, sauna. V blízkosti sa nachádza tenisové centrum.
Poznámka chladnička na vyžiadanie - cca 4 EUR/deň. Hotel je čiastočne 
využívaný ako zdravotnícke a rehabilitačné zariadenie, je vhodný pre 
kúpeľné a športové pobyty. Pri zakúpení pobytu do 31.12.2019 majú klienti 
neobmedzený vstup do fitness ZADARMO, od 1.1.2020 vstup do fitness 1x 
za pobyt. Hotelové parkovisko je ZADARMO (vratná kaucia na elektronickú 
kartu cca 20 EUR). Naši klienti majú 10 % zľavu na liečebné procedúry.
Zľavy pre deti na ckvt.sk
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu/plnú penziu na vybraný počet nocí, 
pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka v termíne do 23.5 a od 26.9 - 
ZADARMO, v termíne 23.5 - 26.9 za poplatok cca 7 EUR/deň - platba na 
mieste.
Napísali Nám: Na Makarskou do hotela Biokovka jazdíme už tretí rok 
a služby sú tu na vysokej úrovni. Bohaté raňajky, večere, izby upratané, 
balkóny s nádherným výhľadom na more. V blízkosti obchod, lekáreň, 
veľa predajcov ovocia. Na hlavnej ulici pod hotelom pri mori množstvo 
obchodíkov, reštaurácií. Proste každý si príde na svoje. Petr

•  Obľúbený hotel
•  Priamo na pláži
•  Pekné kúpanie
•  Rezervujte včas
•  Zábava na dosah
•  Bezbariérový hotel
•  Ideálne miesto na  

výlety do Splitu, 
Dubrovniku, Mostaru

 

  izby PRE 1 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 7 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
PLNá PENZIA

  noCí: 3 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 229 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 7 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0058K

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Chorvátsko – Tučepi

Vila Lucija

Poloha luxusná vila priamo na pláži neďaleko centra Tučepi vo východnej časti le-
toviska.
vybavenie kaviareň, terasa, parkovisko ZADARMO, Wi-Fi ZADARMO.
Ubytovanie typ Studio 2(+0) - jed-
na miestnosť s 2 lôžkami, APT. 4(+1) - 
dve 2lôžkové spálne, obývacia miestnosť 
s možnosťou jednej prístelky pre dieťa do 
12 rokov, vždy vybavený kuch. kút, sprcha 
a WC, klimatizácia, SAT TV, trezor, Wi-Fi 
ZADARMO, balkón alebo terasa (apart-
mány na prízemí majú otvorenú terasu).
Stravovanie individuálne. 
Pláž okruhliaková, cca 30 m.
ŠPort podľa miestnej ponuky. 
Zľavy dieťa do 12 rokov na prístelke ZA-
daRmo.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1 x týždenne, závereč-
né upratovanie, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.
Napísali Nám: Pobyt vo Vile LUCIJA, 
Tučepi, v Chorvátsku sme absolvovali 
v termíne 29.05.2015 - 14.06.2015 
v dvojposteľovej izbe bez stravovania. 
S celým pobytom me boli nadmieru 
spokojní. A to ako s vybavením izby, tak 
aj s jeho čistotou, pravidelným uprato-
vaním a s jeho umiestnením na morskú 
stranu a s balkónom. K peknej a čistej 
pláži sme mali 20 metrov. Bola len 
škoda, že k tejto časti pláže sa sťahovali 
návštevníci aj z iných ubyt. zariadení 
a od skorého rána si rezervovali miesta 
na ležanie. Nejde však o chybu CKVT, 
pretože ako je známe, v Chorvátsku sú 
pláže verejne prístupné. J.T.

Poloha vila sa nachádza v južnej časti obľúbeného letoviska Tučepi s jednou z naj-
dlhších štrkových pláží na Jadrane.
vybavenie v blízkosti reštaurácia, obchody, kaviarne, parkovisko ZADARMO. 
Ubytovanie klimatizované 2lôžko-
vé STUDIA - jedna miestnosť s 2 lôžkami, 
niektoré s možnosťou prístelky vhodnou 
pre osobu do 16 rokov, so sprchou a WC, 
vždy vybavený kuchyn. kút (mikrovln-
ná rúra), SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, balkón 
alebo terasa.
Stravovanie individuálne. 
Pláž okruhliaková cca 100 m, vhodná 
pre deti, sprchy na pláži. Prístup na pláž 
je cez cestu.
ŠPort vyžitie podľa miestnej ponuky, 
v blízkosti tenisové kurty, vodné športy, 
požičovňa bicyklov. 
Zľavy na cenu pre osobu do 16 rokov na 
prístelke sa informujte na www.ckvt.sk.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné 
upratovanie, pobytovú taxa.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

Vila Nikola

•  Rezervujte včas
•  Priamo na pláži
•  Krásne kúpanie
•  Rodinná atmosféra
•  Z väčšiny apartmánov 

krásny výhľad  
na more

 

  izby PRE 2 Až 5 OS.

  strava: Bez StRavY

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 149 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-01631

•  Pekné kúpanie
•  Obľúbené letovisko
•  Výhodná cena
•  Ideálna poloha  

na výlety do okolia
•  Viac než 2 km dlhá 

okruhliaková pláž

 

  izby PRE 2 Až 3 OS.

  strava: Bez StRavY

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 89 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-02231

–5 % do 31. 3.

Platí Pre vybrané termíny 
Pobytov
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Chorvátsko – Tučepi

Hotel Bluesun Neptun  a depandance Maslinik

Poloha v zeleni priamo pri pláži, cca 700 m od centra Tučepi.
vybavenie reštaurácia, snack bar, aperitív bar, zmenáreň, trezor, Wi-Fi na 
recepcii ZADARMO, TV miestnosť, výťah, parkovisko, tanečná terasa.
Ubytovanie HOTEL (HR-0064U) - moderné klimatizované 2lôžko-
vé izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, Wi-Fi, telefónom, fénom, nie-
ktoré s možnosťou prístelky. Izby 2(+2) BM-SUITE - dve 2lôžkové spálne 
orientované na morskú stranu. DEPANDANCE (HR-0064N) – moderné kli-
matizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, Wi-Fi, te-
lefónom, fénom, niektoré s možnosťou prístelky. Izby 2(+3) FAMILy - dve 
2lôžkové spálne s možnosťou prístelky.
Stravovanie služby ALL INCLUSIVE - plná penzia formou bufetu, ne-
skoré raňajky, popoludňajšie občerstvenie, čaj o piatej, nočné občerstve-
nie, konzumácia miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov (od 
10:00 do 24:00 v reštaurácii a pool bare).
Pláž okruhliaková, cca 30 m, sprchy na pláži.
ŠPort vonkajší bazén, detský bazén, tenisové kurty, fitness, stolný tenis, 
ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, vodné športy.
Poznámka služba ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňa: možnosť využitia teni-
sových kurtov - po dohode s recepciou, stolný tenis, požičiavanie bicyk-
lov, animácie pre deti i dospelých, detský klub, junior klub, aerobic a vodnú 
gymnastika, plážový volejbal, 5x týždenne tanečné večery s hudbou, tre-
zor na recepcii, možnosť využitia vnútorného bazénu v hoteli Alga. Parko-
vanie ZADARMO. 
Zľavy Zľavy PRE IZBU 2(+0): dieťa do 7 rokov bez lôžka s 2 dosp. – ZA-
DARMO. Dieťa do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 20 %. Zľavy PRe IzBu 
2(+1): dieťa do 14 rokov na prístelke - ZADARMO. Osoba od 14 rokov na prí-
stelke - zľava 20 %. Zľavy PRE IZBU 2(+2): 1. aj 2. dieťa do 14 rokov na prí-
stelke ZADARMO. Osoba od 14 rokov na prístelke – zľava 20 %. Zľavy PRe 
IZBU 2(+3): 1., 2. i 3. dieťa do 14 rokov na prístelke - ZADARMO. Osoba od 
14 rokov na prístelke - zľava 20 %. ZVLáŠTNE Zľavy: pri zakúpení pobytu 
na 7 nocí v termíne 30.5.-6.6. vám poskytneme mimoriadnu zľavu 15 % - 
nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup.
Cena zahŕňa ubytovanie, služby ALL INCLUSIVE na vybraný počet no-
cí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka 10 EUR/deň (platí sa na mieste), 
v období do 30.5. a od 12.9. ZADARMO.

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

sčítajte so zľavou 5 %  
na Pobyty na 8 a viaC noCí

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Animačný program
•  Priamo na pláži
•  Bohatý All inclusive
•  Obľúbený hotel
•  Krásne kúpanie
•  Priestranné rodinné 

izby

 

 

  izby PRE 2 Až 5 OS.

  strava: aLL IncLuSIve

  noCí: 3 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 389 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 14 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0064U, HR-0064N
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Chorvátsko – Tučepi

Bluesun Holiday Village Afrodita

Poloha moderný komplex luxusných víl, ktoré sú umiestnené v okolí centrálnej bu-
dovy a bazénu, v tesnej blízkosti krásnej okruhliakovej pláže ocenenej Modrou vlajkou, 
cca 300 m od centra mesta.
vybavenie reštaurácia, aperitív bar, bar pri bazéne, zmenáreň, trezor, parkovisko 
ZADARMO, možnosť využívania zariadení hotela Bluesun Alga.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZA-
DARMO, minibarom, telefónom, trezo-
rom, fénom, balkónom. Izby typu SU - 
s možnosťou prístelky. Izba 2(+3) FAMILy 
sa skladá z dvoch miestností, ktoré nie sú 
oddelené dverami (2 lôžka na galérii). 
Stravovanie raňajky - formou bufetu, 
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
Pláž okruhliaková, cca 50-100 m, 
sprchy na pláži.
ŠPort vonkajší bazén vrátane detského 
bazéna, sauna, masáže, fitness, tenisové 
kurty, ihrisko na loptové hry, detské ihris-
ko, animácie, vodné športy.
Zľavy PRE IZBU 2(+0): dieťa do 7 rokov 
bez lôžka so stravou s 2 dospelými - ZA-
DARMO. Dieťa do 13 rokov s 1 dospelým - 
zľava 20 %. Zľava PRE IZBU 2(+1): druhé 
dieťa do 3 rokov bez lôžka so stravou s 2 
dospelými - ZADARMO. Zľavy PRe IzBY 
2+1 A 2+3: dieťa do 13 rokov na prístelke - 
ZADARMO. Osoba od 13 rokov na prístelke 
- zľava 20 %. ZVLáŠTNE Zľavy: pri zakú-
pení pobytu na 7 nocí v termíne 9.5.-15.5. 
a 30.5.-6.6. vám poskytneme mimoriadnu 
zľavu 15% - nie je možné kombinovať so 
zľavou za skorý nákup.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/pol-
penziu na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka - 10 EUR/
deň (platí sa na mieste), v období do 30.5. 
a od 26.9. ZADARMO.

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Poloha dizajnový hotel nachádzajúci sa na ideálnom mieste na konci promenády, 
v jej pokojnej časti, priamo pri okruhliakovej pláži. Ide o historicky najstarší hotel na 
chorvátskom pobreží, ktorý bol v roku 2017 kompletne rekonštruovaný a teraz ponúka 
luxusne zariadené izby s úžasným výhľadom na azúrové more alebo masívne pohorie 
Biokovo. Od centra mesta je vzdialený cca 850 m.
vybavenie 3 reštaurácie, 3 bary, wellness centrum, kozmetika, masáže, fitness, 
zmenáreň, Wi-Fi ZADARMO, konferenčná miestnosť, autopožičovňa, obchod so suve-
nírmi, parkovanie ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované, luxusne zariadené 2lôžkové izby s 2 prístelkami (rozkla-
dací gauč vhodný pre 1 dosp. osobu alebo 2 deti do 10 rokov). Kúpeľňa so sprchou a sa-
mostatné WC, SAT TV, Wi-Fi, minibar, telefón, fén, župan, papuče, varná kanvica s prís-
lušenstvom, balkón.
Stravovanie polpenzia - raňajky a ve-
čere formou bufetu.
Pláž okruhliaková pláž, cca 30 m, prí-
stup na pláž po schodoch, plážový bar, 
ležadlá a slnečníky za poplatok, sprchy 
na pláži.
ŠPort vonkajší bazén, vyhrievaný bazén 
na terase, ležadlá s slnečníky pri bazé-
ne zadarmo ( v obmedzenom množstve), 
uteráky pri bazéne zadarmo (1 ks/osoba/
deň). Vonkajší fitness park, jóga a rela-
xačné cvičenia, posilňovňa, parný kúpeľ, 
sauna a relaxačná miestnosť, ihrisko na 
plážový volejbal, stolný tenis - všetko ZA-
DARMO. Za poplatok vodné športy, pre-
nájom bicyklov. 
Poznámka V reštauráciách a baroch 
je vo večerných hodinách vyžadované 
vhodné oblečenie (muži: dlhé nohavice, 
uzavreté topánky). Nie sú povolené špor-
tové košele, šortky, plážová obuv. 
Zľavy 1. a 2. dieťa do 10 rokov na prístel-
ke - zľava 50 %. 3. osoba od 10 rokov na 
prístelke - zľava 20 %.
Cena zahŕňa ubytovanie a polpenziu 
na vybratý počet nocí, pobytovú taxu
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

Hotel Jadran

•  Odporúčame  
pre náročných

•  Pri krásnej pláži
•  Priestranné  

rodinné izby

 

  izby PRE 2 Až 5 OS.

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 3 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.) 
z BRatISLavY

  aUto

od 249 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 13 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0064F

•  Odporúčame  
pre náročných

  izby PRE 2 Až 4 OS.

  strava: PoLPenzIa

  noCí: 3 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 629 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa Zľava 50%   
DO 10 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0313T

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
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Hotel Kaštelet

HOTEL ALGA

POKOJ V HOTELU ALGA

Chorvátsko – Tučepi

Hotel Bluesun Alga  a hotel Bluesun Kaštelet

Poloha moderne zariadený, v roku 2019 rekonštruovaný hotel Bluesun 
Alga a hotel Bluesun Kaštelet tvoriaci jeden ubytovací komplex, nachádza-
júci sa na promenáde, v bezprostrednej blízkosti krásnej okruhliakovej plá-
že, cca 400 m od centra Tučepi.
vybavenie reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kaviareň a cuk-
ráreň, pizzeria, zmenáreň, trezor, výťah, Wi-Fi, konferenčná sála, kaderníc-
ky a kozmetický salón, internetová miestnosť, terasa.
Ubytovanie ALGA (HR-0064A) - priestranné klimatizované 1-2lôžkové 
izby so sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, telefónom, minibarom, tre-
zorom, fénom, balkónom. Izba 2(+2) - priestrannejšia 2lôžková izba s mož-
nosťou 2 prísteliek (rozkladací gauč). Izba ECO - bez balkóna. KAŠTELET 
(HR-0064K) - klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, tele-
fónom, fénom, minibarom, trezorom, Wi-Fi ZADARMO. 
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - 
formou bufetu. All inclusive - raňajky, obedy, večere formou bufetu, poo-
bedňajší snack(16:00-17:00) - čaj, káva, koláčiky, ovocie. V dobe podávania 
jedla  je k dispozícii miestne čapované víno a nealkoholické nápoje, v all in-
clusive bare od 10:00 - 23:00 - miestne čapované alkoholické nápoje, káva, 
miestne čapované nealkoholické nápoje, 2x týždenne dalmátska večera. 
Klienti hotela Kaštelet sa stravujú v reštaurácii hotela Alga.
Pláž okruhliaková, cca 50 m, sprchy na pláži.
ŠPort vnútorný bazén, vonkajšie bazény vrátane detského bazéna, well-
ness centrum - fitness, solárium, sauna, masáže, whirlpool. Ďalej teniso-
vé kurty, stolný tenis, ihrisko na loptové hry, detské ihrisko, aerobic, animá-
cie, vodné športy.
Poznámka parkovanie ZADARMO. Pri zakúpení pobytu s raňajkami ale-
bo s polpenziou do 31.12.2019 1x obed ZADARMO.
Zľavy Zľavy PRE IZBU 2(+0): dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko so 
stravou s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 
20 %. Zľavy PRE IZBU 2(+2): dieťa do 14 rokov na prístelke - ZADARMO. 
Tretie dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - ZADARMO. Osoba od 14 ro-
kov na prístelke - zľava 20 %.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/polpenziu/plnú penziu/all inclusive 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.

–25% do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

sčítajte so zľavou 5 % na 
Pobyty  
na 8 a viaC noCí
Pri objednaní Pobytu do 31. 
12. 2019 1x obed zadarmo

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Animačný program
•  Priestranné rodinné 

izby
•  Priamo na pláži
•  Krásne kúpanie
•  Obľúbené letovisko

 

 

  izby PRE 1 Až 4 OS.  
+ DIEťA 3 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA, 
PLNá PENZIA, ALL INCLUSIVE

  noCí: 3 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.)  
z BRatISLavY

  aUto

od 209 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 14 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0064A, HR-0064K
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Chorvátsko – Pogora

Poloha v centre mestečka na rušnej pobrežnej promenáde.
vybavenie reštaurácia (na medziposchodí bez výťahu), kaviareň s terasou, zmená-
reň, výťah, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, trezor - 1,50 EUR/deň, TV miestnosť.
Ubytovanie jednoducho zariadené 1-2lôžkové izby so starším nábytkom, sprchou 
a WC, balkónom alebo lodžiou, SAT TV, telefónom, s možnosťou prístelky. 
Stravovanie raňajky – formou bufe-
tu, polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu.
Pláž okruhliaková, cca 10 m, vhodná 
pre deti.
ŠPort v blízkosti – tenisové kurty, vod-
né športy.
Poznámka obmedzený počet parko-
vacích miest priamo pri hoteli Podgor-
ka alebo cca 500 m od hotela. Poplatok 
za parkovanie cca 6 EUR/deň - platí sa na 
mieste. Zľava za skorý nákup je viazaná 
na meno účastníka a termín pobytu. Pri 
zmene účastníka alebo termínu pobytu 
bude zľava za skorý nákup odobratá.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 12 
rokov na prístelke v období od 19.9. - ZA-
DARMO, 30.5.-20.6. a 5.9.-19.9. - zľava 
70 %, 20.6.-5.9. - zľava 50 %. Dieťa do 
12 rokov na základnom lôžku s 1 dospe-
lým v období od 19.9. - zľava 50 %, 30.5.-
19.9. - zľava 30 %. Osoba od 12 rokov na 
prístelke v období od 19.9. - zľava 30 %, 
30.5.-19.9. - zľava 20 %.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (cca 6 
EUR/deň) - platba na mieste.

Hotel Podgorka

Poloha priamo pri pobrežnej promenáde v centre mestečka Podgora
vybavenie reštaurácia, zmenáreň, Wi-Fi na recepcii, výťah, aperitív bar, terasa, tre-
zor na recepcii, TV miestnosť, parkovisko pri hoteli za poplatok cca 15 EUR/deň - platí 
sa na mieste (obmedzený počet miest, rezervácia vopred nie je možná), parkovanie na 
centrálnom parkovisku - 8 EUR/deň, platí sa na mieste.
Ubytovanie klimatizované 1-2lôžkové izby, so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, 
balkónom, niektoré s možnosťou prístelky.
Stravovanie raňajky alebo polpenzia - formou bufetu.
Pláž okruhliaková, cca 10 m, sprchy na pláži.
ŠPort vonkajší a vnútorný bazén so 
sladkou vodou (ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne za poplatok), vnútorný bazén v pre-
vádzke len do 1.7. a od 1.9., sauna, tenisové 
kurty, vodné športy, požičovňa bicyklov.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO, dieťa do 6 ro-
kov s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa od 
6 do 12 rokov na prístelke - zľava 50 %. 
Dieťa od 12 do 16 rokov na prístelke - zľa-
va 30 %. Osoba od 16 rokov na prístelke 
- zľava 10 %. ZVLáŠTNE Zľavy: pri za-
kúpení pobytu v termíne 1.5., 23.5.-29.5. 
a 12.9.-9.10. na 7 nocí Vám bude poskyt-
nutá zľava 15 %. Pri zakúpení pobytu na 
14 nocí v termínoch 5.4.-22.5. a 12.9.-
9.10. Vám bude poskytnutá zľava 15 %. 
Tieto zľavy nie je možné kombinovať so 
zľavou za skorý nákup.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

Hotel Aurora

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.

–10 % do 31. 3.

•  Výborná poloha
•  Blízko pláže aj centra
•  Krásne kúpanie
•  Obľúbené letovisko

 

  izby PRE 1 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy SO)

  aUto

od 309 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 6 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0225A

•  Obľúbené letovisko
•  Priamo na pláži
•  Krásne kúpanie
•  Výhodná cena

  izby PRE 1 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 3 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 5 A VIAC  
(NáSTUPy DENNE)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.) 
z BRatISLavY

  aUto

od 199 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 3 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0066P
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Chorvátsko – Živogošće

Vila Porat

Poloha vila na okraji malej dedinky živogošće - Porat v prvej rade od mora, cca 300 
m od hotela Sensimar Adriatic Beach.
vybavenie v blízkosti reštaurácia, market, zmenáreň, parkovanie cca 100 m od Vily.
Ubytovanie klimatizované STUDIA a apartmány typu STUDIO 2(+2) na prízemí - 
miestnosť s manželskou posteľou a rozkladacím gaučom pre 1 dosp. osobu alebo dve 
deti do 12 rokov, terasa, typ STUDIO 2+2 na druhom poschodí miestnosť s manželskou 
posteľou a rozkladacím gaučom, balkón s výhľadom na more, typ APT. 2+2 na prvom 
poschodí, 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom, balkón s výhľa-
dom na more, vždy vybavený kuch. kút (mikrovlná rúra, rýchlovarná kanvica), sprcha 
a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO.
Stravovanie Individuálne.
Pláž okruhliaková, prírodná kamenis-
tá cca 10 m.
ŠPort podľa miestnej ponuky.
Poznámka pobytová taxa cca 1,3 EUR/
os./deň - platí sa na mieste. Klienti s au-
tobusovou dopravou vystupujú a nastu-
pujú pri hoteli Sensimar Adriatic Beach 
(cca 300 m) - zaistený prevoz batožiny.
Zľavy dieťa do 4 rokov bez lôžka v APT. 
2+2 I. poschodie a STUDIU 2+2 II. po-
schodie - ZADARMO. Osoba v STUDIU 
2(+2) na prízemí na 3. lôžku platí 95 
EUR/os./týždeň, dieťa do 12 rokov na 4. 
lôžku – ZADARMO.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybratý 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuch. vybavenia, výmenu posteľ-
nej bielizne 1x týždenne, záverečné upra-
tovanie.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí Pre vybrané termíny 
Pobytov

Klimatizované domčeky Živogošće

Poloha priestranný kemp DOLE ** v pokojnom borovicovom háji vzdialenom cca 5 
km južne od letoviska živogošće a cca 20 km od Makarskej.
vybavenie v areáli kempu - recepcia, reštaurácia, market, Wi-Fi za poplatok, parkovisko.
Ubytovanie klimatizované domčeky pre 4-8 osôb – typ 4(+2) RELAX - 32 m2 - tri 
2lôžkové spálne (jedna s francúzskou posteľou, jedna s oddelenými lôžkami a jedna 
s poschodovou posteľou pre 2 deti do 12 rokov), denná miestnosť s vybaveným kuchyn-
ským kútom (plynový varič, chladnička s mrazničkou), sprcha a WC, SAT TV, priestran-
ná terasa vybavená záhradným nábytkom. Domčeky typ6(+2) PREMIUM majú v dennej 
miestnosti navyše gauč, ktorý je možné využiť ako bezplatnú prístelku pre 2 deti do 12 
rokov. Domčeky 6(+2) PREMIUM MARE 
sú v 1.rade od mora, PREMIUM  v 2. rade 
od mora, RELAX cca 100 m od mora.
Stravovanie individuálne.
Pláž okruhliaková s pozvoľným vstu-
pom do mora, cca 10-100 m.
ŠPort ihrisko na loptové hry, teniso-
vé kurty, stolný tenis, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
Poznámka povinný poplatok za zá-
verečné upratovanie 30 EUR/domček/
pobyt, povinná vratná kaucia 100 EUR/
domček - slúži na prípadnú úhradu po-
škodeného vybavenia, registračný popla-
tok - 1,5 EUR/os./pobyt, pobytová taxa 
cca 1,50 EUR/os./deň - platba na mieste. 
Parkovanie jedného auta ZADARMO, par-
kovanie ďalšieho auta za poplatok cca 4 
EUR/deň. Pre toto ubytovacie zariadenie 
platia individuálne storno podmienky – 
viac na www.ckvt.sk.
Zľavy dieťa do 12 rokov na prístelke - 
zadaRmo.
Cena zahŕňaubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pos-
teľnú bielizeň, uteráky, používanie ku-
chynského vybavenia.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: pobyt so psom - cca 8 
EUR/deň -platba na mieste.

•  Priamo pri pláži
•  Odporúčame  

pre rodiny s deťmi

  mobilné domčeky  
PRE 4 Až 8 OS.

  strava: Bez StRavY

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy SO)
 

  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 99 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0321

• Pokojné letovisko
•  Výhľad na more

  štúdiá PRE 2 Až 4 OS.  
+ DIEťA DO 4 ROKOV BEZ LôžKA

  aPartmány PRE 2 Až 4 OS.  
+ DIEťA DO 4 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: Bez StRavY

  noCí: 7 A VIAC (NáSTUPy SO)
 

  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 109 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0315P
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| PRe detI
•  Animačný program 

s českými animátormi 
pre malé i väčšie deti

•  Tematické popoludnia 
plné hier a aktivít

•  Atrakcie, súťaže a 
Neptunov rodinný 
štvorboj

•  zábavné večery: detské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Voľba boha Neptuna

•  Športové aktivity: futbal, 
ping-pong, šípky

nePtUn klUby
|  ZÁBaVa a RelaX pRe celÚ RoDinu

Skvelé prázdniny 
so smiechom, 

pohodou 
a športovaním!

| PRe doSPeLÝcH
•  Ranná rozcvička a aqua 

aerobic
•  Výlety a poznávacie 

prechádzky
•  Plážový volejbal, futbal, 

pingpong
•  Spoločenské hry
•  Zábavné večery a voľba 

boha Neptuna

DRVENIK

Hotel Antonija 

   POLPENZIA, ALL INCLUSIVE 

  AUTOM /TÝžDEň

  od 249 EUr/oS.
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Chorvátsko – Drvenik

Hotel Antonija

Poloha moderný rodinný hotel v pokojnejšej časti zátoky Gornja Vala 
letoviska Drvenik, v bezprostrednej blízkosti mora. 
vybavenie centrálna reštaurácia, Wi-Fi ZADARMO, bar, terasa, výťah 
(v hoteli nezachádza na posledné, podkrovné poschodie), parkovisko, v 
blízkosti market.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, 
minibarom, fénom a trezorom, niektoré s možnosťou prístelky. Typ B2(+0) - 
menšia podkrovná izba s francúzskym lôžkom, bez balkóna, typ A2(+0) - 
izby bez balkóna, typ 2(+1) BM - bočný výhľad na more, 2(+1) BM - SW - 
priamy výhľad na more. Typ 3(+1) FAMILy - 4lôžková izba s balkónom a 
orientáciou na morskú stranu, typ 3(+1) SUITE - podkrovná 2lôžková izba 
bez balkóna a izba s rozkladacím gaučom vhodným pre 2 deti do 12 rokov.
Stravovanie polopenzia - raňajky a večere formou bufetu. K večeri 
ZADARMO neobmedzená konzumácia čapovaných nealkoholických nápojov, 
čapovaného kvalitného červeného a bieleho vína, kávy a čaju.. All inclusive 
light - raňajky a večere formou bufetu, obedy formou výberu zo 4-5 
menu so šalátovým bufetom. K obedu a večeri ZADARMO neobmedzená 
konzumácia čapovaných nealkoholických nápojov, čapovaného kvalitného 
červeného a bieleho vína, kávy a čaju. 
Pláž Okruhliaková, cca 50 m.
ŠPort vonkajší bazén (7x3 m x 1,2 m), wellness zóna (vstup od 18 rokov) 
- sauna, masáže, whirlpool (za poplatok), fitness ZADARMO, požičovňa 
bicyklov, vodné športy.
Poznámka bohatý animačný program NEPTUN KLUBU bude prebiehať 
od 13. 6. do 5. 9., a od 30. 5. do 13. 6. Program klubu AKTÍVNA DOVOLENKA 
50+ prebieha od 5. 9. - 19. 9., 1 x týždenne živá hudba/diskotéka pri bazéne. 
Pobytová taxa - cca 1,3 EUR/os./deň - platí sa na mieste. Parkovisko za 
poplatok - 35 HRK/auto/deň. Naši klienti majú 10 % zľavu na vstup do 
vodného parku. Pri pobyte v termínoch do 27. 6. a od 29. 8. ZADARMO 30 
min. Využívanie whirpool v rámci wellness zóny hotela Antonija, zľava 50 % 
na prenájom bicyklov.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa 
do 7 rokov na prístelke - ZADARMO. Dieťa od 7 do 12 rokov na prístelke s 2 
dospelými - zľava 50 %. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 30 % .Na 
izbe môže byť vždy iba 1 dieťa ZADARMO - v prípade ubytovania dieťaťa do 
7 rokov na prístelke a dieťaťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu, má 
jedno dieťa zľavu 50 % a druhé je ZADARMO. 
Cena zahŕňa ubytovanie a polpenziu na vybraný počet nocí.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. Izbu B2(+0) je možné za príplatok 114 EUR/ týždeň obsadiť 1 osobou.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

k obedom a večeriam neob-
mezenená konzumáCia ča-
Povaných nealkoholických 
náPojov a kvalitného vína

•  Najpredávanejší 4* 
hotel v roku 2019

•  Odporúčame 
pre rodiny s deťmi

•  Nová ponuka 
All inclusive light

•  Priamo na pláži
•  Animačný program
•  Výborná kuchyňa

  izby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA, 
ALL INCLUSIVE LIGHT

  noCí: 7, 14 (NáSTUPy SO)

lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 249 EUr
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo  
DO 7 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0212A



90 RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.ckvt.Sk 

Chorvátsko – Drvenik

Depandance Oliva

Poloha novo postavená depandance (v roku 2017) v pokojnejšej časti zá-
toky Gornja Vala letoviska Drvenik, v bezprostrednej blízkosti mora. V mies-
te je vybudovaná cyklotrasa Drvenik - Gradac v dĺžke 27 km. 
vybavenie centrálna reštaurácia, Wi-Fi ZADARMO, bar, terasa, výťah, 
parkovisko, v blízkosti market.
Ubytovanie klimatizované 2-3lôžkové izby s úplne novým vybavením, so 
sprchou a WC, balkónom, SAT TV, minibarom, fénom a trezorom, s možno-
sťou prístelky. Izby s označením SW majú priamy výhľad na more, ostatné 
izby majú bočný výhľad na more. Izba 2(+0) M-SW (na najvyššom poscho-
dí) má francúzsky balkón s priamym výhľadom na more. Izby v depandanci 
sú priestrannejšie, než izby v hoteli.  
Stravovanie  raňajky a večere formou bufetu. K večeri zadarmo neob-
medzená konzumácia čapovaných nealkoholických nápojov, čapovaného 
kvalitného červeného a bieleho vína, kávy a čaju.. All inclusive light - raňajky 
a večere formou bufetu, obedy formou výberu zo 4-5 menu so šalátovým 
bufetom. K obedu a večeri ZADARMO neobmedzená konzumácia čapova-
ných nealkoholických nápojov, čapovaného kvalitného červeného a biele-
ho vína, kávy a čaju.
Pláž Okruhliaková, cca 50 m.
ŠPort vonkajší bazén (7x3 m x 1,2 m), wellness zóna (vstup od 18 rokov) - 
sauna, masáže, whirlpool (za poplatok), fitness ZADARMO, požičovňa bicy-
klov, vodné športy.
Poznámka bohatý animačný program NEPTUN KLUBU bude prebiehať od 
13. 6. do 5. 9., a od 30. 5. do 13. 6. Program klubu AKTÍVNA DOVOLENKA 50+ 
prebieha od 5. 9. - 19. 9., 1 x týždenne živá hudba/diskotéka pri bazéne. Poby-
tová taxa - cca 1,3 EUR/os./deň - platí sa na mieste. Parkovisko za poplatok - 
35 HRK/auto/deň. Naši klienti majú 10 % zľavu na vstup do vodného parku. Pri 
pobyte v termínoch do 27. 6. a od 29. 8. ZADARMO 30 min. využívanie whir-
pool v rámci wellness zóny hotela Antonija, zľava 50 % na prenájom bicyklov.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa 
do 7 rokov na prístelke - ZADARMO. Dieťa od 7 do 12 rokov na prístelke s 2 
dospelými - zľava 50 %. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 30 % . Die-
ťa do 12 rokov na 3. lôžku v 3(+0) BM – zľava 50 %.Na izbe môže byť vždy 
iba 1 dieťa ZADARMO - v prípade ubytovania dieťaťa do 7 rokov na prístelke 
a dieťaťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu, má jedno dieťa zľavu 50 % 
a druhé je ZADARMO. 
Cena zahŕňa ubytovanie a polpenziu/All inclusive Light na vybraný po-
čet nocí.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

k obedom a večeriam neob-
mezenená konzumáCia ča-
Povaných nealkoholických 
náPojov a kvalitného vína

•  Odporúčame  
pre náročných

•  Nápoje v cene
•  Komfortné ubytovanie 

s výhľadom na more
•  Nová ponuka  

All inclusive light
•  Animačný program
•  Obľúbené letovisko
•  Výborná kuchyňa

  izby PRE 2 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 3 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA, ALL 
INCLUSIVE LIGHT

  noCí: 7, 14 (NáSTUPy SO)

lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 259 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 7 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0212O
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Chorvátsko – Drvenik

Aparthotel Triton

Poloha novo zrekonštruovaná, moderne zariadená vila tvoriaca 
depandance hotela Antonija v pokojnejšej časti zátoky Gornja Vala letoviska 
Drvenik. V mieste je vybudovaná cyklotrasa Drvenik - Gradac v dĺžke 27 km.
vybavenie reštaurácia, Wi-Fi ZADARMO, bar, terasa, parkovisko, 
v blízkosti market. Aparthotel nemá výťah.
Ubytovanie moderné, komfortne vybavené klimatizované apartmány 
- STUDIO 2(+0) BM - dvojlôžková izba, STUDIO 3(+0) BM - 3lôžková 
izba, typ APT 2+2 BM a APT 2+2(+1) BM - jedna 2lôžková spálňa a denná 
miestnosť s 2 lôžkami, u niektorých apartmánov s možnosťou prístelky, 
typ APT. 4(+0) B - dve 2lôžkové spálne, typ APT 5(+0) BM - dve 2lôžkové 
spálne a denná miestnosť s pevným lôžkom, vždy vybavený kuchynský kút, 
sprcha a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, balkón.
Stravovanie individuálne, polpenzia, raňajky a večere formou bufetu. 
K večeru zadarmo neobmedzená konzumácia čapovaných nealkoholických 
nápojov, čapovaného  kvalitného červeného a bieleho vína, kávy a čaju. 
All inclusive light - raňajky a večere formou bufetu, obedy formou 
výberu zo 4-5 menu so šalátovým bufetom. K obedu a večeri ZADARMO 
neobmedzená konzumácia čapovaných nealkoholických nápojov, 
čapovaného kvalitného červeného a bieleho vína, kávy a čaju.
Pláž Okruhliaková, cca 50 m.
ŠPort vonkajší bazén (7x3 m x 1,2 m), wellness zóna (vstup od 18 rokov) 
- sauna, masáže, whirlpool (za poplatok), fitness ZADARMO, požičovňa 
bicyklov, vodné športy.
Poznámka bohatý animačný program NEPTUN KLUBU bude prebiehať 
od 13. 6. do 5. 9., a od 30. 5. do 13. 6. Program klubu AKTÍVNA DOVOLENKA 
50+ prebieha od 5. 9. - 19. 9., 1 x týždenne živá hudba/diskotéka pri bazéne. 
Pobytová taxa - cca 1,3 EUR/os./deň - platí sa na mieste. Parkovisko za 
poplatok - 35 HRK/auto/deň. Naši klienti majú 10 % zľavu na vstup do 
vodného parku. Pri pobyte v termínoch do 27. 6. a od 29. 8. ZADARMO 30 
min. využívanie whirpool v rámci wellness zóny hotela Antonija, zľava 50 % 
na prenájom bicyklov.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 
7 rokov na prístelke - ZADARMO. Osoba od 7 rokov na prístelke bez stravy 
platí 76 EUR/týždeň, pri pobyte s polpenziou platí 190 EUR/týždeň.
Cena zahŕňa Ubytovanie, bez stravy/polpenzia/ALL INCLUSIVE LIGHT 
na vybraný počet nocí, spotrebu vody a energie, používanie kuchynského 
vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné upratovanie.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

k obedom a večeriam neob-
mezenená konzumáCia ča-
Povaných nealkoholických 
náPojov a kvalitného vína

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Výhodná cena ubyto-
vania s polpenziou

•  Nápoje v cene
•  Priamo na pláži
•  Pekné kúpanie
•  Animačný program

  štúdiá PRE 2 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  aPartmány PRE 2 Až 5 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: Bez StRavY/ 
PoLPenzIa/aLL IncLuSIve 
LIGHT

  noCí: 7, 14 (NáSTUPy SO)
 

  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 149 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 7 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0212V, HR-0212P
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Chorvátsko – Brist

Hotel Riva

Poloha malý rodinný hotel situovaný priamo na pláži v pokojnom 
a malebnom mestečku Brist, cca 2 km od Gradacu.
vybavenie reštaurácia, terasa, Wi-Fi v reštaurácii a na recepcii ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované 2-4lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, 
telefónom, niektoré s možnosťou prístelky (rozkladacie ležadlo vhodné pre dieťa 
do 12 rokov), niektoré s balkónom alebo terasou. Izba typu 3(+0) M sa nachádza 
na 1. poschodí a nemá balkón. Všetky izby majú priamy výhľad na more.
Stravovanie raňajky formou bufetu, večere výber z 3 menu, polievka 
alebo predjedlo, šalát, dezert, možnosť dokúpenia plnej penzie - obedy 
výberom z 3 menu. K večeri zadarmo miestne čapované nealkoholické 
nápoje.
Pláž okruhliaková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre deti, cca 
10 m, sprchy na pláži.
ŠPort malé detské ihrisko, v Gradaci - vodné športy podľa miestnej 
ponuky, požičovňa bicyklov, tenisové kurty.
Poznámka Na vyžiadanie možnosť zapožičania chladničky – 3 EUR/deň, 
parkovanie za poplatok cca 5 EUR/deň. Pobytová taxa - cca 1,3 EUR/os./
deň - platí sa na mieste. Možnosť využitia bohatého animačného programu 
v rámci NEPTUN KLUBU, ktorý bude prebiehať od 13.6. do 5.9. v priestoroch 
hotela Laguna v Gradaci, vzdialenom cca 20 minút chôdze pozdĺž mora. 
Pri zakúpení pobytu do 31.3. v termínoch do 27.6. a od 29.8. zľava 50% na 
prenájom bicyklov.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa 
do 12 rokov na prístelke - ZADARMO. Dieťa 12-18 rokov na prístelke - zľava 
50 %. Osoba od 18 rokov na prístelke - zľava 20 %.
Cena zahŕňa Ubytovanie a polpenziu na vybraný počet nocí.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu, obedov - 76 EUR/os./týždeň.
Napísali Nám: Hotel na krásnom mieste, pokoj a úžasne ochotný 
a ústretový personál. Izby obyčajné ale pekné. Upratovanie by chcelo 
kvapku doladiť. Ochota to bohato vynahradila, nič nie je problém. Výborne 
upravované ryby, strava lepšia ako s ktorou sme sa zatiaľ v Chorvátsku 
stretli. P.Z. Ostrava

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

•  Priamo na pláži
•  Nápoje v cene
•  Kľudné letovisko
•  Odporúčame 

pre rodiny s deťmi
•  Ideálna poloha pre 

výlety do okolia
•  Zo všetkých izieb 

výhlaď na more
•  Možnosť zúčastniť  

sa na programe  
Neptun klub

  izby PRE 2 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 3 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
MOžNOSť PLNEJ PENZIE

  noCí: 7 A VIAC (NáSTUPy SO)
 

  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 169 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0221R
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| PRe detI
•  Animačný program 

s českými animátormi 
pre malé i väčšie deti

•  Tematické popoludnia 
plné hier a aktivít

•  Atrakcie, súťaže a 
Neptunov rodinný 
štvorboj

•  zábavné večery: detské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Voľba boha Neptuna

•  Športové aktivity: futbal, 
ping-pong, šípky

nePtUn klUby
|  ZÁBaVa a RelaX pRR celÚ RoDinu

Skvelé prázdniny 
so smiechom, 

pohodou 
a športovaním!

| PRe doSPeLÝcH
•  Ranná rozcvička a aqua 

aerobic
•  Výlety a poznávacie 

prechádzky
•  Plážový volejbal, futbal, 

pingpong
•  Spoločenské hry
•  Zábavné večery a voľba 

boha Neptuna

GRADAC

Dep. Laguna B 

   PoLPenzIa

  AUTOM /TÝžDEň

  od 209 EUr/oS.
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dePandance LaBIneca

Chorvátsko – Gradac

Hotel a depandance Labineca

Poloha obľúbený komplex v bezprostrednej blízkosti pláže, cca 1 km od 
centra mesta.
vybavenie v hlavnej budove klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, 
aperitív bar, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, konferenčná sála, terasa, Wi-Fi.
Ubytovanie HOTEL (HR-0151L) - klimatizované 2lôžkové izby s va-
ňou a WC, SAT TV, Wi-Fi, telefónom, minibarom, fénom, balkónom, nie-
ktoré s možnosťou prístelky. Izba typ 2(+2) BM - 2lôžková izba a denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2 balkóny. DEPANDANCE 
(HR-0151A) - izba 2(+2) B a BM - priestrannejšia 2lôžková izba s rozklada-
cím gaučom vhodným najmä pre 2 deti do 12 rokov. Izba 2(+1) PREMIER 
- priestranná dvojlôžková izba vybavená novším zariadením, s možnos-
ťou prístelky. Izba 2(+2) PREMIER - dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť 
s balkónom, vybavená novším zariadením. Súčasťou všetkých typov izieb je 
sprcha, WC, balkón, SAT TV, Wi-Fi, telefón, klimatizácia.
Stravovanie raňajky, polpenzia – formou bufetu. služby ALL INCLUSIVE 
- plná penzia formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie od 16:00 do 17:00, 
večerné občerstvenie od 22:00 do 22:30, konzumácia miestnych nealkoho-
lických a alkoholických nápojov od 10:00 do 23:00 na terase.
Pláž okruhliaková, cca 30-150 m, vhodná pre deti.
ŠPort vonkajší bazén so sladkou vodou, multifunkčné pieskové ihrisko, 
biliard, bowling za poplatok, požičovňa bicyklov za poplatok, stolný tenis, 
vodné športy.
Poznámka program ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňa: využívanie bazénov 
(ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO v obmedzenom množstve), 4x 
týždenne živá hudba, 1x týždenne dalmatínska večera, tenisové kurty , šíp-
ky, ihrisko pre basketbal, plážový volejbal, minigolf. Bohatý animačný klu-
bový program v rámci NEPTUN KLUBU v priestoroch blízkeho hotela La-
guna bude prebiehať v období od 13.6. do 5.9., Izby 2(+1) BM sú prednostne 
obsadzované 3 osobami. Parkovanie pozdĺž miestnej komunikácie zadar-
mo, na hotelovom parkovisku za poplatok cca 10 EUR/deň. Ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok. Chladnička v depandanci za poplatok cca 5 EUR/
deň (na vyžiadanie). Pobytová taxa cca 1,5 EUR/os./deň - platba na mieste.
Zľavy dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko - ZADARMO. Dieťa do 12 ro-
kov na prístelke - ZADARMO. Osoba 12-15 rokov na prístelke - zľava 30 %. 
Osoba od 15 rokov na prístelke - zľava 10 %. Dieťa 3-12 rokov bez lôžka ako 
2. dieťa v izbe 2(+1) a 3. dieťa v izbe 2(+2) - zľava 50 %. Dieťa do 12 rokov 
na základnom lôžku - zľava 30 %.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/polpenzia/All inclusive na vybraný 
počet nocí.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

–20 % do 31. 12.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Obľúbené letovisko
•  Rodinné izby
•  Až dve deti zadarmo
•  Priamo na pláži
•  Pekné kúpanie
•  Animačný program
•  Zábava na dosah

 

  izby PRE 2 Až 4 OS.  
+ DIEťA DO 12 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy,  
POLPENZIA, ALL INCLUSIVE

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy SO,ST)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.) 
z BRatISLavY

  aUto

od 239 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0151L, HR-0151A
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Chorvátsko – Gradac

Hotel a depandance Laguna A,B

Poloha nachádza sa priamo pri krásnej okruhliakovej pláži, cca 700 m od 
centra mesta.
vybavenie v hlavnej budove - reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi na recepcii ZA-
DARMO, trezor (za poplatok), TV miestnosť, terasa, výťah (len v hoteli), parkovisko.
Ubytovanie hotel (HR-0068G) - 2lôžkové izby s vaňou a WC, balkónom, 
TV, niektoré s možnosťou prístelky. Izby označené K majú klimatizáciu. De-
pandance A (HR-0068D) – 2lôžkové izby, so sprchou a WC, balkónom, TV, 
niektoré s možnosťou prístelky. Depandance B (HR-0068B) – jednoducho 
vybavené 2-3lôžkové izby so sprchou a WC. 3lôžkové izby sú s možnosťou 
prístelky a bez balkónu.
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Služby ALL IN-
CLUSIVE Light - plná penzia formou bufetu, 1x miestny čapovaný nápoj (pi-
vo, víno, voda, džús) v čase podávania obeda a večere, 1x týždenne rybárska 
večera, 2x týždenne živá hudba.
Pláž okruhliaková, 1,5 km dlhá, cca 50 m, vhodná pre deti.
ŠPort tenisové kurty, vodné športy podľa miestnej ponuky. Bohatý ani-
mačný klubový program v rámci NEPTUN KLUBU od 13.6. do 5.9., v dňoch 
31.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. - Program AKTÍVNA DOVOLENKA 50+.
Poznámka izby 2(+1) sú prednostne obsadzované 3 osobami. Nástupný 
deň streda je možný len v prípade autobusovej alebo leteckej dopravy, prí-
padne na vyžiadanie v CK.
Zľavy dieťa do 12 rokov na prístelke - ZADARMO. Dieťa do 7 rokov bez 
lôžka s polpenziou v izbe 2(+0) a 2(+1) - ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na 
základnom lôžku - zľava 20 %. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 10 %.
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu/all inclusive light na vybraný počet 
nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.  Na vyžiadanie: detská postieľka pre dieťa do 3 rokov (cca 3 EUR/
deň) a minibar (cca 5 EUR/deň) - platba na mieste.
Napísali Nám: Dobrý deň, sme rodina s dvomi dievčatkami. Peťka má 8 
rokov a Lucinka 5 rokov. Chceme veľmi poďakovať za vynikajúci prístup 
animátorov Markéty, Mateja a Honzu. Behom celého pobytu sme si s nimi 
naozaj užili. Vždy nám navodili milú a kamarátsku atmosféru. Oceňujeme 
ich nadšenie a maximálne nasadenie pri každej aktivite. Veľmi sa nám 
páčil ich prístup k nám rodičom a deťom behom programu aj mimo neho. 
Celá rodina sme si každý deň užívali aqua aerobic. Veľmi oceňujeme strie-
danie pesničiek pri cvičení a vždy vtipný a príjemný prístup. Pravidelne 
sme sa zúčastňovali večerného programu, vždy sme si ho užili my aj deti. 
Veľmi sa nám páčilo zbieranie zlaťákov. Ďakujeme za krásnu dovolenku 
s Vašimi animátormi. P.O.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Obľúbené letovisko
•  Výhodná poloha  

pre výlety do okolia
•  Výhodná cena
•  Krásne kúpanie
•  Priamo na pláži
•  Animačný program

 

  izby PRE 2 Až 4 OS.  
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
ALL INCLUSIVE LIGHT

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy SO,ST)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7., 28.7., 18.8.) 
z BRatISLavY

  aUto

od 209 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0068G, HR-0068D, 
HR-0068B
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Chorvátsko – Gradac

Apartmány Roić

Poloha apartmánový dom cca 300 m od centra Gradacu, umiestnený 
oproti hotelu Laguna.
vybavenie v blízkosti - reštaurácia, obchod, zmenáreň, kaviareň, parko-
visko.
Ubytovanie klimatizované apartmány - typ STUDIO 2(+0) - jedna miest-
nosť s 2 lôžkami s balkónom, s bočným výhľadom na more, umiestnený 
na 2. poschodí, typ APT. 2+1 TERASA - 2lôžková spálňa a denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom, umiestnený na 1. poschodí, vstup do apartmánu je 
cez vlastnú terasu, typ APT. 2+1 BALKON - 2lôžková spálňa a denná miest-
nosť s rozkladacím gaučom a balkónom s priamym výhľadom na more, 
umiestnený na 2. poschodí, typ APT. 4(+0) - dve 2lôžkové spálne a denná 
miestnosť, umiestnený na 2. poschodí, s balkónom, a priamym výhľadom 
na more. Vo všetkých apartmánoch vždy vybavený kuchynský kút, sprcha 
a WC, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO.
Stravovanie individuálne.
Pláž okruhliaková s pozvoľným vstupom do mora cca 150 m.
ŠPort v blízkosti - tenisové kurty hotela Laguna.
Poznámka parkovanie pri vile ZADARMO. V apartmánoch typu Apt. 2+1 je 
možné rozkladací gauč obsadiť 1 dospelou osobou alebo 2 deťmi do 12 ro-
kov. V období 13.6. – 5.9. – možnosť zúčastniť sa programu NEPTUN KLUB 
v hoteli Laguna.
Zľavy Zľavy PRE APT. 2(+1): dieťa do 12 rokov bez lôžka - ZADARMO (pri 
obsadení apartmánu 2 dospelými a 2 deťmi do 12 rokov).
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný počet nocí, spotrebu vody a ener-
gie, používanie kuchynského vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 1x týž-
denne, záverečné upratovanie, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.   
Napísali Nám: V dobách Dubrovníckej republiky bolo mesto Ston po 
Dubrovníku druhým najvýznamnejším mestom v Republike. Význam 
a bohatstvo tohto mesta pramení zo solníc (Solana), ktoré sú aj v dnešnej 
dobe plne funkčné. Veľmi známy je Ston svojím mohutným fortifikačným 
opevnením a dlhými hradbami (svojou dĺžkou sa radí na druhé miesto na 
svete), prístupnými pre verejnosť. Dnes je Ston úzko spájaný aj s rozsiah-
lym chovom ustríc.

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí Pre vybrané termíny 
Pobytov

•  Animačný program
•  Blízko pláže a centra
•  Výhodná cena
•  Krásne kúpanie
•  Rodinná atmosféra
•  Možnosť účasti na 

animačnom programe
•  Odporúčame pre rodi-

ny s deťmi
•  Ideálna poloha na 

výlety do okolia
•  Oblúbené letovisko

 

  izby PRE 2 Až 4 OS.

  strava: Bez StRavY

  noCí: 7, 14 (NáSTUPy SO)
 

  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 89 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-02461



97RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.ckvt.Sk

Chorvátsko – Gradac

Poloha apartmánový dom s 3 apartmánmi, novo zrekonštruovaný v roku 2018, 
nachádzajú sa v centre letoviska Gradac.
vybavenie v blízkosti obchod, reštaurácie, kaviarne, parkovanie je zaistené do 100 m 
od apartmánov.
Ubytovanie novo zariadené, moderné, klimatizované apartmány - typ 3+1 - 
2lôžková spálňa, oddelená miestnosť 
s kuchyn. kútom, lôžkom a pohovkou, 
ktorú je možné využiť ako lôžko pre 4. 
osobu, Vždy sprcha a WC, SAT TV, Wi-
Fi ZADARMO. Každý apartmán má svoj 
vlastný vstup. Apartmán typu 3+1 - 
prízemie sa nachádza pod úrovňou cesty, 
ma k dispozícii terasu a je orientovaný 
do susedného objektu. Apartmán typu 
3+1 - I. poschodie sa nachádza na úrovni 
cesty, ma k dispozícii balkón a je tiež 
orientovaný do susedného objektu. 
Apartmán typu 3+1 II. poschodie je 
najvyššie položený apartmán, má 
k dispozícii 2 balkóny a ako jediný ponúka 
pohľad na more a stredisko Gradac.
Stravovanie individuálne.
Pláž okruhliaková, cca 100-150 m, 
vhodná pre deti.
ŠPort vyžitie podľa miestnej ponuky.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, 
používanie kuchyn. vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné 
upratovanie, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. 

Apartmány Kolombo

Poloha apartmánový dom, v úplnom centre letoviska Gradac, priamo na pobrežnej 
promenáde, pri najkrajších okruhliakových plážach.
vybavenie v blízkosti - reštaurácia, obchody, kaviarne, pošta, pizzeria.
Ubytovanie novo zariadené, moderné a veľmi komfortné klimatizované apartmá-
ny, nachádzajúce sa na 1. poschodí apartmánového objektu, priamo na pobrežnej pro-
menáde - typ APT. 2(+1) - 2lôžková spálňa s rozkladacím kreslom využívaným ako prí-
stelka, vhodná pre dieťa do 12 rokov, oddelená miestnosť s kuchynským kútom. Tento 
apartmán je orientovaný na mesto, nemá vlastný balkón, ale má k dispozícii zo sever-
nej strany posedenie na priestrannej terase, ktorá sa nachádza pri spoločnom vstupe 
do objektu. Typ APT. 3(+1) - 3lôžková spálňa, denná miestnosť s kuchyn. kútom a gau-
čom využívaným ako 4.lôžko, priestranný balkón s nádherným výhľadom na more. Typ 
APT. 6(+1) - odporúčame pre väčšie rodiny. Ide o prenájom celého 1. poschodia objek-
tu zahŕňajúci prenájom apartmánov APT. 2(+1) a APT. 3(+1) za zvýhodnenú cenu. Vo 
všetkých apartmánoch vždy sprcha a WC, SAT TV, Wi-Fi (ZADARMO).
Stravovanie individuálne.
Pláž okruhliaková, cca 10 m, vhodná 
pre deti.
ŠPort Športové vyžitie podľa miest-
nej ponuky.
Poznámka nakoľko sa apartmány na-
chádzajú v najžiadanejšej lokalite, pria-
mo na pobrežnej promenáde, kde nie je 
možnosť parkovať, je parkovacie miesto 
zabezpečené cca 500 m od objektu, na 
parkovisku stráženom závorou, v blíz-
kosti hotela NEPTUN. Prevoz batožiny 
v deň príchodu a odchodu z parkoviska 
do/z apartmánov zabezpečí recepcia ho-
tela NEPTUN, kde sa súčasne hostia hlá-
sia priamo pri nástupe i ukončení pobytu.
Zľavy dieťa do 12 rokov na prístelke v APT. 
2(+1) a APT 6(+1) - do 4.7. a od 29.8 - ZA-
DARMO, 4.7.-29.8. - platí 39 EUR/týždeň.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne, záverečné 
upratovanie, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

Apartmány Herceg

•  Blízko centra a pláže

  aPartmány PRE 2 Až 7 OS.

  strava: Bez StRavY

noCí: 7, 14 (NáSTUPy SO)
 

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 139 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV NA PRÍSTELKE

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-02901

•  Výhodná poloha  
na výlety do okolia

•  Moderné apartmány 
otvorené v roku 2018

•  V blízkosti pláže  
aj centra Gradacu

•  Výhodná cena
•  Pekné kúpanie

 

  aPartmány PRE 4 OS. 

  strava: Bez StRavY

noCí: 7, 14 (NáSTUPy SO)
 

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
  aUto

od 129 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-02902

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Chorvátsko – Gradac

Penzion Posejdon

Poloha penzión sa nachádza na samom brehu krásnej okruhliakovej plá-
že, v blízkosti centra Gradacu.
vybavenie reštaurácia, kaviareň, bar, v blízkosti zmenáreň, market, par-
kovisko.
Ubytovanie menšie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, chlad-
ničkou, SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, balkónom, s možnosťou prístelky. Pri vy-
užití prístelky je priestor v izbe obmedzený. Na izbách nie sú k dispozícii 
osušky.
Stravovanie polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z menu so 
šalátovým bufetom, plná penzia - raňajky formou bufetu, obed a večera vý-
ber z menu so šalátovým bufetom, v období 13.6.-19.9. k obedu a večeri ZA-
DARMO: 0,2l vína alebo 0,3l džúsu.
Pláž okruhliaková, vhodná pre deti, penzión leží priamo pri pláži.
ŠPort vyžitie podľa miestnej ponuky, vodné športy.
Poznámka hostia penziónu Posejdon môžu využívať vnútorný bazén na-
chádzajúci sa v hoteli Neptun, vzdialenom cca 50 m. Nástupný deň streda 
je možný iba v kombinácii s autobusovou alebo leteckou dopravou, prípadne 
na vyžiadanie v CK. Pobytovú taxa cca 1,4 EUR/os./deň a poplatok za parko-
vanie cca 3 EUR/auto/deň - platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 
2 do 12 rokov na prístelke - ZADARMO. Dieťa od 2 do 12 rokov na základnom 
lôžku - zľava 30 %. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľava 30 %.
Cena zahŕňa ubytovanie a polpenziu/plnú penziu na vybraný počet nocí.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu.
Napísali Nám: Krásny týždeň plný slniečka, dokonalá hotelová obsluha, 
čisté a teplé more, využívali sme aj hotelový bazén v susednom Neptune, 
príjemné prechádzky k prístavisku, v reštauráciách všade príjemná obslu-
ha a vždy nám chutilo, ceny OK a cesta autobusom s CK Vítkovice Tours 
na jedničku / bezpečne tam aj späť. S dcérami sme si dovolenku naozaj 
užili, vďaka. I.B.
Napísali Nám: Penzión je priamo pri mori, ubytovanie i stravovanie je 
štandardné zodpovedá cene zájazdu, Gradac je krásne miesto s pokojnou 
letnou atmosférou. Milan

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

•  Výhodná cena
•  Nápoje v cene
•  Priamo na pláži
•  Krásne kúpanie
•  Rezervujte včas
•  Ideálna poloha na 

výlety do okolia
•  Autobusový zájazd  

na 10/11 nocí

 

  izby PRE 2 Až 3 OS.  
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
PLNá PENZIA

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy SO,ST)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7.,28.7., 18.8.) 
z BRatISLavY

  aUto

od 169 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0128P
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Chorvátsko – Gradac

Hotel Neptun

Poloha rodinný hotel ležiaci v blízkosti krásnej okruhliakovej pláže, cca 
50 m nad penziónom Posejdon, neďaleko centra mesta Gradac.
vybavenie reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi ZADARMO, v blízkosti zmená-
reň, market, parkovisko.
Ubytovanie klimatizované 2-3lôžkové izby s vaňou a WC, chladničkou, 
SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, balkónom alebo lodžiou, niektoré s možnosťou 
prístelky. 3lôžkové izby sú priestranné, s možnosťou prístelky, plne vyhovu-
júce pre ubytovanie 4-člennej rodiny. Na izbách nie sú k dispozícii osušky.
Stravovanie polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z menu so 
šalátovým bufetom, plná penzia - raňajky formou bufetu, obedy a večere vý-
ber z menu, v období 13.6.-19.9. k obedu a večeri ZADARMO: 0,2l vína ale-
bo 0,3l džúsu.
Pláž okruhliaková, cca 100 m, vhodná pre deti. 
ŠPort malý vnútorný bazén s whirlpoolom (otvorený denne od 9:00 do 
18:00), vodné športy podľa miestnej ponuky.
Poznámka izby 2(+1) sú prednostne obsadzované 3 osobami. Nástupný 
deň streda je možný iba v kombinácii s autobusovou a leteckou dopravou. 
Pobytovú taxu cca 1,4 EUR/os./deň a poplatok za parkovanie cca 3 EUR/au-
to/deň- platí sa na mieste.
Zľavy Zľavy PRE IZBy 2(+1) a 3(+1): dieťa do 2 rokov bez nároku na lôž-
ko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke - ZADARMO. 
Druhé dieťa od 2 do 12 rokov bez nároku na lôžko s 2 dospelými a dieťa-
ťom v izbe 2(+1) - zľava 50 %. Dieťa od 2 do 12 rokov na 3. základnom lôžku 
v izbe 3(+1) - zľava 50 %. Dieťa od 12 do 18 rokov na prístelke - zľava 30 %. 
Osoba od 18 rokov na prístelke - zľava 10%. Dieťa od 2 do 12 rokov na 2. zá-
kladnom lôžku - zľava 30 %. Zľavy PRE IZBU 2(+0): dieťa do 2 rokov bez 
nároku na lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 2 do 12 rokov na 2. základ-
nom lôžku - zľava 30 %.
Cena zahŕňa ubytovanie a polpenziu/plnú penziu na vybraný počet nocí.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna zájazdu.   
naPísali nám: Hotel sa nachádza na pomerne pokojnom mieste, 
v podstate na konci mesta Gradac, ale napriek tomu blízko centra, cca 8 
min. príjemnou prechádzkou po promenáde, k moru to je len pár krokov, 
do minúty ste na peknej a udržiavanej kamienkovej pláži pod penziónom 
Posejdon, pokiaľ ale pôjdete ulicou ďalej dôjdete za cca 3 min k najkrajšej 
pláži v Gradaci, kde sú pre deti i vodné atrakcie. Hotel samotný je veľmi 
útulný, izby pekné, čisté, každý deň upratané, z niektorých izieb je pekný 
výhľad na more. Strava je dostačujúca, raňajky fajn, vždy vám ochotný 
kuchár pripraví omeletu alebo praženicu, večere sú formou výberu z 3 
jedál, rád sa sem vraciam. V.K.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

•  Krásné kúpanie
•  Obľúbený hotel
•  Výhodná poloha na 

výlety do okolia
•  Autobusový zájazd  

na 10/11 nocí
•  Atraktívne zľavy  

pre deti
•  V blízkosti pláže aj 

centra Gradacu

  izby PRE 2 Až 4 OS. 
 + DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
PLNá PENZIA

  noCí: 7 A VIAC  
(NáSTUPy SO,ST)

 
  lietadlo: OSTRAVA (SO)

  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA) 
(UT: 7.7.,28.7., 18.8.) 
z BRatISLavY

  aUto

od 189 EUr 
oS./autom /7 NOCÍ

  dieťa zadarmo   
DO 12 ROKOV A ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA
ckvt.Sk
HR-0128N
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IZBA ***

Chorvátsko – Klek – ostrov Brač/Supetar

Hotel Resort Bluesun Velaris /Apartmány Bonaca

Poloha apartmánové stredisko v Kleku uprostred stredomorskej vegetácie, v krás-
nom okruhliakovom zálive, južne od Gradacu.
vybavenie reštaurácia, plážová reštaurácia, letná terasa s grilom a výčapom (mož-
nosť vlastného grilovania - ZADARMO), zmenáreň, trezor, Wi-Fi ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované apartmány, typ APT. 2+2(+1) - jedna 2lôžková spálňa, den-
ná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby vhodným aj pre dospelých s možnosťou 
prístelky, typ APT. 4(+0) - dve 2lôžkové spálne a mini kuchyňa, apartmán sa nachádza 
na prízemí, vždy vybavený kuchynský kút, sprcha a WC, SAT TV, balkón alebo terasa. Po 
predchádzajúcej dohode možnosť zaistenia ubytovania v apartmáne typu 2+2(+1) vo vi-
le Bonaca, v ktorej sa nachádzajú 2 apartmány na prízemí a dva na poschodí. Vo všetkých 
apartmánoch možnosť pripojenia na Wi-Fi 
ZADARMO. Súčasťou vybavenie apartmá-
nov nie sú uteráky.
Stravovanie individuálne, na recepcii 
možno dokúpiť raňajky, obedy alebo ve-
čere (raňajky formou bufetu, obed a ve-
čera výber zo 4 menu). Raňajky 5 EUR, 
obed 11 EUR, večera 11 EUR. Deti do 10 ro-
kov majú 20% zľavu.
Pláž okruhliaková, cca 300-350 m. 
ŠPort betónové tenisové kurty, stolný 
tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry ZA-
DARMO, detské ihrisko pri letnej terase, 
vodné športy podľa miestnej ponuky.
Poznámka parkovanie v bezprostred-
nej blízkosti apartmánov za poplatok - 3 
EUR/deň. Pobytová taxa - cca 1,50 EUR/
os./deň - platba na mieste. Check-in od 
16: 00h /check-out do 10: 00 hod.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko - ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na 
prístelke ZADARMO. Osoba od 12 rokov 
na prístelke v termíne od 13.6. do 5.9. - 
platí 69 EUR/os./týždeň.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, výmenu 
posteľnej bielizne 1x týždenne.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

Poloha turistické stredisko Velaris sa skladá z hotela Amor****, depandance Vri-
lo*** a Vlačica***, v borovicovom lese, cca 1 km od centra mesta.
vybavenie reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, snack bar, internetový kútik, 
terasa, konferenčná sála, Wi-Fi na recepcii ZADARMO. Hotel Amor má vlastnú recepciu. 
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fé-
nom, niektoré s možnosťou až dvoch prísteliek pre deti do 12 rokov (rozkladacia po-
hovka), sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom. Izby označené DEP sa nachádzajú 
v 3* depandance Vrilo/Vlačica, ostatné izby sú v 4* hoteli Amor.
Stravovanie raňajky - formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
Pláž piesočnato-okruhliaková, cca 50-200 m, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky za 
poplatok.
ŠPort tenisové kurty, stolný tenis, vod-
né športy, ihrisko na loptové hry, detské 
ihrisko, wellness - fitness, masáže, sauna, 
vírivka, vonkajší bazén so sladkou vodou 
a detský bazén pri hoteli Amor.
Poznámka parkovanie za poplatok 3 
EUR/deň. 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Prvé die-
ťa do 12 rokov s 2 dospelými - ZADAR-
MO. Druhé dieťa do 12 rokov s 2 dospe-
lými - zľava 50 %. Dieťa do 12 rokov s 1 
dospelým v izbách 2+0 a 2+1 - zľava 20 
%. Osoba od 12 rokov na prístelke - zľa-
va 20 %. ZVLáŠTNE Zľavy: pri zakúpe-
ní pobytu na 7 nocí v termíne do 6.6. a od 
12.9. vám poskytneme mimoriadnu zľa-
vu 20 % a v termíne 6.6. – 20.6. a 29.8. – 
12.9. vám poskytneme mimoriadnu zľavu 
15 % - zľavy nie je možné kombinovať so 
zľavou sa skorý nákup.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Možnosť zapožičania detskej postieľky za 
10 EUR/deň, platba na mieste.

•  Kľudné letovisko
•  Krásne kúpanie 

 

  aPartmány PRE 4 Až 5 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: BEZ STRAVy, MOžNO-
Sť RAňAJOK, OBEDOV, VEčERÍ

  noCí: 4 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 59 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 12 ROKOV 
NA PRÍSTELKE a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-00901

•  Priamo na pláži

 

  izby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

lietadlo: OSTRAVA (SO)
  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 229 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 12 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0075S

–20 % do 1. 4.
–10 % do 1. 3.
–5 % do 1. 5.

Platí Pre vybrané termíny 
Pobytov

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

sčítajte so zľavou 5 % na 
Pobyty na 8 a viaC noCí 
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Chorvátsko – Bol

Hotel Bluesun Bonaca

Poloha resort pavilónového typu v zeleni, v miernom svahu, cca 900 m 
od mestečka Bol.
vybavenie klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, in-
ternetová kaviareň, zmenáreň, trezor, TV miestnosť, Wi-Fi ZADARMO, pre-
dajňa suvenírov.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, 
SAT TV, Wi-Fi ZADARMO, telefónom, trezorom. Izby SU - sú priestrannej-
šie a s možnosťou prístelky. Izba 2(+2) BM - FAMILy - jedna 2lôžková spálňa 
a denná miestnosť s rozkladacím gaučom vhodným pre dve deti do 14 rokov.
Stravovanie služby ALL INCLUSIVE - plná penzia formou bufetu, nesko-
ré raňajky - kontinentálne, popoludňajšie občerstvenie, neskorý snack, co-
oking show. Konzumácia miestnych čapovaných alkoholických (pivo, víno) 
a nealkoholických nápojov (voda, sýtené a nesýtené nápoje) v čase podáva-
nia jedla a od 10:00 do 24:00 v rámci all inclusive baru -  káva, čaj, miestne 
čapované alkoholické a nealkoholické nápoje.
Pláž okruhliaková, cca 200 m. Známa okruhliaková pláž Zlatni rat, cca 
600 m od hotela, vhodná pre deti, sprchy na pláži.
ŠPort vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, tenisové kurty, 
stolný tenis, ihrisko na loptové hry, fitness, detské ihrisko, animácie pre deti 
a dospelých, vodné športy podľa miestnej ponuky. 
Poznámka služby ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňajú: tenisové kurty (1 ho-
dina na izbu/deň), požičanie bicyklov (max. 6 hodín/týždeň/os.) po pred-
chádzajúcej dohode s recepciou, stolný tenis, viacúčelové ihrisko, plážový 
volejbal, kolky, fitness, ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obme-
dzenom množstve), animačný program. Pri večeri je vyžadovaný spoločen-
sky vhodný odev (muži - dlhé nohavice). Parkovanie ZADARMO.
Zľavy zľavy pre deti na www.ckvt.sk.
Cena zahŕňa ubytovanie a ALL INCLUSIVE na vybraný počet nocí, po-
bytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Možnosť zapožičania detskej postieľky za 10 EUR/deň, platba na mieste.
Napísali Nám: To, čo sme očakávali bolo bezo zvyšku naplnené: - hotel 
s ubytovaním v samostatných pavilónoch čistý a udržiavaný - jediná vý-
hrada: vaňa v kúpeľni bola pre nás nepraktická, uvítali by sme sprchovací 
kút - čistota a upratovanie izieb i ostatných priestorov pravidelné, bez 
akýchkoľvek výhrad - stravovanie: tak na to 5 hviezdičiek nestačí, kvalita, 
množstvo, rozmanitosť jedál i ochotný, usmievavý a rýchly personál v ku-
chyni a jedálni, jednoducho dokonalosť sama - personál hotela profesio-
nálny, s príjemným vystupovaním takže celkovo - veľká spokojnosť. B.B

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Rezervujte včas
•  Rodinné izby
•  Bohatý All inclusive
•  Obľúbený rezort
•  Atraktívne zľavy  

pre deti
•  Jedna z nejkrajších 

okruhliadkových pláží 
na Jadrane

 

  izby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ 
LôžKA

  strava: aLL IncLuSIve

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

lietadlo: OSTRAVA (SO)
  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 329 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 14 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0076B

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

sčítajte so zľavou 5 % na 
Pobyty na 8 a viaC noCí vo 
vybranýCh termínoCh
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Chorvátsko – Bol

Grand Hotel Bluesun Elaphusa

Poloha moderný hotel obklopený borovicovým hájom a cypruštekmi, cca 700 m od 
centra mestečka Bol.
vybavenie centrálna reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, TV 
miestnosť, Wi-Fi v celom hoteli ZADARMO, internetová kaviareň, konferenčná sála, te-
rasa, kaderníctvo, výťah, parkovisko.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, tre-
zorom, minibarom, fénom, Wi-Fi ZADARMO. Izby SU - sú priestrannejšie a s možnos-
ťou prístelky. Izba 2(+2)-SU - 2lôžková izba s rozkladacím gaučom (130x200 cm), 
vhodným pre dieťa do 12 rokov alebo 2 deti do 10 rokov.
Stravovanie raňajky/polpenzia - ra-
ňajky a večere formou bufetu.
Pláž z jemných okruhliakov, cca 100 m, 
vhodná pre deti, sprchy na pláži, ležadlá 
a slnečníky na pláži za poplatok.
ŠPort vonkajší a vnútorný bazén s mor-
skou vodou, detský bazén, wellness - 
sauna, masáže, whirlpool, solárium, aero-
bic, fitness, ihrisko na loptové hry, detské 
ihrisko, animácie pre deti a dospelých, te-
nisové kurty, stolný tenis, požičovňa bi-
cyklov a skútrov, vodné športy.
Poznámka slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne ZADARMO (v obmedzenom množstve).
Zľavy Zľavy PRE IZBy 2(+0): dieťa do 
7 rokov bez lôžka s 2 dospelými - ZADAR-
MO. Dieťa do 12 rokov s 1 dospelým v izbe 
2(+0) - zľava 20 %. Zľavy PRe IzBY 
2(+1): dieťa do 12 rokov na prístelke s 2 
dospelými - ZADARMO. Osoba od 12 ro-
kov na prístelke - zľava 20 %. Zľavy PRe 
IZBy 2(+2) -SU: dieťa do 12 rokov s 2 do-
spelými - ZADARMO. Pri obsadení izby 
2(+2) -SU 2 dosp. A 2 deťmi do 10 rokov - 
1. dieťa ZADARMO, 2. dieťa - zľava 50 %.
Cena zahŕňa ubytovanie a raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovné pois-
tenie vrátane poistenia storna zájazdu. 

•  Odporúčame  
pre náročných

 

  izby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

lietadlo: OSTRAVA (SO)
  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 289 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 12 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0076E

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Poloha komfortný hotel skladajúci sa z hlavnej budovy a 6 pavilónov, v bezprostred-
nej blízkosti pláže, cca 10 min. chôdze od centra mestečka Bol.
vybavenie klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, 
TV miestnosť, internetový kútik, Wi-Fi v celom hoteli ZADARMO, tanečná terasa.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, tele-
fónom, trezorom, minibarom, fénom. Izba 2(+2) BM- FAMILy sa nachádza v depandan-
ci Bluesun Borak - jedna 2lôžková spálňa a denná miestnosť s rozkladacím gaučom 
(vhodným pre 1 dospelú osobu alebo 2 
deti do 14 rokov).
Stravovanie raňajky - formou bufe-
tu, polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu.
Pláž okruhliaková, cca 50 m, vhodná 
pre deti.
šPort a zábava vonkajší bazén so 
sladkou vodou, detský bazén, wellness 
centrum v hoteli Elaphusa (100 m), masá-
že, fitness, animácie, tenisové kurty, det-
ské ihrisko, ihrisko na loptové hry, stol-
ný tenis, windsurfing, vodné športy podľa 
miestnej ponuky.
Poznámka pri večeri je vyžadovaný 
spoločensky vhodný odev (muži - dlhé 
nohavice). Parkovisko ZADARMO. 
Zľavy Dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu ZADARMO. Zľavy PRe 
IZBU 2(+0): dieťa do 14 rokov s 1 do-
spelým - zľava 20 %. Zľavy PRe IzBu 
2(+2): 1. a 2. dieťa do 14 rokov s 2 dospe-
lými - ZADARMO. Osoba od 14 rokov na 
prístelke - zľava 20 %.
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, poby-
tovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka za 10 
EUR/deň, platba na mieste.

•  Blízko pláže
•  Krásne kúpanie
•  Výborná strava
•  Obľúbené letovisko

 

  izby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 269 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 14 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0076R

Hotel a dep. Bluesun Borak

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

sčítajte so zľavou 5 % na 
Pobyty na 8 a viaC noCí 
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Chorvátsko – Jelsa

Adriatiq Fontana Resort /

Poloha Hotel a apartmány pavilónového typu, cca 300 m od mesteč-
ka Jelsa.
vybavenie reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, trezor, terasa, Wi-Fi ZA-
DARMO, parkovisko
Ubytovanie HOTEL (HR-0155F) – izby typu 2(+1) M COMFORT - zrekon-
štruované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, s orientáciou 
na morskú stranu a francúzskym oknom s možnosťou prístelky (izby s tera-
sou na vyžiadanie), typ 2(+0) BM CLASSIC - 2lôžkové izby so sprchou a WC, 
SAT TV, telefónom, orientácia na morskú stranu s balkónom alebo terasou. 
Izby 2(+1) ST sa nachádzajú v menšom pavilóne. Všetky izby majú k dispo-
zícii ventilátor. APARTMáNy (HR-01551) typ STUDIO 2(+0) DELUX - miest-
nosť s 2 lôžkami  – typ STUDIO 2+1 COMFORT – 1 miestnosť s 3lôžkmi, typ 
APT. 2+2(+1) COMFORT/DELUX– jedna 2lôžková spálňa, denná miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, s možnosťou prístelky, typ APT. 4+2(+1) 
COMFORT/DELUXE – dve 2lôžkové spálne, denná miestnosť s rozklada-
cím gaučom pre dve osoby, s možnosťou prístelky, vždy vybavený kuch. kút, 
sprcha, WC, SAT TV, telefón, balkón alebo terasa. APT. COMFORT sú kategó-
rie 2* a majú ventilátor. APT. Typu DELUXE sú kategórie 4*, s klimatizáciou, 
DVD, fénom, mikrovlnná rúra, kávovar. Typ APT. 2+2(+1) DELUXE naviac vy-
bavený práčkou a umývačkou.
Stravovanie HOTEL – raňajky a večere formou bufetu,  možnosť dokú-
penia služby All Inclusive Light. APARTMáNy - individuálne.
Pláž malá okruhliaková, prírodná, betónové pláty, cca 150 m, sprchy na pláži.
ŠPort vonkajší bazén a detský bazén s morskou vodou, fitness, športové 
ihrisko, aerobik, tenisové kurty, animácie v 7-8 mesiaci, stolný tenis, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne za poplatok.
Zľavy Pre deti na ckvt.sk.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný počet nocí a príslušnú formu stra-
vy, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu. 
NáŠ Tip Na VÝlET: Za videnie stojí určite dedinka Humac. Ide o dedinku 
z 15. storočia, ktorá si zachovala svoj pôvodný ráz. Môžete tu vidieť staré 
chaty Dinárskeho typu. Je tu nádherne obnovená reštaurácia Krčma Hu-
mac, ktorá je východiskom pre organizované prehliadky jaskyne Grapčeva 
Špilja. Grapčeva Špilja je jedno z najvýznamnejších paleoarcheologických 
nálezísk v Chorvátsku.

•  V blízkosti pláže
•  Ubytovanie v zeleni
•  Pokojné letovisko
•  Široká ponuka izieb  

a apartmánov
•  Animácie pre deti
•  All inclusive  

za príplatok

 

  izby PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 6 ROKOV BEZ LôžKA 
 štúdia PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA 
 aPartmány PRE 4 Až 7 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: BEZ STRAVy, POLPEN-
ZIA, MOžNOSť ALL INCLUSIVE

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  lietadlo: OSTRAVA (SO)
bus: Z BRATISLAVy (PIA)

  aUto

od 229 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 12 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

HR-0155F HR-01551

–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

sčítajte so zľavou 3 % na 
Pobyty na 10 a viaC noCí 
vo vybranýCh termínoCh 
v hoteli
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Chorvátsko – Jelsa/Stari Grad

Hotel Arkada

Poloha hotel, cca 900 m od mestečka Stari Grad.
vybavenie reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, výťah, trezor, Wi-Fi ZADARMO (pri 
bazéne a lobby bare), tanečná terasa, parkovisko.
Ubytovanie 1-2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, telefónom, niekto-
ré s možnosťou prístelky.
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
Pláž okruhliaková, prírodná kamenistá a betónové pláty, cca 50-100 m, sprchy na 
pláži, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
ŠPort vnútorný bazén s morskou vo-
dou (mimo prevádzky v 7. a 8. mesiaci), 
vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v ob-
medzenom množstve), fitness, v blízkosti 
- tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, ih-
risko na loptové hry.
Poznámka možnosť prevozu loďkou 
do mestečka Stari Grad za poplatok. Par-
kovisko ZADARMO.
Zľavy Pre deti na ckvt.sk
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu
Napísali Nám: Stari Grad krásne, 
príjemné mestečko. Hotel Arkáda a uby-
tovanie staršie, ale dostačujúce. Kúpanie 
dobré (boli sme v septembri). Strava 
vynikajúca. Delegát bol v Splite, ale 
nformácie na recepcii, alebo od delegáta 
cez SMS. Nymburák

•  Pokojné prostredie
•  Blízko pláže

 

  izby PRE 1 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

lietadlo: OSTRAVA (DENNE)
  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 259 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 14 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0072A

–15% do 31. 12.

Hotel Hvar

Poloha v miernom svahu v zeleni, cca 500 m od mestečka Jelsa.
vybavenie klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kozmetic-
ký salón, zmenáreň, trezor na recepcii za poplatok, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, výťah, 
TV miestnosť, tanečná terasa, parkovisko.
Ubytovanie 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fénom, Wi-Fi ZA-
DARMO, stropným ventilátorom, niektoré izby sú s možnosťou prístelky. Klimatizácia 
za poplatok na vyžiadanie.
Stravovanie polpenzia - raňajky a ve-
čere formou bufetu, služby ALL INCLUSI-
VE - raňajky, obed a večera formou bufe-
tu, popoludňajšie občerstvenie - zákusok 
a káva (16:00-17:00), konzumácia miest-
nych čapovaných nealkoholických a alko-
holických nápojov 10:00-23:00 na bare 
pri bazéne, 1x dalmátska večera.
Pláž okruhliaková, prírodná kamenistá, 
piesočnatá, cca 100-150 m, sprchy na plá-
ži, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
ŠPort vonkajší bazén s morskou vodou, 
vnútorný bazén s morskou vodou (mi-
mo prevádzky 15.6.-15.9.), masáže, fitnes 
ZADARMO, tenisové kurty, stolný tenis, 
minigolf, športové ihrisko, aerobic, 15.6.-
15.9. animácie pre deti, požičovňa bicyk-
lov, 2x týždenne večerný program.
Poznámka slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne ZADARMO (v obmedzenom množstve). 
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 12 
rokov na prístelke - ZADARMO. Druhé 
dieťa do 12 rokov bez lôžka - zľava 50 %. 
Dieťa do 12 rokov s 1 dospelým - zľava 20 
%. Osoba od 12 rokov s 2 dospelými - zľa-
va 10 %.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, polpenziu/služby ALL INCLU-
SIVE, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovné pois-
tenie vrátane poistenia storna zájazdu. 

•  Ubytovanie v zeleni
•  Animačný program
•  Pekné kúpanie

 

  izby PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 12 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
aLL IncLuSIve

  noCí: 5 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

lietadlo: OSTRAVA (SO)
  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 279 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 12 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0073H

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.
–5 % do 31. 3.
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Chorvátsko – ostrov Hvar/Vrboska

Poloha hotel pavilónového typu nachádzajúci sa v pokojnej časti ostrova Hvar, cca 2 
km od centra mesta Hvar.
vybavenie v hlavnej budove - recepcia, reštaurácia, internetový kútik, TV miestnosť, 
trezor na recepcii za poplatok (cca 7 EUR/týždeň), pizzeria, plážový bar, Wi-Fi na re-
cepcii ZADARMO, terasa, parkovisko.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, trezorom, telefó-
nom, balkónom a s možnosťou prístelky. 
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky, ve-
čere formou bufetu, obedy - výber z menu.
Pláž prírodná, betónové pláty, cca 50 - 
200 m.
ŠPort stolný tenis, požičovňa bicyklov, 
animácie pre deti a dospelých, mini fit-
ness, potápačské centrum, vodné športy 
podľa miestnej ponuky.
Poznámka pobytová taxa sa platí v ku-
nách na mieste - cca 10 HRK/os/deň.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu ZADARMO. Dieťa do 12 ro-
kov s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa do 7 
rokov bez lôžka  - zľava 50 %. Dieťa do 12 
rokov s 1 dospelým - zľava 30 %. Osoba 
od 12 rokov na prístelke - zľava 20 %.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, polpenziu/plnú penziu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka (cca 5 
EUR/deň), pes (cca 8 EUR/deň) - platí sa 
na mieste.
NáŠ Typ Na VÝlET: Benátske 
opevnenie Hvaru – hradby okolo mesta 
nadväzujúce na pevnosť Španjol tiež 
Španjolska tvrdjava (88 m. n. m.) po-
chádza zo 16. stor. Pevnosť je prístupná 
(platí sa vstupné). K pevnosti vedie 
okrem asfaltovej cesty (od autobusovej 
zastávky a parkoviska na okraji starého 
mesta) aj niekoľko peších ciest.

•  Pokojné prostredie
•  Ubytovanie v zeleni
•  Výhodná cena

 

  izby PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 7 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
PLNá PENZIA

  noCí: 7 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 269 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 12 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0257S

Hotel SirenaLabranda Senses Resort

Poloha Novo zrekonštruované hotelové pavilóny, obklopené stredomorskou vege-
táciou a borovicami. Nachádza sa pri najkrajších plážach ostrova Hvar, východne od 
mestečka Vrboska, stále žiadanejšej lokality pre trávenie letnej dovolenky. S Vrboskou 
je Senses Resort spojený chodníkom vedúcim pozdĺž mora, v dĺžke cca 2 km.
vybavenie reštaurácia, terasa, café bar, plážový bar, konferenčná miestnosť, Wi-Fi 
v celom rezorte ZADARMO, centrálna recepcia, bezplatné parkovisko.
Ubytovanie moderné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi, mi-
nibarom, trezorom, balkónom, s možnosťou prístelky. Izby označené SW majú priamy vý-
hľad na more. 
Stravovanie polpenzia plus - raňajky 
a večere formou bufetu, k večeri neobme-
dzená konzumácia čapovaných miestnych 
alkoholických a nealkoholických nápojov. 
All inclusive -  raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu, konzumácia miestnych alko-
holických a nealkoholických čapovaných 
nápojov od 8:00 do 24:00 hod. v reštaurá-
cii, v bazénovom a lobby bare.
Pláž okruhliaková, prírodná cca 50-
100 m. Veľmi vyhľadávaná pláž Soline 
z hrubého piesku je vzdialená cca 2 minú-
ty pešou chôdzou.
ŠPort vonkajší bazén so sladkou vodou, te-
rasa s ležadlami a slnečníkmi (v obmedzenom 
množstve), wellness & SPA - fínska sauna, 
fitness, whirlpool, minigolf, tenisové kurty, 
stolný tenis, detské ihrisko, športové ihris-
ko, zapožičanie palíc Nordic Walking, aerobic, 
vodný aerobic, mini futbal, vodné športy.
Poznámka pobytová taxa - cca 1,50 
EUR/os./deň - platí sa na mieste.
Zľavy Dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 12 
rokov na prístelke - ZADARMO. Osoba od 
12 rokov na prístelke - zľava 30 %.
Cena zahŕňa ubytovanie na vybra-
ný počet nocí, polpenziu plus/ služby all 
inclusive.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

•  Pokojné prostredie
•  Pekné kúpanie

 

  izby PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA PLUS,  
aLL IncLuSIve

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  lietadlo: OSTRAVA (SO)
  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 339 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 12 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0322L

–15% do 31. 1.
–10 % do 29. 2.
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Hotel Faraon

Poloha hotel umiestnený vo svahu pri krásnej okruhliakovej pláži, na po-
lostrove Pelješac v mestečku Trpanj.
vybavenie klimatizovaná reštaurácia, bar pri bazéne, TV miestnosť, kon-
ferenčná sála, trezor (za poplatok), Wi-Fi ZADARMO, hotel nemá výťah.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, tele-
fónom, fénom, balkónom, s možnosťou prístelky (vhodná pre dieťa do 12 ro-
kov). Izby PREM sú priestrannejšie, vybavené novším zariadením a umiest-
nené v budove najbližšie k moru. Izby B sú umiestnené z bočnej strany 
hotela. Izba 2(+2) BM-FAM - dve 2lôžkové spálne s balkónom, jedna s orien-
táciou na park a druhá na morskú stranu. Prístup k izbám je po schodoch. 
Stravovanie raňajky formou bufetu, polpenzia - raňajky a večere for-
mou bufetu. Služba ALL INCLUSIVE - plná penzia formou bufetu, popolud-
ňajšie občerstvenie (káva, čaj, sušienky) od 16:00 do 17:00 hod., na all inclu-
sive bare pri bazéne miestne nealkoholické a alkoholické nápoje od 10:00 
do 23:00 hod. 
Pláž okruhliaková, cca 30 m, pozvoľný vstup do mora, vhodná pre deti, 
sprchy na pláži za poplatok.
ŠPort vonkajší bazén a detský bazén so sladkou vodou, stolný tenis, aero-
bic, požičovňa bicyklov a kajakov.
Poznámka služby ALL INCLUSIVE ďalej zahŕňajú: zapožičanie ležadiel 
a slnečníkov pri bazéne (v obmedzenom množstve), animácie pre deti i do-
spelých, 2x týždenne živá hudba. Parkovisko za poplatok cc 5 EUR/deň – 
platí sa na mieste. Chladnička (na vyžiadanie) cca 5 EUR/deň. Pobytová ta-
xa - cca 1,50 EUR/os./deň, platba na mieste. 
Zľavy dieťa do 3 rokov bez lôžka - ZADARMO. Dieťa do 12 rokov na prí-
stelke - ZADARMO. Osoba 12-15 rokov na prístelke - zľava 30 %. Osoba od 
15 rokov na prístelke - zľava 10 %. Dieťa 3-12 rokov bez lôžka ako druhé die-
ťa v izbe 2(+1) a tretie dieťa v izbe 2(+2) - zľava 50 %. Dieťa do 12 rokov na 
základnom lôžku v období do 20.6. a od 5.9. - zľava 50 %, 20.6. - 5.9. zľa-
va 30 %.
Cena zahŕňa ubytovanie a služby raňajky/ALL INCLUSIVE/ polpenziu 
na vybraný počet nocí.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Ceny ubytovania s raňajkami alebo polpenziou na www.ckvt.sk.

•  Pokojné prostredie
•  Krásne kúpanie
•  Rodinné izby
•  Priamo pri pláži
•  Atraktívne zľavy  

pre deti
•  Vinarská oblasť
•  Animácie pre deti
•  Živá hudba

 

  izby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 3 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPEN-
ZIA,  
aLL IncLuSIve

  noCí: 7 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

lietadlo: OSTRAVA (SO)
  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 209 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 12 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0136F

–20% do 31. 12.
–15 % do 15. 2.
–10 % do 31. 3.
–5% do 30. 4.

Chorvátsko – Trpanj 
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Chorvátsko – Orebić

Hotel, vily a depandance Bellevue

Poloha zrekonštruovaný hotelový komplex, štyroch depandancov a viliek 
v pokojnom prostredí, cca 800 m západne od Orebića.
vybavenie klimatizovaná reštaurácia s terasou v hlavnej budove (pre ho-
tel a vily) a reštaurácia s terasou pre DEPANDANCE (reštaurácia Rondela), 
„piano“ bar s terasou, zmenáreň, trezor, Wi-Fi  ZADARMO, výťah (v hoteli), 
bezplatné parkovisko.
Ubytovanie DEPANDANCE (HR-0069B) - zrekonštruované moderné kli-
matizované 2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou, WC, fénom, SAT TV, tele-
fónom, balkónom, Wi-Fi, s možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko). Typ 2+2 
BM - dve 2lôžkové spálne pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 14 rokov. Z de-
pandancu nie je výhľad na more z dôvodu stredomorskej vegetácie. HO-
TEL (HR-0069L) -moderné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou ale-
bo vaňou, WC, fénom, SAT LCD TV, Wi-Fi ZADARMO, telefónom, minibarom, 
trezorom, niektoré s balkónom, s možnosťou prístelky. Izby 2(+2) - 2lôž-
ková izba s rozkladacím gaučom vhodným pre 2 deti do 14 rokov. VILy (HR-
-0069I) - moderné klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, 
Wi-Fi ZADARMO, telefónom, kávovarom, mikrovlnou rúrou, fénom, trezo-
rom, terasou, s možnosťou 1-2 prísteliek (rozkladací gauč). Izba 4(+1) BM - 
dve 2ôžkové spálne a denná miestnosť s rozkladacím gaučom. 
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Služby ALL IN-
CLUSIVE Light - plná penzia formou bufetu. K obedu a večeri - čapované miest-
ne nápoje: pivo, víno, voda alebo džús (pre DEPANDANCE reštaurácia Rondela)
Pláž okruhliaková, kamenistá, cca 30 m, vhodná pre deti.
ŠPort vonkajší bazén so sladkou vodou, detský bazén, tenisové kurty, 
stolný tenis, detské ihrisko, animácie, ihrisko na loptové hry.
Poznámka ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom 
množstve) a na pláži za poplatok.
Zľavy Zľavy pre izbu 2(+0): dieťa do 7 rokov s 1 dospelým - zľava 50 %. 
Dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 25 %. Zľavy pre izbu 2(+1): die-
ťa do 7 rokov s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa od 7 do 14 rokov s 2 dospe-
lými - zľava 50 %. Dieťa do 7 rokov s 1 dospelým - zľava 50 %. Dieťa od 7 do 
14 rokov s 1 dospelým - zľava 25 %. Osoba od 14 rokov s 2 dospelými - zľava 
20 %. Zľavy pre izbu 2(+2), 2+2 a 4(+1): 1., 2. a 3. dieťa do 14 rokov s 2 do-
spelými - zľava 50 %. V termínoch 20.6.-12.9.vám poskytneme zľavu 10 % 
pri zakúpení pobytu na 10 a viac nocí. Tieto zľavy nie je možné kombinovať 
so zľavou za skorý nákup.
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu/ALL INCLUSIVE Light na vybraný 
počet nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka pre dieťa do 3 rokov  - ZADARMO.

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Pokojné prostredie
•  Centrum Orebiću  

na dosah
•  Ideálna poloha na 

výlety do Dubrovníka 
a na Korčulu

•  Priamo pri pláži
•  Krásne kúpanie

 

  izby PRE 2 Až 5 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ 
LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
ALL INCLUSIVE LIGHT

  noCí: 7 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

lietadlo: OSTRAVA (SO)
  bus: Z 30 MIEST NA SR (PIA)
  aUto

od 269 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 7 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0069L, I, B

–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Vily BelleVue

Hotel BelleVue

DepanDance BelleVue
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Chorvátsko – Orebić

Hotel Orsan

Poloha hotel sa nachádza v prekrásnej a pokojnej zátoke, cca 1 km od 
centra mesta Orebić.
vybavenie reštaurácia, aperitív bar, terasa, trezor na recepcii, bezplatné 
parkovisko, výťah, Wi-Fi ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT LCD TV, 
telefónom, balkónom, s možnosťou prístelky. Z väčšiny izieb typu BM je 
krásny výhľad na more a hradby starého mesta Korčula.
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, služby ALL IN-
CLUSIVE Light - raňajky, obed, večera formou bufetu, k obedu a k večeri 
miestne čapované nápoje - víno, pivo, výber z nealkoholických nápojov.
Pláž okruhliaková, cca 10 m, sprchy na pláži, ležadlá a slnečníky na plá-
ži za poplatok.
ŠPort vonkajší bazén s morskou vodou, vodné športy podľa miestnej  
ponuky, detské ihrisko, neďaleko tenisové kurty, plážový volejbal.
Poznámka ležadlá a slnečníky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom 
množstve) a na pláži za poplatok. Izby 2(+1) sú prednostne obsadzované 3 
osobami. Chladnička - na vyžiadanie (cca 40 HRK/deň) - platí sa na mieste.
Zľavy dieťa do 7 rokov s 2 dospelými - ZADARMO. Dieťa od 7 do 14 rokov 
s 2 dospelými - zľava 50 %. Dieťa do 7 rokov s 1 dospelým - zľava 50 %.  
Dieťa od 7 do 14 rokov s 1 dospelým - zľava 25 %. Osoba od 14 rokov na prí-
stelke - zľava 20 %.
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu/ALL INCLUSIVE Light na vybraný 
počet nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného poistenia vrátane poistenia storna  
zájazdu.
Napísali Nám: Dobrý deň, včera sme sa vrátili z dovolenky (hotel Orsan, 
Orebić - doprava busom) s vašou cestovnou kanceláriou. Chcela by som Vám 
moc poďakovať za krásne strávenú dovolenku, ktorú sme si moc užili. Hotel 
a jeho služby vrátane nádherného výhľadu z izby boli skvelé. Stravovanie bolo 
dobré, každý si vybral a spoločne s výborným miestnym vínom sme si užili 
večere s výhľadom na bazén a za ním na more. Už druhýkrát sme využili Vaše 
služby, avšak tento rok sme využili autobusovú dopravu, ktorá bola pohodlná, 
len vodič pri ceste naspäť bol ľahkovážny, čo sa týka cesty v daždi a predbie-
hanie 2 autobusov v zákrute. Ešte by som chcela poďakovať delegátke Lenke 
Lauss, ktorá bola vždy nápomocná a ochotná poradiť. Ďakujeme za dovolenku 
a budeme sa tešiť na budúci rok.

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

•  Výhodná cena
•  Pokojné prostredie
•  Krásne kúpanie
•  Priamo pri pláži
•  Krásný výhľad na 

ostrov Korčula
•  Vinarská oblasť
•  Krásné prechádzky  

pri mori

 

  izby PRE 2 Až 3 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA,  
ALL INCLUSIVE LIGHT

  noCí: 7, 14 (NáSTUPy DENNE)

lietadlo: OSTRAVA (SO)
  bus: Z 30 MIEST NA SR  (PIA)
  aUto

od 231 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 7 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.SkK
HR-0069O

–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Chorvátsko – ostrov Korčula

Hotel Port 9 Apartmány Port 9

Poloha v roku 2017 zrekonštruovaný hotel pavilónového typu v malebnom zálive 
v zeleni, cca 2 km od historického centra mesta Korčula. Zo zátoky Bon Repos je veľmi 
dobré lodné spojenie do centra Korčuli a na prírodné  FKK pláže ostrovčeka Badija.
vybavenie 2 bufetové reštaurácie, à la carte reštaurácie, taverna, beach bar, snack 
bar, lobby bar, Wi-Fi ZADARMO, terasa, zmenáreň, bankomat, výťah vo všetkých pavi-
lónoch, parkovanie za poplatok - cca 2 EUR/deň.
Ubytovanie renovované klimatizované 2lôžkové izby so sprchou alebo vaňou a WC, 
SAT TV, telefónom, fénom, trezorom, minibarom, balkónom, niektoré s možnosťou prí-
stelky (rozkladacie kreslo). Izba LUX - priestranná 2lôžková izba s možnosťou prístel-
ky s francúzskym balkónom. Izba typu 2(+2) FAMILy-B - dve 2lôžkové spálne, každá 
s vlastnou kúpeľňou a denná miestnosť, typ 2(+2) JUNIOR SUITE-B - 2lôžková spálňa 
a denná miestnosť s jedným rozkladacím 
gaučom až pre 2 osoby.
Stravovanie raňajky, polpenzia - ra-
ňajky a večere formou bufetu.
Pláž okruhliaková, kamenistá, betónové 
pláty, cca 150 m, sprchy na pláži.
ŠPort vonkajší bazén so sladkou vodou, 
2x bazén so slanou vodou, detské ihrisko, 
fitness, animácie, tenisové kurty, stolný 
tenis, minigolf, požičovňa bicyklov, škola 
potápania, detská horolezecká stena, mi-
ni botanická záhrada. Ležadlá a slneční-
ky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom 
množstve), na pláži za poplatok.
Poznámka Pobytová taxa cca 1,5 EUR/
os./deň - platí sa na mieste.
Zľavy pre deti na ckvt.sk. ZVLáŠT-
ne Zľavy: pri zakúpení pobytu na 7 nocí 
v termínoch do 20.6. a od 26.9. vám bu-
de poskytnutá zľava 15 % - nie je možné 
kombinovať so zľavou za skorý nákup. 
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

Poloha moderne zrekonštruované apartmány (predtým Korkyra Gardens) umiest-
nené v malebnom zálive v zeleni, cca 2 km od historického centra mesta Korčula. 
vybavenie 2 bufetové reštaurácie, à la carte reštaurácie, taverna, beach bar, snack 
bar, lobby bar, Wi-Fi ZADARMO, terasa, zmenáreň, bankomat, parkovanie za poplatok 
- cca 2 EUR/deň.
Ubytovanie novo zrekonštruované klimatizované apartmány - typ Apt. 2+2 typ A - 
jedna 2lôžková spálňa, Apt. 3 + 2 typ C - jedna 2lôžková spálňa s prístelkou (rozklada-
cí gauč), Apt. 4 + 2 typ B- dve 2lôžkové spálne, vždy denná miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby, vždy vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, SAT TV, telefón, Wi-Fi 
ZADARMO, fén, balkón alebo terasa.
Stravovanie Individuálne alebo možnosť dokúpenia polpenzie - raňajky a večere 
formou bufetu.
Pláž prírodná kamenistá, okruhliaková, 
betónové pláty, cca 80-100 m.
ŠPort vonkajší bazén so sladkou vodou, 
2x bazén so slanou vodou, detské ihrisko, 
fitness, animácie, tenisové kurty, stolný 
tenis, minigolf, požičovňa bicyklov, škola 
potápania, detská horolezecká stena, mi-
ni botanická záhrada. Ležadlá a slneční-
ky pri bazéne ZADARMO (v obmedzenom 
množstve), na pláži za poplatok.
Poznámka Pri pobyte bez stravy: po-
vinný doplatok za záverečné upratovanie 
cca 30 EUR/apartmán - platí sa na mies-
te. Pobytová taxa cca 1,5 EUR os./deň - 
platí sa na mieste.
Zľavy pre deti na ckvt.sk. ZVLáŠT-
ne Zľavy: pri zakúpení pobytu na 7 nocí 
v termínoch do 20.6. a od 26.9. vám bu-
de poskytnutá zľava 15 % - nie je možné 
kombinovať so zľavou za skorý nákup.
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenzia/ 
bez stravy na vybraný počet nocí, spotre-
bu vody a energie, používanie kuchynské-
ho vybavenia, výmenu posteľnej bielizne 
1x týždenne
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

•  Blízko pláže

 

  izby PRE 2 Až 6 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: BEZ STRAVy, MOžNO-
Sť POLPENZIE

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 129 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 2 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-00781

•  Rodinné izby
•  Ubytovanie v zeleni

 

  izby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 309 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 7 ROKOV  
PRE IZBU 2(+1)a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA  
ckvt.Sk
HR-0078R

–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 30. 4.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 30. 4.
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Chorvátsko – ostrov Mljet/Slano

Hotel Odisej

Poloha na unikátnom ostrove severne od mesta Dubrovník, na okraji Národného 
parku Mljet, obklopený borovicovými hájmi, v blízkosti dvoch prekrásnych jazier.
vybavenie reštaurácia, plážový bar, pizzeria, aperitív bar, zmenáreň, trezor, TV 
miestnosť, výťah, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, parkovisko.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, fé-
nom, niektoré s možnosťou prístelky.
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, plná penzia - raňajky 
a večere formou bufetu, obedy - výber z 3 menu, v centrálnej reštaurácii.
Pláž prírodná okruhliaková, betónové 
pláty, cca 50 m, vhodná pre deti, sprchy 
na pláži.
ŠPort vonkajší detský bazén, fitness 
ZADARMO, sauna, masáže, vodné špor-
ty, požičovňa bicyklov a skútrov. Ležadlá 
pri bazéne a na pláži ZADARMO (v obme-
dzenom množstve).
Poznámka ideálne miesto pre milov-
níkov prírody, cyklistiky a vodných špor-
tov. Vstup do NP nie je zahrnutý v cene 
- 17 EUR/os. (jún-september), 10 EUR/
os., (ostatné termíny) - platba na mieste. 
Trajekty na ostrov Mljet vyplávajú z Dub-
rovníka (len na osobnú prepravu) a tiež 
z polostrova Pelješac (Prapratno). . Po-
bytová taxa - cca 3 EUR/os./deň - plat-
ba na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Prvé dieťa do 
13 rokov na prístelke s 2 dospelými - ZA-
DARMO. Druhé dieťa do 13 rokov bez lôž-
ka s polpenziou s 2 dospelými - zľava 50 
%. Dieťa do 13 rokov s 1 dospelým - zľava 
50 %. Osoba od 13 rokov s 2 dospelými - 
zľava 20 %.
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu/
plnú penziu na vybraný počet nocí
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie pobyt s malým psom (do 5 
kg) - platí sa na mieste - cca 5 EUR/deň.

•  Výborná poloha
•  V srdci národného 

parku Mljet

 

  izby PRE 2 Až 3 OS.
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  strava: POLPENZIA, 
PLNá PENZIA

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 209 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 13 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA 
ckvt.Sk
HR-0213O

–15% do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Grand hotel Admiral

Poloha luxusný hotel leží priamo na pláži.
vybavenie reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, pizzeria, cukráreň, nočný 
klub, kozmetický salón, trezor, výťah, parkovisko ZADARMO, garáž za poplatok.
Ubytovanie klimatizované 2lôžko-
vé izby so sprchou a WC, SAT TV, miniba-
rom, fénom, trezorom, Wi-Fi ZADARMO, 
s možnosťou prístelky.
Stravovanie raňajky a večere formou 
bufetu, 1x týždenne dalmátsky večer.
Pláž okruhliaková, sprchy na pláži
ŠPort vonkajší a vnútorný bazén s mor-
skou vodou, wellness, fitness, whirpool, 
sauna, ihrisko na loptové hry, plážový vo-
lejbal, tenisové kurty, vodné športy.
Poznámka Ležadlá a slnečníky v ob-
medzenom množstve ZADARMO. Pri ve-
čeri je vyžadovaný vhodný spoločen-
ský odev (muži dlhé nohavice, uzavretá 
obuv).
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 6 ro-
kov na prístelke - zľava 50%. Dieťa od 
6 do 12 rokov na prístelke - zľava 30%. 
Osoba od 12 rokov na prístelke- zľava 
20%. ZVLáŠTNE Zľavy: v termínoch do 
17.5. a od 20.9. Vám pri pobyte na 7 no-
cí poskytneme mimoriadnu zľavu 12 %. 
Zľavu možno sčítať so zľavou za sko-
rý nákup.
Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí, pobytovú taxu.
možnosť dokúPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 
Na vyžiadanie: detská postieľka - ZA-
daRmo.

•  Odporúčame 
pre náročných

•  Ideálna poloha na 
výlety na korčulu 
a do dubrovníka

• Pokojné prostredie
• Krásne kúpanie 
• Priamo na pláži

 

  izby PRE 2 Až 3 OS.
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

 strava: PoLPenzIa

  noCí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  bus: Z BRATISLAVy (PIA)
  aUto

od 509 EUr
OS. /AUTOM /7 NOCÍ

   dieťa zadarmo DO 2 ROKOV 
a ďalšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIÍ NA 
ckvt.Sk
HR-0147A

–20 % do 31. 12.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

neplatí pre izby typu 
best price
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Poloha luxusné hotelové stredisko ležiace na pokojnom polostrove Babin Kuk, 
obklopené borovicovými lesmi, vzdialené cca 6 km od starého mesta Dubrovník. Hotel 
sa pýši ocenením najlepší business hotel v Chorvátsku.
vybavenie a la carte reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne, zmenáreň, obchody, 
internetový kútik, Wi-Fi, konferenčná sála pre 1200 osôb +  ďalších 7 konferenčných 
sál, parkovisko za poplatok.
Ubytovanie klimatizované 2 lôžkové izby so sprchou alebo vaňou, WC, SAT 
TV, minibarom, telefónom, trezorom, fénom, Wi-Fi, s možnosťou prístelky. 
Klimatizovaná izba typu 2(+2) FAMILy - 50 m2 - dve 2lôžkové spálne prepojené 
dvermi vhodné pre dve dospelé osoby 
a dve deti do 12 rokov alebo 3 dospelé 
osoby. Izba je orientovaná do parku.
Stravovanie raňajky formou bufetu, 
polpenzia formou bufetu.
PLáž okruhliaková a prírodná kamenistá 
s betónovými plátmi, cca 250 m.
ŠPort vonkajší a vnútorný bazén so 
sladkou vodou, vonkajší detský bazén, 
wellness centrum - masáže, sauna, 
fitness štúdio, aerobic, v blízkosti: 
tenisové kurty, potápanie a vodné 
športy. Ležadlá a slnečníky pri bazéne 
ZADARMO (v obmedzenom množstve). 
Zľavy PRE IZBU 2 (+1): dieťa do 2 
rokov bez nároku na lôžko a stravu - 
ZADARMO. Dieťa od 2 do 12 rokov sa 
2dospelými - zľava 50%. Dieťa od 2 do 12 
rokov s 1 dospelým - zľava 30%. Dospelá 
osoba na prístelke - zľava 20 %. ZĽAVy 
PRE IZBU 2 (+2): dieťa do 12 rokov s 2 
dospelými - ZADARMO. Tretia osoba od 
12 rokov na prístelke – zľava 40%.
Cena zaHŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí, 
pobytovú taxu.
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna 
zájazdu. Na vyžiadanie: detská postieľka 
cca 5 EUR/deň - platba na mieste.

Poloha HOTEL (HR-0083A ) a DEPANDANCE (HR-0083S)v malebnom mestečku 
Mlini cca 200 m od centra mesta na Dubrovníckej riviére neďaleko Dubrovníku. 
vybavenie klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, konferenčná sála, 
aperitív bar, zmenáreň, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, trezor, TV miestnosť, parkovisko 
ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, balkónom, SAT TV, 
telefónom, fénom, niektoré s možnosťou 
prístelky. V depandanci sú novo 
rekonštruované.
Stravovanie polpenzia formou bufetu.
PLáž okruhliaková, cca 50 m, vhodná 
pre deti, sprchy na pláži.
ŠPort vnútorný bazén s morskou 
vodou, vonkajší bazén so sladkou vodou, 
detský bazén, fitness, sauna, masáže, 
stolný tenis, biliard, ďalšie využitie podľa 
miestnej ponuky.
PoZnÁMka ležadlá a slnečníky pri 
bazéne v obmedzenom množstve 
ZADARMO.  Pobytová taxa cca 1,4 EUR/
os./deň - platba na mieste.
Zľavy dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 2 
do 12 rokov na prístelke s 2 dospelými 
- zľava 50 %. Osoba od 12 rokov na 
prístelke s 2 dospelými – zľava 50 %.
Cena zaHŕňa ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí.
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zájazdu.
NAPÍSALI NÁM: Hotel umiestnený 
v krásnej lokalite, s vynikajúcimi 
službami, výborná strava (hlavne 
raňajky s bohatým výberom), 
príjemný personál, čistota. Jediným 
nedostatkom bola absencia chladničky 
na izbe.

Hotel a depandance Astarea

•  Ideálna poloha na 
výlety do Čiernej Hory 
a Dubrovníka

•  Pekná pláž
•  Výborná strava
•  Blízko pláže a centra

 

  iZby PRE 2 Až 3 OS.
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

 Strava: POLPENZIA

  nocí: 3 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  aUto

OD 379 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DieŤa zaDarMo DO 2 ROKOV 
a ďaLšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA 
ckvt.Sk
HR-0083A, S

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.

•  Odporúčame 
pre náročných

•  Výborná strava
•  Pekné kúpanie

 

  iZby PRE 2 Až 4 OS.
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

 Strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  nocí: 4 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  aUto

OD 229 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

   DieŤa zaDarMo DO 12 ROKOV 
a ďaLšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA 
ckvt.Sk
HR-0185U

CHORVÁTSKO - Dubrovnik

Hotel Valamar Lacroma
–10 % do 31. 1.
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Čierna Hora 
|  Kráľovná Jadranu

Čierna Hora je jedinečná krajina, ktorá spája 
krásne pláže, nádhernú prírodu a jedinečných 
ľudí, ktorí z tejto bezpečnej krajiny robia 
príjemné miesto pre strávenie dovolenky pri 
mori. Destinácie, do ktorých s nami môžete 
vycestovať: Budva, Bečići, Petrovac, Buljarica, 
Sutomore, Bar, Dobra Voda, Kruče, Ulcinj.

Čierna Hora:
už dávno nie je len obľúbená oblasť pre strávenie letnej 
dovolenky na pláži. Je to predovšetkým krajina plná 
unikátnych zážitkov. Ten svoj zážitok si tu nájdu gurmáni, 
športovci, rybári, jachtári, milovníci modernej hudby 
i kultúrnych zážitkov. Každý si vyberie! Čierna Hora je 
suverénnym štátom nachádzajúcim sa na južnom pobreží 
Jadranského mora medzi Chorvátskom a Albánskom. 
Na severozápade susedí s Bosnou a Hercegovinou a na 
severovýchode a východe so Srbskom a Kosovom. Rozloha 
Čiernej Hory je síce malá (necelých 14 tis. km2), ale o to 
bohatšia na rozmanitosť, farby a vône prekrásnej prírody, 
ktorá vás hneď po príchode nadchne. Obrovské masívy 
hôr siahajúcich do výšky 2 000 m n. m. strmo padajúce 
do temne modrých vôd Jadranu, členité kopca s bujnou 
mediteránskou, stále zelenou vegetáciou, kamenné, 
architektonicky a kultúrno bohaté mestečka, ktoré sú 
pretkané temperamentným koloritom, tradíciami a kultúrou - 
to všetko máte v Čiernej Hore ako na dlani spolu s najkrajšími 
štrkovými či piesočnými plážami rôznorodých variácií. 
V pobrežnej oblasti Čiernej Hory vládne veľmi príjemné 
a teplé podnebie už od začiatku mája až do konca októbra, 
ktoré je vhodné pre strávenie vašej dovolenky. Priemerné 
denné teploty v sezóne šplhajú až k 35 ° C a teplota vody má 
príjemných 25 ° C.

Letecky každú sobotu z Brna,  
ostravy

autobusom z Bratislavy

 animačný program s českými 
animátormi pre malé aj väčšie deti

Dovolenka pre seniorov
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Poloha komfortný hotel Tatjana sa nachádza v blízkosti známeho turistického stre-
diska Slovenska Plaža, vo vilovej štvrti Budvy, ktorá ponúka príjemné prostredie. Z ho-
tela môžete podnikať každodenné prechádzky na pláže, pobrežnú promenádu aj do 
starej historickej Budvy s jedinečnou atmosférou.
vybavenie recepcia, Wi-Fi, vonkajší bazén so sladkou vodou, parkovanie pri hote-
li ZADARMO, bar.
Ubytovanie klimatizované dvojlôžkové a trojlôžkové izby s balkónom alebo tera-
sou, niektoré s možnosťou prístelky, vlast-
né soc. zariadenie, SAT TV, chladnička.
Stravovanie polpenzia - raňajky a ve-
čere formou bufetu.
PLáž piesočnato-kamienková pláž (Slo-
venska Plaža) je vzdialená cca 700 m, do-
chádzať možno tiež na pláž Mogren, kto-
rá je za poplatok (vstup aj plážový servis). 
V širšom okolí sú ďalšie nádherné plá-
že, ktoré sú ľahko dostupné pešo ale-
bo miestnou dopravou (Bečiči, Jaz, Sve-
ti Stefan).
ŠPort blízko hotela sa nachádza hlavné 
centrum Budvy a promenáda, ktorá po-
núka nepreberné možnosti využitia zá-
bavných programov, koncertov, diskoték, 
športových a zábavných aktivít a pod.
nÁŠ nÁZor hotel ponúka kľudné a prí-
jemné ubytovanie.
Cena zaHŕňa ubytovanie na vybra-
ný počet nocí, stravovanie v uvedenom 
rozsahu.
PoZnÁMka povinný príplatok - poby-
tová taxa a poistenie, platí sa na mieste – 
cca 1,5 EUR/os./deň.
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

Poloha areál bol postavený ako malé hotelové mestečko s vlastnými uličkami, ktoré 
sú obklopené rôznymi typmi apartmánov. Hotelový areál sa nachádza v malebnom zá-
live, cca 500 m južne od centra starobylého mesta Budva.
vybavenie niekoľko reštaurácií, bary, kaviarne, markety, tanečná terasa, parkovisko 
za poplatok, Wi-Fi ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované 2lôžko-
vé izby so sprchou a WC, TV, telefónom, 
fénom, minibarom, niektoré s balkó-
nom. Izby typ  APT. 2(+2) - klimatizovaná 
priestrannejšia 2lôžková izba s možnos-
ťou prístelky pre deti do 12 rokov (rozkla-
dací gauč), typ APT. 2(+2) B s balkónom. 
Izby 4* majú trezor.
Stravovanie polpenzia - raňajky a ve-
čere formou bufetu v centrálnej reštau-
rácii. Možnosť dokúpenia ALL INCLUSIVE 
- raňajky, obed, večera, miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje podávané od 
10:00 do 23:00, popoludňajšie občerstve-
nie (koláč).
PLáž 2 km dlhá piesočnato-okruhliako-
vá, vhodná pre deti, cca 150 m od areálu.
ŠPort v areáli - 2 bazény s morskou vo-
dou (bazény s toboganmi sú prístupné 
klientom 4* izieb), tenisové kurty, stolný 
tenis, ihrisko na loptové hry, detské ihris-
ko, animácie, tobogan, vodné športy.
PoZnÁMka pobyt vhodný pre všetky 
generácie. Parkovisko za poplatok cca 4 
EUR/deň.
Zľavy  Dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa od 2 do 
12 rokov na prístelke - zľava 50 %. Oso-
ba od 12 rokov s 2 dospelými - zľava 10 
%. Dieťa do 12 rokov v izbe s 1 dospelým - 
zľava 30 %.
Cena zaHŕňa ubytovanie, polpenziu 
alebo ALL INCLUSIVE na vybraný počet 
nocí, pobytovú taxu.. 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

Komplex Slovenska Plaža +
ČIERNA HORA – Budva

Hotel Tatjana 

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• Kľudné prostredie
• Blízko promenády
• Odporúčame

   
 iZby: 2 Až 3 OS.

Strava: POLPENZIA

 nocí: 7, 14 

oDLety: BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 179 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

akcia Pobyt zaDarMo 
Pre DIEťA DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
ME-0065T

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• Hotel v štýle španiel-
skeho mestečka

• Medzinárodné animácie

     

 
 iZby: 2 Až 3 OS.

Strava: POLPENZIA/
PLNá PENZIA/ ALL INCLU-
SIVE

 nocí: 7, 14 

oDLety: BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 259 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

Zľavy PRe  DIEťA DO 12 ROKOV

VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
ME-0003P
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Hotel Mediteran 

ČIERNA HORA – Bečići–Petrovac

Vila El Mar Garden 

Poloha vila El Mar Garden sa nachádza v centre malebného letoviska Petrovac na 
Moru, ležiacim v malej zátoke chránené vysokými horami pred vnútrozemskými vplyv-
mi. Kulisa horského masívu dodáva miestu neopakovateľnú atmosféru.
vybavenie recepcia, reštaurácia, Wi-Fi pripojenie (zadarmo).
Ubytovanie menšie klimatizované 
2lôžkové izby s možnosťou až jednej prí-
stelky s balkónom, vlastné soc. zariadenie, 
SAT TV, chladnička.
Stravovanie polpenzia - raňajky for-
mou švédskych stolov, večere servírované 
výberom z dvoch menu.
PLáž piesočnato-okruhliaková pláž 260 
m od vily, ležadlá a slnečníky (za popla-
tok). V blízkosti sú tiež dve ďalšie vyhľa-
dávané pláže - Kraljičina pláž a pláž Lu-
čica.
ŠPort kultúrne a športové možnosti 
v mestečku Petrovac a na pláži.
PoZnÁMka Cena nezahŕňa povinný 
príplatok– pobytovú taxu a poistenie, platí 
sa na mieste– cca 1,5 EUR/os./deň.
Cena zaHŕňa ubytovanie a stravova-
nie na vybraný počet nocí 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

Poloha luxusný hotel priamo v centre Bečići, spojený pobrežnou promenádou 
s mestečkom Budva.
vybavenie niekoľko reštaurácií, plážová reštaurácia, bary, kaviareň, tanečná terasa, 
trezor, konferenčná sála, kozmetický a kadernícky salón, lekáreň, platené strážené par-
kovisko pri hoteli.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové 
izby so sprchou a WC, LCD TV, telefónom, 
fénom, trezorom, minibarom, Wi-Fi, nie-
ktoré s možnosťou prístelky a balkónom 
alebo s možnosťou orientácie na mor-
skú stranu.
Stravovanie služba ALL INCLUSIVE 
- raňajky, obed a večera formou bufetu, 
miestne čapované alkoholické a nealkoho-
lické nápoje od 8 do 23 hodín (pivo, víno, 
voda, džús).
PLáž piesočnato-okruhliaková, cca 100 
m, časť pláže je rezervovaná len pre hote-
lových hostí s využitím výhradne hotelo-
vých ležadiel a slnečníkov ZADARMO.
ŠPort vonkajší a vnútorný bazén so 
sladkou vodou, ležadlá a slnečníky ZA-
DARMO (len v obmedzenom množstve), 
detský bazén, v blízkosti - tenisové kurty, 
požičovňa bicyklov, vodné športy, aqua-
park (otvorený 15.6.-15.9.). Vstup do aqu-
aparku pre hotelových hostí v uvedenom 
termíne  ZADARMO.
Cena zaHŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu/služby ALL INCLUSIVE na vy-
braný počet nocí.
PoZnÁMka povinný príplatok - poby-
tová taxa a poistenie, platí sa na mieste – 
cca 1,5 EUR/os./deň.

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• V pokojnej časti
• Hit sezóny 2019
• Obľúbené letovisko
• Kultúrne a športové 

aktivity
• Odporúčame

   
 iZby: 2 Až 3 OS.

Strava: POLPENZIA

 noci: 7, 14 

oDLety:  BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 259 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

aKCia PoByt zaDarMo 
PRE DIEťA DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
ME-0066E

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• Aquapark priamo 
v komplexe

• Zábava na dosah
• Pre rodiny s deťmi 

    

    
 iZby: 2 Až 3 OS.

Strava: ALL INCLUSIVE

 nocí: 7, 14 

oDLety: BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 289 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

Zľavy PRe  DIEťA DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
ME-0054M



115RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.ckvt.Sk

Poloha vila Perović sa nachádza v blízkosti krásnej, skoro 1,3 km dlhej piesočnato-
-okruhliakovej pláže v Sutomore, ktorá je lemovaná promenádou s množstvom obcho-
díkov, reštaurácií, barov, diskoték a ďalších turistických atrakcií. Horský masív nad pro-
menádou dodáva miestu neopakovateľnú atmosféru.
vybavenie parkovisko ZADARMO (50 
m od vily), WiFi, reštaurácia.
Ubytovanie klimatizované 2-3lôžkové 
izby s terasou alebo balkónom, kuchynský 
kút (varič, drez, základný riad, rýchlovar-
ná kanvica), chladnička, vlastné soc. za-
riadenie, TV.
Stravovanie polpenzia - raňajky vý-
berom zo 4 menu, večere výberom z 3 
menu. Raňajky: - sladký či slaný variant 
(anglické raňajky so zeleninou; miešané 
vajíčka so zeleninou; studený obložený ta-
nier, sladké palacinky). Samoobslužné ra-
ňajky formou bufetu: müsli, cornflakes, 
jogurt, mlieko, pečivo, káva, čaj, mlieko, 
džús, voda. Večere -  možnosť výberu z lo-
kálneho, stredoeurópskeho a vegetarián-
skeho variantu. Večere so 4 chodmi (po-
lievka, hlavný chod, šalát a dezert).
PLáž okruhliaková vzdialená cca 150 m. 
od vily, piesočnato-okruhliaková vzdiale-
ná 250 m. od vily. Plážový servis (za po-
platok).
ŠPort kultúrne a zábavné možnos-
ti v mestečku Bar (7 km). Na Sutomorskej 
pláži sa nachádza množstvo športových 
aktivít (za poplatok).
Cena zaHŕňa ubytovanie na vybra-
ný počet nocí, stravovanie v uvedenom 
rozsahu. 
PoZnÁMka povinný príplatok - poby-
tová taxa a poistenie, platí sa na mieste – 
cca 1,5 EUR/os./deň.
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.  

ČIERNA HORA  – Sutomore

Hotel Korali + Vila Perović 

Poloha hotelový komplex Korali sa nachádza priamo pri obľúbenej Sutomorskej 
pláži dlhej necelých 1.300 m. Centrum Sutomore je od hotelového komplexu vzdialené 
cca 300 m. Pozdĺž pláže vedie promenáda.
vybavenie recepcia, lobby, hotelová reštaurácia s 2 terasami, all inclusive bar, plá-
žový bar (za poplatok), parkovisko, trezor na recepcii (za poplatok), Wi-Fi na hlavnej 
recepcii, parkovanie pri hoteli ZADARMO .
Ubytovanie klimatizované štandard-
ne zariadené dvojlôžkové izby s možnos-
ťou až dvoch prísteliek, s balkónom alebo 
terasou s posedením, vlastné soc. zaria-
denie, TV. Možnosť izieb s orientáciou na 
morskú stranu (za príplatok). Detská po-
stieľka na vyžiadanie (ZADARMO). Izbu je 
možné obsadiť až 3 osobami nad 12 rokov 
a jedným dieťaťom do 12 rokov.
Stravovanie ALL INCLUSIVE - ra-
ňajky, obed a večera formou švédskych 
stolov, All Inclusive bar (12:00 - 22:00) - 
miestne alkoholické a nealkoholické nápo-
je (pivo, víno, rakija, voda, ochutené neal-
koholické nápoje, čaj, káva) a snack ( slané 
občerstvenie 14:00 - 16:00).
PLáž široká piesočnato-kamienková 
pláž vhodná pre deti sa nachádza priamo 
pri hoteli. Na pláži sú k dispozícii sprchy 
so sladkou vodou, plážové reštaurácie 
a bary. Plážový servis - 2 ležadlá a 1 slneč-
ník (za poplatok).
ŠPort Animačný program v českom ja-
zyku ÚPLNE ZADARMO. Ihrisko pre lop-
tové hry, ihrisko pre deti, vodné športy 
a atrakcie na pláži (za poplatok).
PoZnÁMka Cena nezahŕňa povinný 
príplatok - pobytovú taxu a poistenie, platí 
sa na mieste - cca 1,5 EUR/os./deň.
Cena zaHŕňa ubytovanie a stravova-
nie na vybraný počet nocí
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• Vhodné pre rodiny 
s deťmi

• Zábava na dosah
• Blízko promenády
• Priamo pri pláži

     
 iZby: 2 Až 4 OS.

Strava: ALL INCLUSIVE

 noci: 7, 14 

oDLety: BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 259 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

akcia Pobyt zaDarMo 
PRE DIEťA DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
ME-0024K

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• V kľudnej časti
• Zábava na dosah
• Blízko promenády
• Výhodná cena
• Hit sezóny 2019

   
 iZby: 2 Až 3 OS.

Strava: POLPENZIA

 nocí: 7, 14 

oDLety: BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 239 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

Zľavy PRe  DIEťA DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
ME-0071P
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Skvelé prázdniny 
so smiechom, 

pohodou 
a športovaním!

| PRe DosPelÝcH
•  Ranná rozcvička 

a Aquazumba

•  Výlety a poznávacie 
prechádzky

•  Plážový volejbal, futbal, 
ping-pong

•  Spoločenské hry

•  Zábavné večery a voľba boha 
Neptuna

|  PRe DetI
•  Animačný program 

s českými animátormi pre 
malé i väčšie deti

•  Tematická popoludnia plné 
hier a aktivít

•  Atrakcie, súťaže 
a Neptunov rodinný 
štvorboj

•  zábavné večery: detské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Voľba boha Neptuna

•  Športové aktivity: futbal, 
ping-pong, šípky

ČIERNA HORA – KRUČE

Hotel El Mar Club +

   ALL INCLUSIVE

     VLASTNOU DOPRAVOU

      DOSPELÝ uŽ 

od 279 EuR
AŽ 2 DETI DO 12 ROKOV

POBYT ZADARMO

ČIERNA HORA – Buljarica

ČIERNA HORA – BULJARICA

Komplex Armenko - 

Ponta Klub 
   POLPENZIA

     VLASTNOU DOPRAVOU

      DOSPELÝ uŽ 

od 259 EuR

nePtUn klUby
|  zábava a Relax PRe celÚ RoDINu
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ČIERNA HORA – Kruče

Hotel El Mar Club +

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• Vhodné pre rodiny 
s deťmi

• Animačný program 
v českom jazyku

     

  
 iZby: 2 Až 4 OS.

Strava: ALL INCLUSIVE

 noci: 7, 14 

oDLety:  BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 279 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

aKCia PoByt zaDarMo
PRE DIEťA DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA 
ckvt.Sk
ME-0067E

AŽ 2 DETI DO 12 ROKOV POBYT 
ZADARMO

Poloha veľmi príjemný rodinný hotel sa nachádza v členitom teré-
ne malého letoviska Kruče a poskytuje krásny výhľad na more. Hotel je 
situovaný v blízkosti známeho turistického a historického mesta Ulcinj 
(10 km) a tiež neďaleko krásneho mesta Bar (15 km).
vybavenie recepcia, reštaurácia, bar s terasou, vonkajší bazén 
s morskou vodou, stolný tenis, ihrisko na volejbal a nohejbal.
Ubytovanie klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až troch 
prísteliek s balkónom, vlastné soc. zariadenie, SAT TV, trezor, chladnič-
ka, Wi-Fi pripojenie, parkovisko (ZADARMO).
Stravovanie ALL INCLUSIVE - raňajky, obed a večera formou švéd-
skych stolov. Od 12.00 do 20.00 hod. Neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických (ovocné šťavy, káva, čaj) a alkoholických nápojov 
(víno, pivo a miestne alkoholické nápoje).
PLáž betónová pláž je vzdialená 50 m. Možnosť zapožičania ležadiel 
v hoteli. V okolí sa nachádzajú ďalšie malé okruhliakove pláže, ktoré sú 
ľahko dostupné pešo, cca 150 - 400 m. Sezónne možnosť využitia plá-
vajúceho móla.
ŠPort animačný program v českom jazyku ÚPLNE ZADARMO. Špor-
tové a zábavné hry vo vonkajšom bazéne s morskou vodou, stolný te-
nis, volejbal a nohejbal, posilňovňa.
PoZnÁMka cena nezahŕňa povinný príplatok - pobytovú taxu a pois-
tenie, platí sa na mieste - cca 1,5 EUR/os./deň.
Cena zaHŕňa ubytovanie a stravovanie na vybraný počet nocí 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného poistenia vrátane poistenia stor-
na zájazdu. 
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ČIERNA HORA – Buljarica

Komplex Armenko – Ponta Club 

Poloha komplex Armenko - Ponta sa nachádza 450 m od viac než 2 
km piesočnato-okruhliakovej pláže. Pláž Buljarica sa rozkladá medzi 
dvoma horskými masívmi Lovčen a Rumija. Buljarica sa nachádza 
neďaleko krásneho historického mestečka Petrovac na Moru, ku 
ktorému vedie horská prechádzková trasa dlhá cca 3 km.
vybavenie vonkajší vyhrievaný bazén, krásna olivová záhrada, Wi-
Fi ZADARMO, parkovisko ZADARMO, ležadlá a slnečníky pri bazéne 
ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované 2-5lôžkové apartmány s terasou, 
balkónom alebo francúzskym oknom, mini kuchynka, varná kanvica, 
TV, chladnička, vlastné soc. zariadenie, Wi-Fi. Možnosť rodinných  
4-5lôžkových amartmánov vzájomne prepojené izby.
Stravovanie polpenzia – raňajky a večere formou bufetu.
PLáž piesočnato-okruhliaková pláž 450 m od komplexu, plážový 
servis (za poplatok). V blízkosti sú tiež dve ďalšie krásne pláže 
Kraljičina pláž a pláž Lučica.
ŠPort klienti komplexu sa môžu zúčastniť animačného programu 
(Neptun Klub) v českom jazyku, ktorý organizuje tím cestovnej 
kancelárie TRAVEL FAMILy vo vybranom hoteli letoviska Buljarica.
Cena zaHŕňa ubytovanie na vybraný počet nocí, stravovanie 
v uvedenom rozsahu, pobytovú taxu.
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného poistenia vrátane poistenia 
storna zájazdu.

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• Vhodné pre rodiny 
s deťmi

• V kľudnej časti
• Animačný program 

v českom jazyku

    
 iZby: 2 Až 5 OS.

Strava: POLPENZIA

 nocí: 7, 14 

oDLety: BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 259 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

Zľavy PRe  DIEťA DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA
ckvt.Sk
ME-0069A
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Poloha v roku 2018 renovovaný hotel sa nachádza v blízkosti nádhernej pieskovej 
pláže Velika Plaža, cca 4 km od centra mesta Ulcinj.
vybavenie kaviareň Olympic, plážový bar Sabbia a reštaurácia, Wi-Fi v lobby bare 
ZADARMO, výťah, konferenčná miestnosť, parkovisko.
Ubytovanie klimatizované izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, balkónom, 
niektoré s možnosťou prístelky. Izba 
označená 2(+0) - 16 m2 má posteľ o roz-
mere 150x200 cm. Izba označená 2(+1) 
- 19 m2 má oddelené postele alebo pos-
teľ o rozmere 160x190 cm. Izba označe-
ná 2(+2) AP - 34 m2 má 2lôžkovou spál-
ňu (posteľ o rozmere 160x190) a denná 
miestnosť s rozkladacím gaučom (vhod-
ný pre jednu dospelú osobu a dieťa do 13 
rokov).
Stravovanie ALL INCLUSIVE- raňaj-
ky, obed, večera formou bufetu, snack na 
plážovom bare, domáce a vybrané zahra-
ničné alkoholické a nealkoholické nápoje 
v priebehu celého dňa v reštaurácii, lobby 
bare a beach bare.
PLáž piesočná, cca 50 m. Ležadlá, sl-
nečníky a uteráky v rámci ALL INCLUSI-
VE ZADARMO.
ŠPort tenisové kurty, futbalove ihris-
ko, basketbalové ihrisko, plážový volejbal, 
detské ihrisko, vodné športy. Nový zastre-
šený bazén - od 1.7.2019.
PoZnÁMka pobytová taxa cca 1,5 EUR/
os./deň - platí sa na mieste.
Zľavy  dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 3 ro-
kov na prístelke - ZADARMO. Dieťa od 
3-13 rokov na prístelke - zľava 50 %. Oso-
ba od 13 rokov na prístelke zľava 25 %.
Cena zaHŕňa ubytovanie a ALL IN-
CLUSIVE na vybratý počet nocí. 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu.

Poloha pre vyznávačov romantickej dovolenky sme pripravili špeciálnu ponuku klu-
bového komplexu Ada Bojana, ktorý sa nachádza na cca 600 ha veľkom ostrove v del-
te rieky Bojana (ostrov je s pevninou spojený mostom). Pozdĺž toku rieky Bojany sa na-
chádzajú romantické reštaurácie. Ada Bojana je tiež výborné východiskové miesto pre 
podnikanie výletov za krásami Čiernej Hory. 
vybavenie recepcia, reštaurácia, aperi-
tív bar, športové plochy, minimarket.
Ubytovanie typ A – 1-2lôžkové izby 
s možnosťou až dvoch prísteliek s bal-
kónom alebo terasou, umiestnené v jed-
noposchodových budovách cca 70 m od 
pláže, vlastné soc. zariadenie (novo zre-
konštruované), TV, klimatizacia a chlad-
nička. Typ L – klimatizované vkusne vy-
bavené murované 2lôžkové bungalovy 
s možnosťou až jednej prístelky s terasou, 
vlastným soc. zariadením, TV., klimatizácia 
a chladnička. Nachádza sa v blízkosti plá-
že či priamo na pláži.
Stravovanie plná penzia – raňajky, 
obedy a večere formou bufetu. 
PLáž prekrásna piesočná pláž v bez-
prostrednej blízkosti, veľmi jemný pie-
sok a pozvoľný vstup do mora, oddelené 
hotelové pláže pre naturistov a klasic-
kých klientov s plážovým servisom (za po-
platok).
ŠPort tenisové kurty, futbalové ihrisko, 
jazda na koňoch (za poplatok).
Cena zaHŕňa ubytovanie na vybra-
ný počet nocí, stravovanie v uvedenom 
rozsahu. 
PoZnÁMka povinný príplatok - poby-
tová taxa a poistenie, platí sa na mieste – 
cca 1,5 EUR/os./deň.
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného po-
istenia vrátane poistenia storna zájazdu. 

ČIERNA HORA – Ulcinj

Komplex Ada Bojana 

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• V kľudnej časti
• Blízko pláže
• Obľúbené letovisko
• Pozvoľný vstup do 

mora

   
 iZby: 1 Až 4 OS.

Strava: PLNá PENZIA

 nocí: 7, 14 

oDLety: BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 239 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

aKCe PoByt zaDarMo 
Až PRE 2 DETI DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
ME-0017A

• Letecky z Brna 
a Ostravy

• Vhodné pre všetky 
vekové kategórie

• Pláž s pozvoľným 
vstupom

• V pokojnej časti

   
 iZby: 2 Až 4 OS.

Strava: PLNá PENZIA S Ná-
POJMI

 nocí: 7, 14 

oDLety: BRNO, OSTRAVA 
(SO)

bUS: Z BRATISLAVy (PIA)

aUto

OD 399 EUR
OS. / AUTOM /7 NOCí

ZľavyPRE DIEťA DO 12 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
ME-0052O

Hotel Long Beach
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Poloha rezort sa skladá z 2 hotelov**** (Haliaetum, Mirta) a 4 depandancov 
**/*** (Korala, Perla, Sirena, Palma) a je ideálnym miestom pre rodinnú dovolenku. 
Nachádza sa v pokojnej časti mestečka Izola, cca 800 m od centra mesta.
vybavenie recepcia v hoteli Haliaetum, wellness & spa, malé fitness v hoteli Mirta, 
reštaurácia, plážový bar, Wi-Fi v hoteli Haliaetum ZADARMO.
Ubytovanie 1-2lôžkové klimatizované izby v depandancoch so sprchou a WC, SAT 
TV, telefónom, fénom, s možnosťou 1-2 prísteliek formou poschodovej postele (90 x 
200 cm). Hostia ubytovaní v depandancoch môžu využívať všetky služby v rezorte. 
Izby *** sú zrekonštruované a nachádzajú sa v depandanci Sirena.
Stravovanie raňajky, polpenzia - formou bufetu v centrálnej reštaurácii.
PLáž prírodná, betónové pláty, okruhliaková - vhodná pre deti, cca 150 m. Ležadlá 
a slnečníky za poplatok.
ŠPort vyhrievaný vonkajší bazén so 
slanou vodou, v hoteli Haliaetum vntor-
ný bazén s vyhrievanou morskou vodou 
(júl-august uzatvorený), detské ihrisko. 
Za poplatok - tenisové kurty, stolný te-
nis, plážový volejbal, požičovňa bicyklov, 
wellness, jacuzzi, sauna, masáže.
PoZnÁMka prihlasovací poplatok cca 
1 EUR/os./pobyt a pobytová taxa cca 2 
EUR/os./deň - platí sa pri nástupe na re-
cepcii hotela.
Zľavy  dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 12 ro-
kov na prístelke alebo na základnom lôžku 
na izbe s 2 dospelými - ZADARMO. Zľa-
vy pre izby 2(+1): dieťa do 12 rokov na zák-
ladnom lôžku s 1 dospelým - zľava 20 %.
Cena zaHŕňa ubytovanie a raňaj-
ky/polpenziu na vybraný počet nocí Sil-
vestrovský pobyt 2020 zahŕňa navy-
še silvestrovskú večeru so živou hudbou 
a pitím, novoročný brunch.
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovné-
ho postenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu, obedov: dieťa do 12 rokov - 79 
EUR/os./týždeň, osoba od 12 rokov - 119 
EUR/os./týždeň. 

SLOVINSKO – Izola

San Simon Resort /

•  Odporúčame  
pre rodiny s deťmi

 

  iZby PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  Strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  nocí: 2 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  aUto

OD 229 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

    DieŤa zaDarMo DO 6 ROKOV 
a ďaLšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
SI-0010R

SlovinSko
|  Relax a zábava cestou k moRu

slovinsko patrí medzi pomerne malé krajiny, 
je zhruba 2x menšie ako slovensko. Napriek 
tomu sa tu nachádza veľa miest, ktoré stoja 
za to navštíviť. Lesnaté kopce a vrcholky hôr 
lákajú k turistike, krasové jaskyne pritiahnu 
nielen speleológov. tesne pri chorvátskych 
hraniciach ležia prímorské a klimatické kúpele 
Portorož, ktoré sa chvália predovšetkým 
úžasnou parkovou výsadbou so stovkami ruží. 
V blízkosti Portoroža si určite nenechajte 
újsť preslávené sečoveljské soľná pole, kde 
sa dodnes ťaží soľ klasickými postupmi zo 13. 
storočia. 
Cestou do Chorvátska si v Slovinsku môžete 
vychutnať relax v niektorom z tunajších 
kúpeľných mestečiek. V blízkosti hlavného 
dopravného ťahu Maribor-Zagreb nájdete 
kúpele Moravské Toplice, alebo Ptuj. Ubytovať 
sa môžete v ľubovoľný deň v týždni. Veľký 
vodný svet s termálmi a množstvom bazénov 
ponúka kúpeľný komplex v Radenci. 
. slovinci sa prezentujú ako národ športovcov, 
hlavne radi lyžujú. Rozčúli ich, keď si ich 
popletiete so slovenskom. v ich kuchyni sa 
miešajú hlavne pokrmy balkánske a talianske. 
Jedným z národných jedál a obľúbeným 
turistickým suvenírom je pikantná „krajnska 
klobasa“.

Slovinsko v číslach
Rozloha: 20 273 km²
Populácia: 2 061 085 obyvateľov
Hlavné mesto: Ľubľana (281 000 obyvateľov)
Najvyššia hora: Triglav 2 864 m n. m.

ilustrační foto
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Poloha moderný, najväčší kongresový hotel v Slovinsku priamo na nábreží, cca 1 km 
od centra Portorožu a cca 1,5 km od Piranu.
vybavenie gurmánske reštaurácie Pecina a Grand Restaurant, Grand Café 
a Cocktail Lounge s klavírnou hudbou a krytou terasou, konferenčné centrum, kozme-
tický salón, plážový bar, hotelové parkovisko ZADARMO.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby (veľkosť 23 m2) s možnosťou prístel-
ky, typ DELUX FAMILy (27 m2) - 2lôžková izba s rozkladacím gaučom (160x190 cm) 
vhodným pre 2 deti do 12 rokov, typ SUITE (64 m2) - hotelový apartmán skladajúci sa 
z 2lôžkovej spálne a dennej miestnos-
ti s možnosťou prístelky (110x200 cm). 
Vždy so sprchou a WC, SAT TV, Wi-Fi ZA-
DARMO, telefónom, fénom, minibarom. 
Na izbe je k dispozícii župan a papuče.
Stravovanie raňajky a večere for-
mou bufetu.
PLáž hotelová pláž, betónové pláty, prí-
rodná kamenistá. Hotel je priamo na bre-
hu mora. 
ŠPort vonkajší bazén s vyhrievanou 
morskou vodou, vnútorný bazén (v termí-
ne 15.7. - 20.8. bude zatvorený), wellness 
centrum Paradise Spa, whirlpool, sauny, 
masáže, solárium, fitness, tenisové kurty. 
PoZnÁMka prihlasovací poplatok cca 
1 EUR/os./pobyt a pobytová taxa cca 2,5 
EUR/os./deň - platí sa pri nástupe na re-
cepciu hotela.
Zľavy  dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko a stravu - ZADARMO. Dieťa do 12 
rokov na základnom lôžku - zľava 20 %. 
Dieťa do 12 rokov na prístelke s 2 dospe-
lými - ZADARMO. 
Cena zaHŕňa ubytovanie, raňajky/
polpenziu na vybraný počet nocí. Mož-
nosť dokúpenia cestovného poistenia 
vrátane poistenia storna zájazdu. Na vy-
žiadanie detská postieľka - 7 EUR/deň, 
malý pes - cca 20 EUR/deň.

SLOVINSKO – Koper/Portorož

Grand Hotel Bernardin 

•  Priamo pri mori
•  Odporúčame  

pre náročných 

 

 

  iZby PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA

  Strava: RAňAJKy, POLPENZIA

  nocí: 2 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  aUto

OD 629 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

    DieŤa zaDarMo DO 2 ROKOV 
a  ďaLšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
SI-0010B

Poloha aquapark hotel sa nachádza cca 1,5 km južne od centra mesta Koper.
vybavenie reštaurácia, aperitív bar, terasa, Wi-Fi ZADARMO, parkovisko ZADAR-
MO, garáže.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, minibarom, te-
lefónom, fénom, niektoré s možnosťou 1-2 prísteliek.
Stravovanie raňajky a večere formou bufetu, s možnosťou dokúpenia obedov.
ŠPort a ZÁbava aquapark s rozlohou 1 200 m2 - 3 vonkajšie a 5 vnútorných ba-
zénov s vyhrievanou morskou i sladkou vodou, detský bazén, bazén s morskými vlna-
mi, vodopády, tobogany, masážny bazén, wellness centrum - sauny, solárium, masáže, 
thajské masáže, rímsko-írske kúpele, fit-
ness, animácie. 
PoZnÁMka prihlasovací poplatok cca 
1,5 EUR/os./pobyt a pobytová taxa - cca 
2 EUR/os./deň, podľa miestnej vyhlášky 
- platí sa pri nástupe na recepcii hotela. 
Možnosť zapožičania županu za poplatok 
cca 4,3 EUR/os./deň.
Zľavy  dieťa do 6 rokov bez nároku na 
lôžko ZADARMO. Dieťa od 6 do 12 rokov 
na prístelke - zľava 50 %. Osoba od 12 ro-
kov na prístelke - zľava 15 %. 
Cena zaHŕňa ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí, vstup do aquapar-
ku žusterna. 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. obedov: 21 EUR/os/deň. Na vy-
žiadanie: detská postieľka - 14 EUR/deň 
(platba na mieste). 

Hotel Žusterna

•  Aquapark Žusterna
•  Ideálna poloha na 

výlety do okolia

 

  iZby PRE 1 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 6 ROKOV BEZ LôžKA

  Strava: POLPENZIA, MOžNO-
Sť PLNEJ PENZIE

  nocí: 2 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  aUto

OD 159 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

    DieŤa zaDarMo DO 6 ROKOV 
a ďaLšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
SI-0007Z

SLOVINSKO – Izola
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Poloha elegantná sedemposchodová rezidencia, nachádza sa v centre letovis-
ka Lignano Sabbiadoro na začiatku pešej zóny a v bezprostrednej blízkosti piesočna-
tej pláži.
vybavenie výťah, parkovisko (nie SUV), v blízkosti reštaurácie, kaviarne, obchody.
Ubytovanie Typ Apt. 2 (+0) - denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 oso-
by, cca 22 m2 Typ Apt. 3 (+0) - 2lôžková spálňa, denná miestnosť s gaučom, cca 30 m2 
Typ Apt. 4 (+0) - 2lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom vhodným 
pre 2 osoby, cca 35 m2 Typ Apt. 6 (+0) - dve 2lôžkové spálne (jedna s oddelenými lôž-
kami) a denná miestnosť s rozkladacím gaučom vhodným pre 2 osoby. Vždy: bezpeč-
nostné dvere, vybavený kuchyn. kút, sprcha a WC, fén, balkón, SAT-TV, Wi-Fi ZADAR-
MO (len pre “obvyklé” použitie - bez sťahovania a streamingu, pre každý apartmán 
jeden prístupový kód, ďalšie za poplatok),mikrovlnná rúra, chladnička s mrazničkou, 
trezor, kávovar. V niektorých apartmánoch možnosť klimatizácie za príplatok (na vy-
žiadanie).
Stravovanie individuálne.
PLáž piesočnatá, cca 50 m. Sprchy a WC 
na pláži, slnečníky a ležadlá za poplatok.
ŠPort v blízkosti vodný park Aqu-
asplash, plážový volejbal, lunapark, ZOO, 
detský zábavný park.
PoZnÁMka pobytová taxa cca 0,5 EUR 
/ os. / deň - platí sa pri príchode na mieste 
v hotovosti. Záverečné upratovanie apart-
mánu (bez kuchyne) - 44 EUR / pobyt / 
štúdio, 46 EUR / pobyt / Apt. s 2 miest-
nosťami, 48 EUR /pobyt / Apt. s 3 miest-
nosťami. Pri nástupe na pobyt sa skladá 
vratná kaucia cca 100 EUR / apartmán (pri 
osobách do 26 rokov - 300 EUR).
Cena zaHŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchyn. vybavenia, posteľnú bieli-
zeň (bez uterákov). 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie - klimatizácia 25 
EUR/týždeň. Domáce zvieratko - 35 
EUR/týždeň - na vyžiadanie. Detská po-
stieľka (pre dieťa do 2 rokov) - 20 EUR/
týždeň - na vyžiadanie. 

Rezidence Verde /

• Výborná poloha 

  

  aPartMÁny PRE 2 Až 6 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA 

  Strava: BEZ STRAVy

nocí: 7 A VIAC (NáSTUPy SO)

  aUto

OD 59 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
IT-00011

TALIANSKO – Lignano

talianSko
|  SLNKO, PLÁŽE A SKVELÁ KUCHYŇA

taliansko je krajinou plnou protikladov: 
ohromia vás majestátne štíty álp aj hlboké 
údolia s ľadovcovými jazerami. Ruch 
veľkomestských ulíc tú ľahko vymeníte za 
pokoj zabudnutých dediniek. Piesočné pláže 
lemujú olivové háje, vo vnútrozemí sa ligocú 
lány zrejúcej kukurice a vinári žnú sladké 
hrozno.
Do Talianska sa jazdí samozrejme tiež za 
pamiatkami, jedna z kolísok európskej kultúry 
ich ponúka naozaj požehnane: staroveké 
paláce, chrámy a mestské múzeá opatrujú až 
tri pätiny umeleckých diel sveta. Za kúpaním 
sa vydajte napríklad do oblasti benátska, tam 
nájdete turistami obľúbené a zároveň cenovo 
výhodné Bibione.
taliani sú temperamentní a pohostinní. 
Talianska kuchyňa patrí k tým najlepším 
a inšpirovala veľa kuchárov po celom svete. 
ochutnáte tú pravú taliansku pizzu, rizoto 
alebo cestoviny na mnoho spôsobov. A to je len 
zlomok tunajšieho kulinárskeho koncertu.

Taliansko v číslach
Rozloha: 301 338 km²
Populácia: 62 137 800 obyvateľov
Hlavné mesto: Rím (2 654 215 obyvateľov)
Najvyššia hora: Mont Blanc 4 810 m. N. M.



123RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.ckvt.Sk

Poloha apartmány sú umiestnené v pokojnejšej časti letoviska Bibione - Pineda, 
vzdialené cca 200 m od mora.
vybavenie 2 výťahy, 1 parkovacie miesto pre každý apartmán ZADARMO, práčovňa 
na žetóny (cca 5 EUR/žetón). V blízkosti reštaurácie, bary, supermarkety, pizzerie, ka-
viarne, Luna park Adriatico.
Ubytovanie všetky apartmány majú klimatizáciu, trezor a SAT-TV, kuchynský kút je 
okrem iného vybavený mikrovlnnou rúrou a kávovarom. Apt. 2+2 B-4: apartmán BILO 
pre 2-4 osoby: obývačka s gaučom pre 2 osoby, 1 izba s manželskou posteľou, kuchyn-
ský kút, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. Apt. 2+2 B1-4: apartmán BILO pre 2-4 
osoby: ako typ B-4 ale s balkónom. Apt. 3+2 B-5: apartmán BILO pre 3-5 osôb: obý-
vačka s gaučom pre 2 osoby, 1 izba s manželskou posteľou a jedným lôžkom, kuchynský 
kút, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. Apt. 5+1 C-6: apartmán TRILO pre 5-6 osôb: 
obývačka s gaučom pre 1 osobu, 1 izba s manželskou posteľou a 1 lôžkom, 1 izba s po-
schodovou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, terasa. Apt. 
5+2 C-7: apartmán TRILO pre 5-7 osôb, ako typ C-6 s rozkladacou pohovkou pre dvoch.
Stravovanie individuálne.
PLáž piesočná s pozvoľným vstupom 
do mora, vzdialená cca 200 metrov, plá-
žový servis v cene. 
ŠPort v Bibione sú cyklistické chodní-
ky - zapožičanie bicykla - 2 EUR/deň - pri 
zapožičanie min. na 7 dní (prilba pre de-
ti a detská sedačka zadarmo), možnosť 
jazdy na kolieskových korčuliach, športo-
vé vyžitie v centre živého letoviska Bibio-
ne podľa miestnej ponuky - minigolf, teni-
sové kurty, požičovňa tandemov, skútrov.
PoZnÁMka cena nezahŕňa pobytovú 
taxu podľa miestnej vyhlášky cca 1 EUR/
os./deň - platí sa na mieste. Cena nezahŕ-
ňa posteľnú bielizeň a uteráky.
Cena zaHŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, plážový 
servis, záverečné upratovanie (s výnim-
kou kuchynského kúta).
MožnoSŤ DoKÚPenia  cestovné-
ho poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. 

Poloha apartmány sú umiestnené v pokojnejšej časti letoviska Bibione - Pineda, 
vzdialené cca 50 m od mora.
vybavenie záhrada, exteriérový strešný bazén, výťah, 1 kryté parkovacie miesto pre 
každý apartmán ZADARMO. V blízkosti reštaurácie, bary, supermarkety, pizzerie, ka-
viarne, Luna park Adriatico.
Ubytovanie všetky apartmány majú klimatizáciu, trezor a SAT-TV, kuchynský kút 
je oi. vybavený mikrovlnnou rúrou a kávovarom. Apt. 2 + 2 A-4: apartmán MONO pre 
2-4 osoby: Apt. 2 + 2 A1-4: apartmán MONO kompletne zrekonštruovaný, na prízemí 
pre 2-4 osoby: Apt. 4 + 2 B-6: apartmán BILO kompletne zrekonštruovaný, na prízemí 
pre 4-6 osôb. Apt. 4 +2 C-6: apartmán TRILO pre 4-6 osôb. Apt. 4 + 2 C1-6: apartmán 
TRILO na prízemí pre 4-6 osôb. Apt. 5 + 2 C7: apartmán TRILO pre 5-7 osôb. Apt. 5 + 
2 C1-7: apartmán TRILO kompletne zrekonštruovaný pre 5-7 osôb. Podrobné popisy 
apartmánov nájdete na www.ckvt.sk.
Stravovanie individuálne.
PLáž piesočná s pozvoľným vstu-
pom do mora, vzdialená cca 150 met-
rov, plážový servis v cene. Pláž je vhod-
ná pre deti.
ŠPort a ZÁbava v Bibione sú cyklis-
tické chodníky - zapožičanie bicykla - 2 
EUR / deň - pri zapožičaní min. na 7 dní 
(prilba pre deti a detská sedačka zadar-
mo), možnosť jazdy na kolieskových kor-
čuliach.
PoZnÁMka cena nezahŕňa pobytovú 
taxu podľa miestnej vyhlášky cca 1 EUR / 
os. / deň - platí sa na mieste. Cena neza-
hŕňa posteľnú bielizeň a uteráky.
Cena zaHŕňa ubytovanie na vybraný 
počet nocí, spotrebu vody a energie, pou-
žívanie kuchynského vybavenia, plážový 
servis, záverečné upratovanie (s výnim-
kou kuchynského kútu).
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Na vyžiadanie - potrebné objed-
nať vopred: detská postieľka - 2 EUR / 
deň, detský kočík: 1 EUR / deň, posteľ-
ná bielizeň (1 set / 8 EUR) a uteráky (1 set 
/ 7 EUR). 

TALIANSKO – Bibione

Apartmány Pinewood   

•  Odporúčame  
pre náročných

 

  aPartMÁny PRE 4 Až 7 OS. 

  Strava: BEZ STRAVy

nocí: 7 A VIAC (NáSTUPy SO)

  aUto

OD 59 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
IT-001816

Apartmány Torre Panorama

•  Výhodná cena

 

  aPartMÁny PRE 4 Až 7 OS. 

  Strava: BEZ STRAVy

nocí: 7 A VIAC (NáSTUPy SO)

  aUto

OD 39 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
IT-001813
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Poloha novo zrekonštruovaný hotel situovaný neďaleko centra, cca 250 m od ná-
mestia Piazza Marina a len 70 m. od pláže.
vybavenie terasa, výťah, TV lounge, internetový kútik, Wi-Fi na recepcii ZADARMO, 
parkovisko (počet miest obmedzený), v okolí je množstvo obchodíkov, reštaurácií, piz-
zerií, barov a kaviarní.
Ubytovanie 2lôžková izba so sprchou a WC, SAT TV, telefónom, mini chladničkou, 
trezorom, balkónom, možnosť 1-2 prísteliek (môže byť aj formou váľandy). Klimatizá-
cia na vyžiadanie za poplatok.
Stravovanie polpenzia: raňajky formou bufetu, večere výberom z menu, šalátový 
bufet. Bezlepková strava na vyžiadanie.
PLáž piesočnatá, cca 70 m, s pozvoľ-
ným vstupom do mora. Plážový servis 
- 1x slnečník, 1x ležadlo, 1x kreslo/izba - 
ZADARMO.
ŠPort vonkajší bazén, minigolf, v blíz-
kosti Aqualandia, vodné športy na pláži.
PoZnÁMka pobytová taxa cca 1,3 EUR/
os./deň - platba na mieste.
Zľavy  dieťa do 2 rokov bez nároku na 
lôžko - ZDARMA, dieťa na prístelke od 2 
do 12 rokov - zľava 50 %, osoba od 12 ro-
kov na prístelke - zľava 15 %.
Cena zaHŕňa ubytovanie a polpenziu 
na vybraný počet nocí, plážový servis. 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovné-
ho poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Detská postieľka - na vyžiadanie - 
ZADARMO. Klimatizácia - 79 EUR/izba/
pobyt na 7 nocí, pobyt so psom – na vy-
žiadanie.

Poloha hotel s dlhoročnou tradíciou, pokojnou atmosférou a profesionálnym prístu-
pom leží v centrálnej, napriek tomu pokojnej oblasti letoviska Lido di Jesolo, priamo pri 
pláži a v pešej vzdialenosti od nákupných a zábavných podnikov.
vybavenie vstupná hala s recepciou, Wi - Fi na recepcii ZADARMO, výťah, reštaurá-
cia, parkovisko (počet miest obmedzený).
Ubytovanie klimatizované 2 lôžkové izby so sprchou a WC SAT TV, telefónom, tre-
zorom, balkónom, s možnosťou 1-2 prísteliek (môžu byť aj formou váľandy).
Stravovanie polpenzia: raňajky formou bufetu, večere 3-chodové menu a šalátový 
bufet. Možnosť dokúpenia plnej penzie.
PLáž piesočnatá, cca 50 m, s pozvoľ-
ným vstupom do mora, sprchy a WC na 
pláži. Plážový servis - ZADARMO (1 slneč-
ník a 2 ležadlá na každú izbu).
ŠPort vonkajší bazén, detský bazén 
so šmykľavkou, vodné športy na plá-
ži, požičovňa bicyklov (ZADARMO), pe-
šia turistika.
PoZnÁMka pobytová taxa cca 1,3 EUR/
os./deň - platba na mieste.
Zľavy  dieťa do 3 rokov platí 119 EUR/
týždeň (v cene povinne detská postieľ-
ka, bez stravy), dieťa od 3 do 12 rokov na 
prístelke s 2 dospelými - zľava 50%, oso-
ba od 12 rokov na prístelke s 2 dospelými 
- zľava 20%.
Cena zaHŕňa ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí, plážový servis. 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu. Obedy - 149 EUR/os./týždeň. 

TALIANSKO – Lido di Jesolo

Hotel Mirafiori 

•  Priamo na plážii
•  Výborná poloha
•  Odporúčame pre ná-

ročných

 

  iZby PRO 2 Až 4 OS. 

  Strava: POLPENZIA, MOžNO-
Sť PLNEJ PENZIE

nocí: 7 A VIAC (NáSTUPy SO)

  aUto

OD 409 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
IT-0011M

Hotel Bolivar 

•  Blízko pláže
•  Výhodná cena
•  Odporúčame pre 

rodiny s deťmi

 

  iZby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA 

  Strava: POLPENZIA

nocí: 7 A VIAC (NáSTUPy SO)

  aUto

OD 289 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

  DIEťA zaDarMo DO 2 ROKOV 
a  ďaLšie  Zľavy

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
IT-0011B

–5 % do 31. 3.
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Poloha hotel leží priamo na pláži v južnej časti prímorského letoviska Cesenatico. 
Toto letovisko sa nachádza len 35 km od San Marina.
vybavenie recepcia, reštaurácia, vonkajšia terasa.
Ubytovanie klimatizované 2lôžkové izby so sprchou a WC, fén, minibar, SAT TV, te-
lefón, Wi-Fi ZADARMO, trezor, balkón, s možnosťou 1-2 prísteliek (môže byť aj formou 
váľandy).
Stravovanie polpenzia - raňajky a večere formou bufetu, voda a stolové víno k ve-
čeri v cene. Možnosť dokúpenia obedov.
PLáž široká piesočnatá, 6 km dlhá. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
ŠPort vonkajší bazén s vírivkou, k dis-
pozícii ležadlá v obmedzenom množstve.
PoZnÁMka pobytová taxa cca 2 EUR/
os. od 14 rokov/deň - platí sa na mies-
te. Nekryté parkovisko za poplatok cca 8 
EUR/deň (limitovaný počet miest), kryté 
parkovanie za poplatok cca 12 EUR/deň 
(obmedzený počet miest).
Zľavy  Dieťa do 3 rokov na prístelke – 
zľava 60 %, dieťa od 3 do 6 rokov na prí-
stelke – zľava 45 %, dieťa od 6 do 14 ro-
kov na prístelke – zľava 30 %, osoba od 14 
rokov na prístelke – zľava 10 %.
Cena zaHŕňa ubytovanie, polpenziu 
na vybraný počet nocí, vstup do bazéna. 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu, obedov – 79 EUR/os./týždeň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka - 59 EUR/
týždeň, pes cca 15 EUR/deň. 

TALIANSKO – Cesenatico

Hotel David  

•  Priamo na plážii
•  Výborná poloha
•  Odporúčame pre 

rodiny s deťmi

 

  iZby PRO 2 Až 4 OS. 

  Strava: POLPENZIA

  nocí: 5 A VIAC (NáSTUPy 
DENNE)

  aUto

OD 329 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
IT-0007D

Poloha hotel leží v pokojne časti Cesenatica neďaleko rozľahlého parku di Levance, 
cca 300 m od pláže.
vybavenie plne klimatizovaný hotel, recepcia, reštaurácia, bar, výťah, záhrada, kry-
té parkovisko (limitovaný počet miest).
Ubytovanie klimatizované 2 lôžkové izby so sprchou a WC, SAT TV, fénom, mini-
barom, trezorom, Wi-Fi ZADARMO, balkónom s možnosťou 1-2 prísteliek (môžu byť aj 
formou váľandy).
Stravovanie polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z menu, šalátový bu-
fet, v cene voda a stolové víno. Možnosť dokúpenia obedov formou výberu z menu za 
cenu 89 EUR/os./týždeň.
PLáž široká piesočnatá, 6 km dlhá. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. Pria-
mo pred bazénom Diamanti Beach Vil-
lage a morom sa nachádza tzv. voľná 
pláž (bez povinnosti kupovania plážové-
ho servisu).
ŠPort cca 300 m vzdialený bazén 
a šmykľavky v komplexe Diamanti Be-
ach Village, aquapark Atlantica je vzdia-
lený cca 3 km, stolný tenis, zapožičanie 
bicyklov.
PoZnÁMka pobytová taxa - cca 1,5 
EUR/os. od 14 rokov/deň - platí sa na 
mieste. 
Zľavy  dieťa do 2 rokov bez nároku na 
služby - ZADARMO, dieťa do 9 rokov na 
prístelke- zľava 50 %, dieťa od 9 do 15 ro-
kov na prístelke - zľava 30 %, osoba od 15 
rokov na prístelke - zľava 20 %.
Cena zaHŕňa ubytovanie a polpenziu 
na vybraný počet nocí, vstup do bazéna 
a na šmýkačky v komplexe Diamanti Be-
ach Village (13.6.-4.9.). 
MožnoSŤ DoKÚPenia cestovného 
poistenia vrátane poistenia storna zá-
jazdu, obedov - 89 EUR/os./týždeň. Na 
vyžiadanie: detská postieľka - 59 EUR/
týždeň, pes za poplatok 5 EUR/deň. 

Hotel Rodninella  

•  Výhodná cena 
•  Bazén s tobogánmi
•  Rodinné izby

 

  iZby PRE 2 Až 4 OS. 
+ DIEťA DO 2 ROKOV BEZ LôžKA 

  Strava: POLPENZIA

nocí: 7 A VIAC (NáSTUPy SO)

  aUto

OD 279 EUR
OS. /AUTOM /7 NOCí

    DIEťA zaDarMo 
  DO 2 ROKOV

  
VIAC INFORMáCIí NA  
ckvt.Sk
IT-0007R
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Všeobecné zmluvné podmienky predaja, účasti, 
rozsahu a kvality služieb zahrnutých do cien zájaz-
dov cestovnej kancelárie TRAVEL FAMILY s.r.o., IČO 
36065463 (ďalej len Všeobecné obchodné podmien-
ky). Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky 
platia pre všetky zájazdy, pobyty, spojené služby 
cestovného ruchu a iné služby cestovného ruchu or-
ganizované cestovnou kanceláriou TRAVEL FAMILY 
s.r.o. (Ďalej len CKTF). Práva a povinnosti zákazníka 
a CKTF uvedené v týchto podmienkach v súvislos-
ti so zájazdom sa použijú primerane aj pre prípady 
poskytovania spojených služieb cestovného ruchu. 
Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných ob-
chodných podmienok je „Reklamačný poriadok“, 
„Dôležité informácie“ a kartička poistenia záruky 
proti úpadku CKTF. Zákazník je povinný zoznámiť sa 
s informáciami, ktoré CKTF k danému typu zájazdu 
poskytuje. Nižšie uvedené Všeobecné obchodné 
podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmlu-
vy o zájazde/cestovnej službe medzi zákazníkom 
a CKTF.

I. VZNIK ZMLuVNéHO VZťAHu
Zmluvný vzťah medzi CKTF a zákazníkom vzniká uzatvo-
rením zmluvy o zájazde, úhrady zálohy či celej čiastky zá-
kazníkom na účet CKTF a jej potvrdením zo strany CKTF. 
Zákazník dostane návrh Zmluvy o zájazde, ktorý po vypl-
není odovzdá alebo zašle elektronicky do CKTF a uhradí 
zálohu na účet CKTF do termínu platnosti rezervácie. 
Týmto okamihom nadobúda Zmluva o zájazde platnosť 
i účinnosť a ďalej zákazník potvrdzuje, že:
a) sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami predaja, 
uznáva ich a súhlasí s nimi,
b) mu bol odovzdaný doklad o poistení usporiadateľa 
proti úpadku,
c) mu bol odovzdaný príslušný formulár podľa prílohy č. 
1 zákona
 170/2018 Z. z. o vzoroch formulárov pre jednotlivé typy 
zájazdov a spojených cestovných služieb,
d) mu boli poskytnuté všeobecné informácie o pasových 
a vízových požiadavkách pre cestu vrátane približných
lehôt na vybavenie víz, údaje o zdravotných
požiadavkách štátu určenia,
e) mu bol odovzdaný kontakt na miestneho zástupcu 
usporiadateľa,
f) je oprávnený zmluvu uzavrieť, a to aj v prospech ďal-
ších cestujúcich osôb; ak zákazník uzatvára zmluvu 
v prospech osoby mladšej ako 18 rokov, prehlasuje, že 
je jeho zákonným zástupcom, prípadne, že disponuje jej 
súhlasom, a ďalej, že súhlasí s účasťou neplnoletého na 
všetkých častiach zájazdu,
g) za zmluvné záväzky ďalších prihlásených osôb v zmlu-
ve o zájazde ručí prvý uvedený klient - objednávateľ, ako 
za svoje vlastné záväzky.
e) a že sa zoznámil so všetkými súvisiacimi informáciami, 
ktoré CKTF k poskytovaným službám uvádza.
CKTF poskytuje svoje služby všetkým záujemcom bez 
obmedzenia, osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať 
služby v sprievode osoby staršej ako 18 rokov a osoby 
staršie ako 15 rokov a mladšie ako 18 rokov s písomným 
súhlasom svojho zákonného zástupcu. Katalógy zájazdov 
sú vydávané vo
veľkom predstihu. CKTF si preto vyhradzuje právo ozná-
miť pred uzavretím Zmluvy o zájazde zmeny údajov a ko-
nečných cien uvedených v katalógu zájazdov. V prípade, 
že sa údaje na Zmluve o zájazde a v katalógu odlišujú, sú 
záväznými údaje uvedené na Zmluve o zájazde, potvr-
denej zo strany CKTF. CKTF si vyhradzuje právo meniť/
upresňovať údaje a informácie v priebehu platnosti kata-
lógu a ponúk. 

II. CENOVé PODMIENKY
Konečnou cenou zájazdu sa rozumie cena, ktorá je uve-
dená na Zmluve o zájazde, a ktorú potvrdí CKTF. Ceny sú 
cenami zmluvnými medzi CKTF na strane jednej a zákaz-
níkom na strane druhej. Obsah cien je uvedený v ponuke 
jednotlivých služieb. Ceny obsahujú DPH. Cena zájazdu 
nezahŕňa komplexné cestovné poistenie. Zákazník berie 
na vedomie, že v prípade dojednania vlastného cestov-
ného poistenia je povinný sám a na svoje náklady riešiť 
prípadnú poistnú udalosť, a to podľa podmienok a poky-
nov poisťovne, u ktorej má zjednané cestovné poistenie. 
Cena zájazdu v niektorých krajinách a destináciách (napr. 
Grécko a grécke ostrovy) nezahŕňa žiadne pobytové taxy. 
Zákazník berie na vedomie, že v prípadoch, kedy ubyto-
vanie podlieha pobytovým taxám, je povinný tieto taxy 
uhradiť priamo v ubytovacom zariadení, pričom o výš-
ke jednotlivých táx bude vopred informovaný. Ak nie je 
v katalógu a/alebo na webových stránkach CKTF stano-
vené inak, v cene zájazdu je zahrnutá cena za dopravu, 
letiskové a bezpečnostné taxy pri leteckej preprave, pa-
livový poplatok, emisný a kurzový príplatok, ubytovanie 
a stravovanie v rozsahu podľa zmluvy, transfery z letis-
ka do ubytovacieho zariadenia a späť na letisko, ďalšie 
transfery (ak je uvedené pri špecifikácii zájazdu), služby 
delegáta. CKTF je oprávnená do 20. dňa pred realizáciou 
zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, a to 
v prípadoch, keď po dátume stanovenia cien v katalógu 
alebo v Zmluve o zájazde došlo k zmene ceny za dopra-
vu vrátane cien pohonných hmôt alebo platieb spojených 
s dopravou, napr. letiskových, palivových, bezpečnost-
ných a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v koneč-
nej cene zájazdu, alebo kedy došlo k zmene výmenného 
kurzu českej koruny voči EUR, USD, použitého pre stano-
venie konečnej ceny zájazdu, a to o viac ako 10%.

Spôsob výpočtu zvýšenia ceny zájazdu:
a) pri zvýšení ceny za dopravu vrátane pohonných hmôt 
o čiastku, ktorá zodpovedá podielu, ktorý pripadne na 
jedného zákazníka, keď sa celkové zvýšenie ceny z tohto 
dôvodu delí celkovým počtom zákazníkov tohto zájazdu.
b) pri zvýšení daní, poplatkov alebo iných obdobných 
peňažných plnení alebo úhrad z cestovných služieb po-
skytovaných podľa zmluvy tretími stranami, ktoré sa 
priamo podieľajú na poskytovaní zájazdu vrátane platieb 
spojených s dopravou o čiastku zodpovedajúcu zvýšenej 
platbe na osobu.
c) pri zvýšení výmenného kurzu českej koruny použité-
ho pre stanovenie ceny zájazdu, o sumu zodpovedajúcu 
výške percenta zmeny kurzu z ceny služieb zaplatených 
v cudzej mene. Rozhodujúci deň, kedy bola stanovená 
cena služieb, je uvedený v katalógu, cenníku alebo inej 
forme ponuky zájazdov.
Takto upravené ceny zájazdu sú platné dňom vyhlásenia 
úpravy cien a vzťahujú sa na všetky služby, ktoré zatiaľ 
objednávateľ nečerpal a ktoré sú obsahom konečnej ceny 
dohodnutej v Zmluve o zájazde. Písomné oznámenie 
o zvýšení ceny odošle CKTF zákazníkovi najneskôr 20 
dní pred začatím zájazdu. Ak je CKTF nútená vonkajšími 
okolnosťami zvýšiť konečnú cenu zájazdu v iných ako 
vyššie uvedených prípadoch, alebo ak má byť zvýšená 
cena zájazdu o viac ako 8%, navrhne objednávateľovi 
zmenu Zmluvy o zájazde. Ak zákazník nesúhlasí so zme-
nou Zmluvy o zájazde, má právo od zmluvy o zájazde 
odstúpiť v lehote 5 dní od okamihu, kedy mu bola navrh-
nutá zmena Zmluvy o zájazde. Ak neodstúpi zákazník od 
Zmluvy o zájazde v určenej lehote, platí, že so zmenou 
Zmluvy o zájazde súhlasí. Pri dodatočnom vyžadovaní 
ubytovacej kapacity na základe požiadavky zo strany 
klientov, môže byť cena individuálne stanovená dodá-

vateľom služieb a s blížiacim sa termínom pobytu môže 
dochádzať k navýšeniu ceny oproti cene katalógovej 
(spôsobené vyčerpaním kapacity). Prípadné zľavy či 
úpravy zníženia cien vyhlásené CKTF po dátume 
uzatvorenia Zmluvy o zájazde medzi CKTF a objed-
návateľom, nezakladajú právo žiadať dodatočné po-
skytnutie zľavnenej ceny.

Ak dôjde medzi uzavretím zmluvy a začatím zájazdu 
k zníženiu vyššie uvedených nákladov, má zákazník prá-
vo na zníženie ceny.

Spôsob výpočtu zníženia ceny zájazdu:
a) pri znížení ceny za dopravu vrátane pohonných hmôt 
o čiastku, ktorá zodpovedá podielu, ktorý pripadne na 
jedného zákazníka, keď sa celkové zníženie ceny z tohto 
dôvodu delí celkovým počtom zákazníkov tohto zájazdu.
b) pri znížení daní, poplatkov alebo iných obdobných 
peňažných plnení alebo úhrad z cestovných služieb po-
skytovaných podľa zmluvy tretími stranami, ktoré sa 
priamo podieľajú na poskytnutí zájazdu vrátane platieb 
spojených s dopravou o čiastku zodpovedajúcu zníženej 
platbe na osobu.
c) pri znížení výmenného kurzu českej koruny použitého 
pre stanovenie ceny zájazdu, o čiastku zodpovedajúcu 
výške percenta zmeny kurzu z ceny služieb zaplatených 
v cudzej mene. Rozhodujúci deň, kedy bola stanovená 
cena služieb, je uvedený v katalógu, cenníku alebo v inej 
forme ponuky zájazdov.
V prípade zníženia ceny má usporiadateľ právo na odpo-
čítanie skutočných administratívnych nákladov od čiast-
ky, ktorá má byť zákazníkovi vrátená. Na žiadosť zákazní-
ka je usporiadateľ povinný tieto skutočné administratívne 
náklady doložiť.

III. PLATOBNé PODMIENKY
CKTF má právo na zaplatenie ceny služieb pred ich po-
skytnutím a zákazník má povinnosť uhradiť cenu zájazdu 
pred jeho začiatkom a cenu jednotlivých služieb pred 
ich poskytnutím. Zákazník je povinný uhradiť pri uzav-
retí Zmluvy o zájazde zálohu vo výške minimálne 50 % 
z celkovej konečnej ceny zájazdu (vrátane fakultatívnych 
služieb), prípadne inú sumu stanovenú CKTF. V prípade, 
že konečná cena zájazdu uvedená na Zmluve o zájazde 
obsahuje i poistenie, je v zálohe zahrnutá aj platba za 
poistenie. Doplatok celkovej ceny zájazdu, ktorá s ním 
bola dohodnutá v Zmluve o zájazde, je povinný zákazník 
uhradiť najneskôr 30 dní pred realizáciou a začiatkom 
čerpania služieb dohodnutých v Zmluve o zájazde. V prí-
pade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní 
pred realizáciou a začiatkom zájazdu je zákazník povin-
ný uhradiť 100 % celkovej ceny. Pri platení zloženkou sa 
termínom zaplatenia rozumie termín, kedy CKTF obdrží 
fyzicky finančné prostriedky. Pri platení faktúrou, pla-
tobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom sa ter-
mínom zaplatenia rozumie termín, kedy je na účet CKTF 
pripísaná požadovaná čiastka. Pri platbe zálohy alebo 
celkovej čiastky za zájazd faktúrou bude od zákazníka 
súčasne požadované zloženie zálohy vo výške 40 EUR za 
každú osobu uvedenú v Zmluve o zájazde. O túto sumu 
bude po zaplatení faktúry znížený požadovaný doplatok 
do celkovej ceny zájazdu. Pri vzniku preplatku bude tento 
rozdiel obratom vrátený zákazníkovi. V prípade úhrady 
zájazdu v termíne kratšom ako 14 dní pred nástu-
pom k začatiu čerpania služieb je zákazník povin-
ný platbu realizovať hotovostným vkladom na účet 
CKTF alebo v hotovosti v kancelárii CKTF. V prípade 
nedodržania termínu zaplatenia ceny zájazdu zákazní-
kom má CKTF právo od zmluvy o zájazde odstúpiť s tým, 
že zákazník je povinný uhradiť odstupné podľa článku 

VŠEOBECNé OBCHODNé PODMIENKY

VšeoBeCnÉ oBCHoDnÉ PoDMienKy
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VII. Bez zaplatenia celkovej ceny zájazdu v termíne uve-
denom v Zmluve o zájazde, nemá objednávateľ nárok 
zúčastniť sa zájazdu a čerpať služby. Doklad pre ubyto-
vanie a čerpanie ďalších služieb (Voucher) bude zásadne 
zákazníkovi odovzdaný až po 100% úhrade celkovej ceny 
zájazdu. Ak odstúpi zákazník (fyzická osoba) od Zmluvy 
o zájazde, na ktoré zákazník (fyzická osoba) dostal prí-
spevok od zamestnávateľa a zamestnávateľ uhradil fi-
nančnú čiastku na účet CKTF, vráti CKTF príslušnú sumu 
zamestnávateľovi po odpočítaní odstupného. 

IV. Zľavy 
Zľavy sa poskytujú zo základnej, tzn. katalógovej ceny za 
pobyt (neposkytujú sa z fakultatívnych služieb - leteckej 
a autobusovej dopravy, zo služieb zakúpených navyše, 
ako napríklad z doplatku za stravovania a pod.). Všetky 
zľavy môžu byť uplatnené iba pri rezervácii pobytu 
pred uzavretím zmluvy o zájazde a nemôžu byť ná-
rokované dodatočne po uzavretí Zmluvy o zájazde. 
u zliav, kedy je nutné doložiť preukaz člena alebo 
zamestnanca, je nutné tento preukaz predložiť tiež 
pred uzavretím Zmluvy o zájazde. Zľavy deťom na 
prístelkách sú poskytované podľa veku detí v poradí od 
najstaršieho po najmladšie a súčasne deti nemôžu byť 
umiestnené na základné lôžka v izbe, ak tieto lôžka mož-
no obsadiť dospelými osobami. Podmienky poskytovania 
zliav pre deti sú uvádzané pri jednotlivých ubytovacích 
kapacitách. Rozhodujúce pre uplatnenie týchto zliav je 
dosiahnutý vek dieťaťa a počet dospelých osôb ubyto-
vaných spoločne s dieťaťom v izbe (osôb platiacich plnú 
cenu). V prípade, keď dieťa dosiahne vekovú hranicu pre 
poskytnutie zľavy v priebehu zájazdu, bude cena účto-
vaná, ako by tejto hranice dosiahlo už pred začiatkom 
zájazdu. Na zľavy pre 2 a viac detí ubytovaných spoločne 
s 1 dospelým, prípadne zľavy pre deti ubytované v samo-
statnej izbe sa informujte v CKTF. Ak je pri objekte uvede-
ná rodinná cena, platí vždy len pre 4 osoby v uvedenom 
počte a type izieb. Na túto rodinnú cenu sa neposkytujú 
už žiadne ďalšie zľavy. 
Podmienky získania EXTRA ZĽAVy: Zľavu možno kom-
binovať so zľavou First Minute. Zľava bude priznaná iba 
v prípade, že pôjde o druhý zájazd rovnakej alebo nižšej 
hodnoty realizovaný v rovnakom roku. Extra zľavu ne-
možno kumulovať s vernostnou zľavou a nevzťahuje sa 
na ponuky LM a iné akčné ponuky vypísané spoločnosťou 
TRAVEL FAMILy s.r.o.

V. ZMENY SLuŽIEB, ZMENY PROGRAMu, ODSTÚ-
PENIE OD ZMLuVY O ZÁJAZDE A ZRuŠENIE ZÁ-
JAZDu
CKTF môže zmeniť podmienky zájazdu, ak ide o malú 
zmenu, o ktorej zákazníka informuje v textovej podobe. 
Ak nútia vonkajšie okolnosti CKTF podstatne zmeniť nie-
ktorú z hlavných náležitostí zájazdu (náležitosti uvedené 
v § 14 zákona 170/2018 Z. z.), alebo ak nemôže splniť 
špecifické požiadavky zákazníka, ktoré prijala, navrhne 
zákazníkovi zmenu zmluvy, ktorú môže zákazník prijať, 
alebo môže od zmluvy odstúpiť bez toho, aby musel hra-
diť odstupné. Lehota pre odstúpenie nesmie byť kratšia 
ako päť dní a musí skončiť pred začatím zájazdu. Usporia-
dateľ oznámi zákazníkovi spoločne s predložením návrhu 
na zmenu záväzku jasným, zrozumiteľným a zreteľným 
spôsobom a bez zbytočného odkladu informácie zazna-
menané v textovej podobe, a to
a) vplyv navrhovaných zmien na cenu zájazdu,
b) lehotu, v ktorej môže zákazník odstúpiť od zmluvy,
c) dôsledky pre zákazníka, neodstúpi je včas od zmluvy, a
d) údaje o prípadnom náhradnom zájazde a jeho cene.
CKTF je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak:
a) počet osôb prihlásených na zájazd je nižší ako najnižší 
počet určený v zmluve a usporiadateľ oznámil zákazní-
kovi zrušenie zájazdu v lehote určenej v zmluve, ktorá 
nesmie byť kratšia ako:
I.) dvadsať dní pred začatím zájazdu v prípade
ciest trvajúcich dlhšie ako šesť dní,

II.) Sedem dní pred začatím zájazdu v prípade ciest trva-
júcich dva až šesť dní,
III.) Štyridsaťosem hodín pred začatím zájazdu
v prípade ciest trvajúcich menej ako dva dni, alebo
b) mu v plnení záväzku bránia nevyhnutné
a mimoriadne okolnosti a zrušenie zájazdu
oznámil zákazníkovi bez zbytočného odkladu ešte pred 
začatím zájazdu.
Usporiadateľ v týchto prípadoch vráti zákazníkovi všetky 
uhradené platby za zájazd, nevzniká mu však voči zákaz-
níkovi povinnosť na náhradu škody.
Ak nastanú okolnosti (vyplývajúce aj zo zmien spôsobené 
dodávateľom), ktoré CKTF bránia poskytnúť služby podľa 
dohodnutých cien a podmienok Zmluvy o zájazde alebo 
závažnej okolnosti majúce charakter vyššej moci, je CKTF 
oprávnená odstúpiť od Zmluvy o zájazde a zájazd kedy-
koľvek zrušiť. Ak nastanú okolnosti, ktoré CKTF bránia 
dodržať program podľa dohodnutých podmienok Zmluvy 
o zájazde a má možnosť alebo bola nútená vykonať ich 
zmenu, je CKTF povinná takéto zmeny oznámiť zákazní-
kovi bez zbytočného odkladu. Zákazník má právo v prí-
pade neakceptovania zmien Zmluvy o zájazde na odstú-
penie od Zmluvy o zájazde. V tomto prípade a v prípade 
zrušenia zájazdu z dôvodu vyššej moci má právo na vrá-
tenie zaplatenej ceny alebo zálohy, prípadne na prevod 
zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia 
bez akéhokoľvek odstupného. 
Pokiaľ zákazník neodstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote 
5 dní od doručenia návrhu zmien Zmluvy o zájazde, má 
sa za to, že s jej zmenou súhlasí. CKTF je oprávnená zrušiť 
zájazd najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, ak nebol 
dosiahnutý minimálny počet zákazníkov pri zájazdoch 
s dopravou organizovanou CKTF, a to:
a) 35 osôb platiacich plnú katalógovú cenu
prepravy v autobuse do 48 miest,
b) 45 osôb platiacich plnú katalógovú cenu
prepravy v autobuse do 60 miest,
c) 50 osôb platiacich plnú katalógovú cenu
leteckej dopravy pri lietadle do 78 miest,
d) 100 osôb platiacich plnú katalógovú cenu
leteckej dopravy pri lietadle nad 132 miest.

Pri ostatných zájazdoch si CKTF vyhradzuje právo zrušiť 
zájazd, pokiaľ nebol dosiahnutý minimálny počet účast-
níkov, uvedený v katalógu. O zrušení zájazdu je CKTF 
povinná informovať zákazníka písomne najneskôr 21 dní 
pred začatím zájazdu alebo čerpaním zaplatených slu-
žieb. V tomto prípade má zákazník právo na vrátenie celej 
čiastky bez ďalších náhrad. Ak došlo k nesplneniu progra-
mu alebo niektorej služby vinou CKTF v priebehu pobytu, 
má zákazník právo na náhradu len do výšky nevyužitých 
služieb, s výnimkou prípadov popísaných v článku VIII. 
CKTF si vyhradzuje právo na zmenu údajov, hodiny prí-
chodu a odchodu, nástupného miesta, a to v prípade ne-
dosiahnutia minimálneho počtu 10 účastníkov z daného 
nástupného miesta (vo výnimočných prípadoch aj niekoľ-
ko hodín pred plánovaným odchodom). V prípade zmeny 
nástupného miesta nevzniká klientovi nárok na odstú-
penie od ZoZ alebo na zľavu. V tomto prípade preberá 
na seba CKTF náklady na autobusový či vlakový lístok 2. 
triedy do nového najbližšieho možného miesta nástupu 
či výstupu, ktoré CKTF zákazníkovi oznámi obratom pri 
vzniku tejto zmeny. V prípade, že klient chce do náhrad-
ného nástupného miesta využiť vlastný osobný automo-
bil, potom má nárok na preplatenie pohonných hmôt len 
do výšky hodnoty autobusových lístkov alebo vlakových 
lístkov 2. triedy. Ďalej si CKTF vyhradzuje právo na zme-
nu trasy a vecného i časového programu z dôvodu zása-
hu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, 
ktoré majú priamy aj nepriamy dopad na kalkuláciu ceny 
zájazdu, alebo z dôvodu mimoriadnych okolností (ne-
istá politická a vojenská situácia v navštívenej krajine), 
štrajku, dopravných problémov a porúch dopravných 
prostriedkov, nešťastia a ďalších okolností, ktoré CKTF 
nemohla ovplyvniť. CKTF nepreberá vo vyššie uvedených 
prípadoch zodpovednosť za dôsledky a škody plynúce zo 

zmeny programu a ceny zájazdu. CKTF takisto nepreberá 
zodpovednosť za zrušenie zájazdu a za zmeny programu 
zájazdu, trasy a služieb z dôvodu zásahu vyššej moci. 
V tomto prípade môže CKTF zaistiť len služby v súlade 
so svojimi možnosťami. Pri zrušenom zájazde z dôvodu 
zásahu vyššej moci garantuje CKTF zákazníkovi vrátenie 
peňazí, ktoré zákazník zaplatil CKTF.

VI. ZMENA ZMLuVY O ZÁJAZDE ZO STRANY ZÁ-
KAZNÍKA
1. Zmena termínu zájazdu, zmena miesta zájazdu, zmena 
typu ubytovania, zmena druhu dopravy v Zmluve o zá-
jazde na základe písomnej požiadavky zákazníka bude 
zo strany CKTF vykonaná, ak CKTF môže podľa svojich 
možností požadovanú zmenu zaistiť. Požiadavky zákaz-
níka na zmenu zmluvy o zájazde sú platné až po písom-
nom potvrdení CKTF. Za zmenu termínu zájazdu, zmenu 
miesta zájazdu, zmenu typu ubytovania alebo zmenu 
typu dopravy v Zmluve o zájazde zo strany zákazníka je 
zákazník povinný uhradiť čiastku 17 EUR za každú zúčast-
nenú osobu vrátane detí, ak vykoná zákazník túto zmenu 
v čase 30 a viac dní pred začatím čerpania služieb. Pokiaľ 
je zmena termínu zájazdu, zmena miesta zájazdu, zmena 
typu ubytovania alebo zmena typu dopravy vykonaná zo 
strany zákazníka v Zmluve o zájazde v čase 29 a menej 
dní pred začiatkom čerpania služieb, je táto zmena po-
važovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka 
podľa bodu VII. s povinnosťou hradiť odstupné tam uve-
dené. Vyššie uvedené vyplýva z prísnych podmienok pre 
zmeny a storná zo strany ubytovacích zariadení. Pri urče-
ní počtu dní pri zmene sa do stanoveného počtu dní zapo-
čítava aj deň, kedy došlo k doručeniu oznámenia do CKTF 
o zmene. Do počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom má 
byť poskytnutá prvá služba (odlet, odjazd či nástup na 
zájazd, pobyt). 
2. Zmenu adresy, osobných údajov, zmenu zákazníka 
(náhradník), ktorý sa namiesto neho zájazdu zúčastní, 
musí Zákazník písomne oznámiť CKTF. Dňom preukáza-
ného doručenia oznámenia do CKTF v nižšie uvedenej 
lehote sa osoba v ňom uvedená stáva zákazníkom. Ozná-
menie musí obsahovať vyhlásenie nového zákazníka, že 
súhlasí s uzatvorenou zmluvou o zájazde a spĺňa všetky 
podmienky stanovené pre poskytnutie zájazdu. Za zme-
nu mena osoby vo Zmluve o zájazde vykonanú 3 a viac 
dní pred začatím čerpania služieb je zákazník povinný za-
platiť 17 EUR za každú preknihovanú osobu vrátane detí. 
Ak je zmena osoby zákazníka v Zmluve o zájazde vyko-
naná v čase 2 a menej dní pred začiatkom čerpania slu-
žieb, je táto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy 
zo strany zákazníka podľa bodu VII. s povinnosťou hradiť 
odstupné tam uvedené. Za zmenu mena a iných osob-
ných údajov vrátane adresy zákazníka v Zmluve o zájaz-
de vykonanú pred začatím čerpania služieb je zákazník 
povinný zaplatiť 17 EUR za každú vykonanú zmenu. Pri 
určení počtu dní pri zmene sa do stanoveného počtu dní 
započítava aj deň, kedy došlo k doručeniu oznámenia do 
CKTF o zmene. Do počtu dní sa nezapočítava deň, v kto-
rom má byť poskytnutá prvá služba (odlet, odchod či ná-
stup na zájazd, pobyt). Ak dôjde k zmene osoby či termí-
nu v Zmluve o zájazde, kde bola čerpaná zľava za skorý 
nákup, bude vykonaná zmena, kedy základná cena bude 
totožná s cenou ku dňu uzavretia zmluvy, s priznaním iba 
aktuálnych platných zliav. V tomto prípade pôvodná zľava 
za skorý nákup nie je novo uzatvorenej zmluve priznaná. 
Pôvodný a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpo-
vedajú za zaplatenie ceny zájazdu a nákladov CKTF, spo-
jených s vykonaním zmeny.
3. Zmena počtu osôb na Zmluve o zájazde
a) Ak sa stornuje 1 osoba v dvojlôžkovej alebo viac lôžko-
vej izbe, dochádza k zmene Zmluvy o zájazde a súčasne 
k zmene celkovej ceny, kedy musí zaplatiť zostávajúca
osoba/osoby príplatok za jednolôžkovú izbu alebo do-
platiť neobsadené lôžka. Pokiaľ tento príplatok nebude 
uhradený, tieto osoby nespĺňajú podmienky pre vysta-
venie ubytovacieho poukazu - Voucheru a nemôžu jej byť 
poskytnuté služby zo strany CKTF.

VŠEOBECNé OBCHODNé PODMIENKY
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b) V prípade, že zákazník zakúpi celý apartmán
a jedna alebo viac osôb v apartmáne vykoná
storno, sú zostávajúce osoby v Zmluve o zájazde povinné 
doplatiť v stanovenom termíne rozdiel do pôvodnej ceny 
apartmánu.
Ak tak zákazník neurobí, má CKTF právo na
odstúpene od Zmluvy o zájazde pre porušenie povinností 
zo Zmluvy o zájazde zákazníkom s tým, že mu vznikne 
nárok na odstupné uvedené v článku VII.
4. Bezplatná zmena zájazdu v rámci rodiny je možná iba 
do 31. 3. 2020. Zmenu možno vykonať iba za ceny a pod-
mienok platných ku dňu uzatvorenia pôvodnej zmluvy, 
pri rovnakom počte osôb. „CKTF si vyhradzuje právo na-
účtovať klientovi náklady navyše vzniknuté v súvislosti so 
zmenou zájazdu „.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLuVY ZO STRANY ZÁKAZ-
NÍKA
Zákazník má právo pred začatím zájazdu odstúpiť od 
uzatvorenej Zmluvy o zájazde s CKTF (stornovať zájazd). 
Toto odstúpenie je povinný urobiť písomne, pričom stor-
no účasti na zájazde je CKTF akceptované v prípade, že je 
podpísané zákazníkom, ktorý svoju účasť na zájazde stor-
nuje alebo je jej oprávneným zástupcom. Zmluvný vzťah 
je zrušený a účasť stornovaná ku dňu, kedy je písomné 
odstúpenie (Storno zájazdu) doručené CKTF. V tomto 
prípade má CKTF právo účtovať odstupné podľa týchto 
Všeobecných obchodných podmienok z ceny zakúpe-
ných služieb (obsah viď článok II. Cenové podmienky). 
Poplatky za preknihovanie a komplexné cestovné poiste-
nie (viď článok VI.) nie sú zahrnuté do ceny zájazdu pri 
výpočte odstupného. Odstupné (storno poplatok) hradí 
zákazník a je účtované zo strany CKTF ihneď. Čiastka za 
dohodnuté poistenie sa klientovi nevracia. CKTF má prá-
vo odpočítať odstupné (storno poplatok) od zloženej ce-
lej alebo čiastočné zálohovej platby. Ak odstupné (storno 
poplatok) bude vyššie ako úhrada zálohy zákazníkom, je 
zákazník povinný uhradiť tento rozdiel do 14 dní od vyko-
naného doúčtovania. Pri odstúpení od Zmluvy o zájazde 
je zákazník povinný vrátiť všetky ceniny (voucher), inak 
mu CKTF po odčítaní príslušného storno poplatku nie 
je povinná vrátiť zvyšok uhradenej čiastky až do doby 
preukázania, že tieto ceniny nezneužil. Po odpočítaní od-
stupného a vrátenia cenín zo strany zákazníka do CKTF,  
obdrží zákazník späť zvyšok zo zaplatenej čiastky. Výška 
odstupného závisí od času, kedy CKTF obdržala požia-
davku objednávateľa na odstúpenie od zmluvy o zájazde, 
a to: a) 40 a viac dní pred začiatkom zájazdu 10%, mini-
málne 29 EUR/za každú osobu na zmluve o zájazde
b) od 39. dňa do 31. dňa pred začatím zájazdu/cestovnej 
služby: 30% z celkovej ceny zájazdu/cestovnej služby/
osoba
c) od 30. dňa do 16. dňa pred začatím zájazdu/cestovnej 
služby: 50% z celkovej ceny zájazdu/cestovnej služby/
osoba
d) od 15. dňa do 8. dňa pred začatím zájazdu/cestovnej 
služby: 75% z celkovej ceny zájazdu/cestovnej služby/
osoba
e) Menej ako 8 dní pred začatím zájazdu/cestovnej služ-
by: 100% z celkovej ceny zájazdu/cestovnej služby/osoba
f) V prípade odstúpenia zákazníka od uzatvorenej Zmluvy 
o zájazde, ktorá zahŕňa leteckú dopravu, má CKTF právo 
účtovať odstupné (storno) vo výške 100% z ceny leteckej 
dopravy (letenky, transferu, príslušných táx). Z ostatných 
služieb uvedených v Zmluve o zájazde má CKTF právo 
účtovať odstupné (storno) podľa Všeobecných obchod-
ných podmienok.
g) Na vybrané ubytovacie zariadenia sa vzťahujú indivi-
duálne storno podmienky dané hotelierom a nie sú v sú-
lade s vyššie uvedeným odstupným (storno poplatkom).
Tieto informácie sú uvedené v popisných textoch pri 
daných kapacitách v katalógoch CKTF alebo na webovej 
stránke www.ckvt.sk.

Vyššie uvedené vyplýva z prísnych podmienok pre zme-
ny a storná zo strany ubytovacích zariadení a leteckých 

spoločností. Pri určení počtu dní pre výpočet odstupného 
(storno poplatku) sa do stanoveného počtu dní započí-
tava aj deň, kedy došlo k doručeniu oznámenia do CKTF 
o odstúpení od Zmluvy o zájazde. Do počtu dní sa neza-
počítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá služba 
(odlet, odchod či nástup na zájazd, pobyt). V prípade, že 
sa zákazník nedostaví k čerpaniu služieb v mieste ubyto-
vania v deň uvedený na voucheri alebo zmešká odchod 
(odlet) zájazdu alebo musí byť vylúčený zo zájazdu (napr. 
z dôvodu zamlčania skutočného zdravotného stavu, z dô-
vodu vážneho narušovania priebehu zájazdu, ohrozova-
nia života a zdravia svojho alebo ostatných klientov alebo 
pracovníkov CK, správanie v rozpore s dobrými mravmi 
a pod.) alebo sa zájazdu nezúčastní v dôsledku ním do-
daných nesprávnych alebo neúplných údajov v Zmluve 
o zájazde, nedodržaním colných, pasových, devízových 
alebo iných predpisov, nemá nárok na vrátenie zaplate-
nej finančnej čiastky, nejedná sa o storno zájazdu, pokiaľ 
nebolo v tento deň nahlásené v CKTF alebo jeho zástup-
covi. V prípade, že zákazník v priebehu zájazdu na zák-
lade svojho želania zruší časť zájazdu alebo dobrovoľne 
nevyčerpá niektorú zo zaplatených služieb, nemá nárok 
na vrátenie peňazí za nevyčerpané služby. Ak stornuje 
zákazník účasť na zájazde pred jeho začatím a má dohod-
nuté komplexné cestovné poistenie zájazdu vrátane stor-
na zájazdu, môže si uplatniť u poisťovne nárok na úhradu 
časti odstupného účtovaného zo strany CKTF. Zrušenie 
účasti na zájazde je povinný poistený alebo oprávnená 
osoba (v zmysle Občianskeho zákonníka) preukázateľne 
oznámiť CKTF najneskôr nasledujúci pracovný deň po 
dni, kedy nastala neschopnosť zákazníka zúčastniť sa 
zájazdu CKTF. Tento nárok si môže uplatniť v poisťov-
ni v zmysle podmienok poisťovne pre poistenie storna 
zájazdu. Podmienky pre poistenie nákladov súvisiacich 
s odstúpením od zmluvy o zájazde obdrží zákazník pri 
uzavretí Zmluvy o zájazde.
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy pred začatím 
zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v mieste určenia 
cesty alebo pobytu alebo jeho bezprostrednom okolí na-
stali nevyhnutné a mimoriadne okolnosti, ktoré majú vý-
znamný vplyv na poskytovanie zájazdu alebo na prepravu 
osôb do miesta určenia cesty alebo pobytu. V takom prí-
pade má zákazník právo na vrátenie všetkých uhradených 
platieb za zájazd, nemá však právo na náhradu škody.

VIII. OSOBITNé SLuŽBY
Zvláštnymi službami sa rozumejú tie služby, ktoré nie sú 
súčasťou ceny. Tieto služby platí zákazník vždy zvlášť. 
Zákazník je povinný svoje požiadavky na zvláštne služ-
by uviesť pri uzavretí zmluvy o zájazde a tieto je povinný 
uhradiť súčasne pri úhrade zálohy alebo celej ceny zá-
jazdu. CKTF neručí za zníženú úroveň cudzích služieb pri 
takých akciách, ktoré si zákazník zabezpečuje na mieste 
u delegáta či sprievodcu, hotela či inej organizácie, preto 
v prípade akýchkoľvek nespokojností je nutné riešiť pria-
mo v mieste pobytu. Upozorňujeme, že obdobie pred a po 
sezóne prináša okrem výhodných cien aj to, že niektoré 
ubytovacie zariadenia na základe nízkeho počtu hostí 
môžu svoje poskytované služby obmedziť (napr. zrušenie 
alebo výrazné obmedzenie stravovania formou bufetu, 
vypnutie klimatizácie, nefunkčnosť vonkajších alebo vnú-
torných bazénov a pod.). Poskytnutie zľavy v systéme 
LAST MINUTE je vyjadrením možnosti, že kvalita služieb 
sa nemusí rovnať kvalite služieb zakúpených za plnú ka-
talógovú cenu, pretože hotelier týmto spôsobom vypre-
dáva posledné voľné miesta. Ten, kto sa vydáva na cesty, 
musí počítať aj s tým, že stráca na určitú dobu pohodlie 
vlastného bytu a že sa bude musieť prispôsobovať no-
vému prostrediu, atmosfére, strave, mentalite ľudí, flóre 
a faune v mieste, ktoré si pre svoju dovolenku vybral. 

IX. POISTENIE
Ceny zájazdov CKTF zahŕňajú povinné zmluvné poistenie 
CKTF v zmysle platného zákona č. 281/2001 Z. z. PO-
VINNÉ POISTENIE ZáRUKy CKTF. CKTF má uzatvorené 

zákonné poistenie záruky pre prípad úpadku v zmysle 
platného zákona č. 281/2001 Z. z. v UNIQA poisťovni a.s., 
na ktorého základe vzniká zákazníkovi poistenému 
cestovnou kancelárií právo na plnenie v prípadoch, 
kedy CKTF z dôvodu svojho úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu 
v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava 
súčasťou zájazdu,
b) nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zá-
jazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, alebo
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou ce-
nou
zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípa-
de, že sa zájazd uskutočnil iba z časti.
Ustanovenia o podmienkach a rozsahu poistenia zá-
kazníkov CKTF sú uvedené v doklade poisťovne. CKTF 
je povinná odovzdať zákazníkovi súčasne so Zmluvou 
o zájazde alebo potvrdením zájazdu doklad poisťov-
ne, obsahujúci názov poisťovne, podmienky poistenia 
a spôsob oznámenia poistnej udalosti. V prípade, že zá-
kazníkovi nebude poskytnutá doprava z miesta pobytu 
v zahraničí späť do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto 
doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa plnenie 
zabezpečením dopravy z miesta pobytu do SR vrátane 
nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odcho-
du. Ak si zákazník zaistí dopravu vrátane nevyhnutného 
ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poskytne 
mu poisťovňa peňažné plnenie iba do výšky, akú by mu-
sela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie 
zaisťovala sama. Nároky zákazníka, ktoré mu vznikli voči 
CKTF v dôsledku nesplnenia zmluvy o zájazde, prechá-
dzajú pri poistení záruky pre prípad úpadku CKTF na 
poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa 
poskytla. Povinné zmluvné poistenie CKTF sa vzťahuje 
na zájazdy definované zákonom č. 170/2018 Z. z. v plat-
nom znení. Súčasťou zájazdu nie je cestovné poistenie 
zákazníkov. Zákazník má možnosť uzatvoriť cestovné 
poistenie prostredníctvom CKTF, ktoré okrem iného za-
hŕňa aj poistenie storna zájazdu. Cestovné poistenie je 
možné dohodnúť len na termín pobytu či zájazdu, ktorý 
je uvedený v zmluve o zájazde. Pri pobytoch či zájazdoch 
vlastnou dopravou je možné poistné obdobie predĺžiť aj 
na cestu (max. 1 deň pred zahájením pobytu a max. 1 deň 
po ukončení pobytu). Pri uzatvorení cestovného poistenia 
prostredníctvom CKTF je Zmluvným partnerom UNIQA 
poisťovňa, a.s.. Poistná zmluva vzniká priamo medzi zá-
kazníkom a poisťovňou. Pri storne zájazdu sa zaplatené 
poistné nevracia. CKTF v prípade poistnej udalosti nepri-
náleží posudzovať existenciu, príp. výšku nárokov vyplý-
vajúcich z poistného vzťahu. V prípade poistných udalostí 
CKTF poskytne potrebnú súčinnosť, nehradí však poplat-
ky za lekárske ošetrenie a pod., všetky náklady hradí po-
isťovňa. Zákazník berie na vedomie, že ak nevyužije 
možnosť uzatvoriť cestovné poistenie prostredníc-
tvom CKTF, nesie pri vzniknutej poistnej udalosti sám 
plnú zodpovednosť, náklady a riziká s tým súvisiace.
Rozsah poistenia:
1. Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb
2. Poistenie storna cesty
3. Poistenie nevyužitej dovolenky
4. Poistenie cestovných batožín
5. Poistenie zodpovednosti za škodu a inú ujmu
6. Úrazové poistenie
Cestovné poistenie zákazníkov CKTF sa zjednáva za 
podmienok stanovených vo Všeobecných poistných pod-
mienkach pre cestovné poistenie poisťovne UNIQA a.s., 
platných ku dňu uzatvorenia poistenia.

X. CESTOVNé DOKLADY
Zákazník zodpovedá za platnosť svojich cestovných do-
kladov v dobe konania zájazdu. K povinnostiam zákaz-
níka patrí predložiť CKTF súhlas zákonného zástupcu 
v prípade, že zákazník mladší ako 18 rokov čerpá služby 
bez jeho sprievodu a dohľadu. V prípade, že zákazník 
nemá platný cestovný doklad a zákazník sa z tohto dôvo-
du nemôže zájazdu zúčastniť, nejde o prekážku na strane 
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CKTF a zákazníkovi v prípade nečerpanie zájazdu nevzni-
ká nárok na vrátenie záloh ani konečnej ceny zájazdu. 
V prípade, že ešte nebola celá cena zájazdu zákazníkom 
uhradená, je zákazník povinný ju uhradiť. Zákazníci, ktorí 
si zabezpečujú vlastnú dopravu, zodpovedajú za všetky 
potrebné doklady nevyhnutné k cestám do zahraničia 
(zelená karta, medzinárodný vodičský preukaz a pod.). 
upozorňujeme, že deti musia mať vlastný cestovný 
doklad! V prípade, že cestujúci v priebehu zájazdu stratí 
alebo sú mu odcudzené doklady, je povinný si pre spia-
točnú cestu opatriť nové (náhradné) doklady sám a na 
svoje vlastné náklady. Zákazník sa môže v tomto prípade 
obrátiť na sprievodcu so žiadosťou o pomoc pri zaobsta-
raní nových alebo náhradných dokladov pre spiatočnú 
cestu. Náklady CKTF s touto pomocou spojené je povinný 
zákazník CKTF uhradiť.

XI. DODRŽIAVANIE COLNÝCH, DEVÍZOVÝCH A OS-
TATNÝCH PREDPISOV
Zákazníci sú povinní dodržiavať všetky colné, devízové 
a ostatné predpisy Slovenskej republiky, tranzitnej a na-
vštívenej krajiny. CKTF zákazníkom nezabezpečuje vy-
bavenie potrebných vízových a devízových formalít. Po-
vinnosť vybaviť si potrebné vízové a devízové formality je 
na strane zákazníka. Pokiaľ by zákazník svojím konaním 
ohrozoval alebo narušil priebeh a program zájazdu ale-
bo významnou mierou poruší colné, devízové a ostatné 
predpisy Slovenskej republiky, tranzitnej a navštívenej 
krajiny, môže byť vylúčený z účasti na zájazde, pričom 
stráca akýkoľvek nárok na náhradu nevyužitých služieb.

XII. REKLAMÁCIE
CKTF zodpovedá za riadne poskytnutie zájazdu a má 
povinnosť poskytnúť zákazníkovi pomoc v ťažkostiach. 
Zájazd je chybný, ak nie je niektorá zo služieb cestovné-
ho ruchu zahrnutých do zájazdu poskytovaná v súlade so 
zmluvou.
Ak má zájazd vadu, je zákazník povinný ju vytknúť CKTF 
bez zbytočného odkladu, ideálne na mieste samom. Zá-
kazník zároveň určí primeranú lehotu na odstránenie 
vady, ibaže CKTF odmietne odstrániť vadu alebo je po-
trebná okamžitá náprava. Zákazník má právo vytknúť 
vadu taktiež prostredníctvom sprostredkovateľa predaja 
zájazdu. Ak má zájazd vadu a ak ju zákazník vytkol bez 
zbytočného odkladu, má zákazník právo na zľavu z ceny 
vo výške primeranej rozsahu a trvaniu vady. Premlčacia 
lehota pre právo zákazníka na zľavu je dva roky. CKTF ne-
odstráni vadu zájazdu, ak to nie je možné, alebo odstrá-
nenie vady vyžaduje neprimerané náklady s ohľadom na 
rozsah vady a hodnotu predmetných cestovných služieb. 
Ak neodstráni usporiadateľ vadu v určenej lehote, má 
zákazník právo odstrániť vadu sám a požadovať náhradu 
nevyhnutných nákladov. Ak ide o podstatnú vadu, môže 
zákazník odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupné-
ho. Ak sa vyskytnú po odchode podstatné vady zájazdu, 
ponúkne CKTF bez dodatočných nákladov pre zákazníka 
vhodné náhradné riešenie, pokiaľ možno rovnakej ale-
bo vyššej kvality, než aká bola dojednaná v zmluve, aby 
zájazd mohol pokračovať; to platí aj v prípadoch, keď je 
návrat zákazníka do miesta odchodu uskutočnený iným 
ako dohodnutým spôsobom. Ak je navrhované náhradné 
riešenie nižšej kvality, než akú určuje zmluva, poskytne 
CKTF zákazníkovi primeranú zľavu. Zákazník môže na-
vrhované náhradné riešenie odmietnuť iba vtedy, ak nie 
je porovnateľné s tým, čo bolo v zmluve dohodnuté, ale-
bo ak nie je poskytnutá zľava primeraná. V tejto situácii 
je CKTF povinná, ak zájazd zahŕňa prepravu, poskytnúť 
zákazníkovi bez zbytočného odkladu a bez dodatočných 
nákladov pre zákazníka ekvivalentnú prepravu do miesta 
odchodu, alebo do iného miesta, na ktorom sa zmluvné 
strany dohodli. Ak nemožno v dôsledku nevyhnutných 
a mimoriadnych okolností zabezpečiť návrat zákazníka 
v súlade so zmluvou, nesie CKTF náklady na nevyhnutné 
ubytovanie, pokiaľ možno v rovnocennej kategórii, a to 
najviac za tri noci na jedného zákazníka. CKTF sa nemôže 

odvolať na nevyhnutné a mimoriadne okolnosti, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže podľa platných právnych pred-
pisov Európskej únie odvolať príslušný dopravca. Uplat-
nenie reklamácie v mieste poskytovanej služby môže 
zákazník vykonať buď ústne, alebo písomne do proto-
kolu a je povinný preukázať súčinnosť pri jej uplatnení 
a vybavení. Reklamáciu je možné uplatniť aj u cestovnej 
kancelárie alebo agentúry, ktorá sprostredkovala uzatvo-
renie zmluvy. Spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie 
viď. Reklamačný poriadok CKTF, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Pri vý-
skyte závad v plnení je zákazník povinný spoločne pôso-
biť v tom smere, aby sa eventuálnym škodám zabránilo 
alebo aby boli čo najmenšie. Zákazník je najmä povinný 
všetky svoje výhrady bezodkladne oznámiť v mieste vzni-
ku sprievodcovi/delegátovi CKTF, prípadne vedúcemu 
prevádzkarne poskytujúcej služby alebo inému zodpo-
vednému pracovníkovi tak, aby mohla byť včas uskutoč-
nená náprava na mieste. Ak zabudne zákazník z vlastnej 
viny poukázať na nedostatok, nemá nárok na zľavu. Ak sa 
nedostatok nepodarí odstrániť, spíše sprievodca/delegát 
CKTF, príp. iný zodpovedný pracovník so zákazníkom 
reklamačný protokol. CKTF je oprávnená pri vybavovaní 
reklamácií v mieste konania zájazdu riešiť reklamáciu 
poskytnutím náhradnej služby či inou kompenzáciou. Zá-
kazník je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú na vy-
bavenie reklamácie. CKTF neručí za úroveň cudzích slu-
žieb pri akciách, ktoré netvoria súčasť zájazdu a ktoré si 
zákazník obstará na mieste prostredníctvom sprievodcu, 
v hoteli či v inej organizácii. Ak dôjde k okolnostiam, kto-
rých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti 
a postupe CKTF (vis major) alebo k okolnostiam na strane 
zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti 
nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou 
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokiaľ nie 
je dohodnuté inak, nárok na úhradu alebo zľavu z ceny 
týchto služieb. Ak preruší cestovná kancelária zájazd 
z dôvodu vyššej moci, je povinná urobiť všetky opatrenia 
k doprave cestujúceho späť. CKTF týmto informuje zá-
kazníka o možnosti on-line mimosúdneho riešenia sporu 
medzi zákazníkom a CKTF týkajúcim sa služieb predá-
vaných cez internet. Riešenie takéhoto sporu je možné 
prostredníctvom domény http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/. CKTF týmto informuje zákazníka o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporu medzi zákazníkom a CKTF 
týkajúcim sa služieb predávaných usporiadateľom. Vecne 
príslušným subjektom na prejednanie takéhoto sporu je 
Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

XIII. ZDRAVOTNé NÁLEŽITOSTI
Každý zákazník cestuje s vedomím svojho zdravotného 
stavu a s vedomím úhrady nákladov za lekárske zákro-
ky a liečenie v zahraničí. S vedomím riziká zdravotných 
komplikácií najmä v prípade chronických alebo iných 
ochorení. Každý klient je povinný zaistiť si sprievod a do-
hľad ďalšej osoby,
ak to vyžaduje jeho zdravotný stav. Klient je povinný 
v prípade zdravotných obmedzení na túto skutočnosť 
CKTF písomne upozorniť.

XIV. BATOŽINA
V autobusovej doprave zabezpečovanej CKTF je zadar-
mo prevoz batožiny do hmotnosti 17 kg/osobu, v leteckej 
doprave do hmotnosti stanovenej leteckou spoločnosťou, 
v roku 2019 boli povolené limity 23 kg/osobu (ak nie je 
v pokynoch na cestu uvedené inak). Batožina s váhou 
presahujúcou tieto limity môže byť z prepravy vylúče-
ná. Zákazník je povinný si riadne označiť a naložiť svoju 
batožinu do prepravného prostriedku a v cieľovej stanici 
batožinu ihneď prevziať. V prípade straty alebo odcudze-
nia batožiny môže zákazník požiadať zástupcu CKTF pri 
zistení straty alebo odcudzenia o pomoc pri vybavovaní 
formalít v cudzej krajine.

XV. uBYTOVANIE A STRAVOVANIE
Kategorizáciu ubytovacích objektov podľa počtu hviezdi-
čiek (*) si stanovuje každý štát samostatne, pretože nee-
xistuje jednotná metodika bodovania. Preto môže existo-
vať značná rozdielnosť v hodnotení ubytovacích zariadení 
oproti zvyklostiam v SR. Z opisu je však rámcovo zrejmé 
vybavenie a poloha objektu. Skorý príchod či neskorý od-
chod nie je dôvodom k dlhšiemu užívaniu izby. Nárok na 
ubytovanie vzniká po predložení ubytovacieho po-
ukazu - VOuCHERu až po 15. hodine v deň nástupu 
uvedenom na VOuCHERI, pokiaľ nie je v pokynoch 
pri danej kapacite uvedené inak. Pridelenie konkrét-
nych izieb podlieha prostredníctvom recepcie hotelie-
rovi a cestovná kancelária na neho nemá vplyv. Klient je 
povinný opustiť izbu v deň odchodu do 10 hodiny, pokiaľ 
nedôjde k inej dohode s recepciou a delegátom CKTF. Ak 
ste si z ponuky tohto katalógu objednali prístelku v izbe 
alebo lôžko v „dennej miestnosti“ v apartmáne, je po-
trebné mať na vedomí, že môžu byť vo väčšine prípadov 
tvorené gaučom, rozkladacou pohovkou, rozkladacím 
kreslom, matracom či skladacím ležadlom/poschodo-
vou posteľou. V prípade objednania izby s prístelkou 
a jej obsadenia menším počtom osôb, CKTF nega-
rantuje, že bude prístelka na izbu dodaná, pretože 
nie je ani spoplatnená v zmluve o zájazde. Zároveň 
nie je garantované, že označená izba s možnosťou 
prístelky, je rozlohou väčšia. Ak je v izbe umiestnená 
prístelka, dochádza tým nutne ku zmenšeniu voľného 
priestoru v izbe. V dvojposteľových izbách s prístelkou je 
možná jedna prístelka, ak nie je uvedené priamo u dané-
ho ubytovacieho zariadenia inak. Izba so symbolom M 
negarantuje priamy výhľad na more (tieniace stro-
my, bočné výhľady či hotel pavilónového typu), po-
kiaľ nie je v katalógu alebo na webových stránkach 
uvedená informácia o priamom výhľade na more. Ide 
len o orientáciu a smer izby. Pri niektorých ubytovacích 
kapacitách máme k dispozícii čísla štúdií/apartmánov/
izieb, ktoré sú uvedené na ubytovacom poukaze - vo-
ucheri. V prípade nepredvídateľných okolností si CKTF 
vyhradzuje právo na zmenu. Vzhľadom k tomu, že nie je 
táto služba spoplatnená, nie je na ňu právny nárok a ne-
môže byť našou cestovnou kanceláriou garantovaná, viď. 
článok XII. Reklamácie. Pokiaľ je súčasťou vybavenia izby 
prípojka na internet, CKTF nemôže ovplyvniť rýchlosť 
a kvalitu pripojenia. Toto je plne v kompetencii hoteliera. 
Pokiaľ nie je uvedené inak, je pripojenie k internetu spo-
platnené. Parkovacie miesta pri ubytovacích objektoch, 
ktoré klienti navštevujú vlastnými automobilmi, zvyčajne 
nie sú súčasťou ceny a sú v obmedzenom množstve. Ne-
odporúčame si brať na dovolenku drahé šperky, cennosti, 
veľký finančný obnos. Len v niektorých ubytovania sú 
k dispozícii trezory na prenájom. CKTF nenesie zodpo-
vednosť za ukradnuté peniaze či iné cenné veci z izby. 
CKTF odporúča klientom uschovať všetky cennosti a pe-
niaze do trezoru. Každý klient je povinný sa na recepcii 
ubytovacieho zariadenia alebo u delegáta informovať 
o vhodnom a bezpečnom spôsobe uloženia. V prípade 
dostupnosti bezpečného uloženia je zodpovednosťou 
klienta, ak takéto uloženie nevyužije. POByTOVá TAXA 
- je povinný poplatok, ktorý platí každý hosť v zahraničí 
podľa podmienok pri jednotlivých pobytoch. Pobytová 
taxa je buď už zahrnutá v konečnej cene a zákazník ju pla-
tí podľa počtu zakúpených nocí pri kúpe zájazdu v CKTF 
alebo napr. v Grécku a na gréckych ostrovoch nie je zahr-
nutá v cene a klient ju hradí v mieste pobytu. Rozšírené 
informácie o pobytovej taxe sú uvedené v katalógoch, na 
webových stránkach a následne aj v pokynoch na cestu. 
UByTOVACí POUKAZ - VOUCHER - obdrží zákazník od 
CKTF po zaplatení celej čiastky za zájazd spoločne s po-
kynmi a informáciami na cestu cca 7 dní pred nástupom 
na zájazd - elektronicky. Pokiaľ si zákazník zakúpi zájazd 
v čase kratšom ako 14 dní pred začatím zájazdu, môže byť 
doba doručenia VOUCHERI kratšia ako 7 dní, s ohľadom 
na overenie, či celková suma za zájazd bola zákazníkom 
zaplatená. VOUCHER je dokladom pre poskytnutie slu-
žieb zahraničným partnerom. Vo VOUCHERI sú uvedené 
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služby, ktoré ste si zaplatili u CKTF a na čerpanie ktorých 
počas zájazdu máte nárok. Ak zákazníci svojvoľne ubytu-
jú v izbe alebo apartmáne viac osôb, než je uvedené na 
VOUCHERI, berú na seba všetky riziká (postihy, pokuty, 
vysťahovanie a pod.) zo strany ubytovateľov. Po obdr-
žaní VOUCHERU si prekontrolujte, či máte v poriadku 
všetky doklady, a či sú vo VOUCHERI uvedené všetky 
údaje a služby, ktoré ste si zakúpili. V prípade nejasností 
sa, prosím, čo najskôr kontaktujte pracovníkov CKTF. Do 
VOUCHERU nie je zo strany klienta dovolené akýmkoľ-
vek spôsobom zasahovať, čokoľvek prepisovať alebo 
vpisovať! Akýkoľvek zásah do VOUCHERU mimo zápisov 
pracovníkmi CKTF ho znehodnocuje a robí ho neplatným. 
Stravovanie je poskytované podľa noriem zahraničného 
partnera a zvyklostí danej krajiny a destinácie. Zodpo-
vedá objednanému typu stravovania. Objednaným stra-
vovaním sa rozumie stravovanie v pravidelnom časovom 
harmonograme ubytovacieho zariadenia. CKTF ani uby-
tovacie zariadenie neručí za individuálne programy klien-
tov (vrátane fakultatívnych výletov), ktoré s týmito časmi 
môžu kolidovať. Akékoľvek dohody sú iba rokovaním me-
dzi klientom a ústretovosťou ubytovacieho zariadenia. 
V prípade typu All inclusive sú mnohokrát v cene zájazdu 
napr. nápoje, počas dňa malé občerstvenie, káva. All in-
clusive Light je stravovanie formou plnej penzie s nápojmi 
po dobu podávania stravovania. Pre lepšiu orientáciu vy-
svetľujeme jednotlivé typy stravovacích služieb. Raňajky: 
kontinentálne a rozšírené kontinentálne - je servírované 
pečivo, maslo, džem, prípadne plátok syra alebo salá-
my alebo vajcia, čaj alebo káva; formou bufetu - hostia 
sa sami obslúžia z ponuky pečiva, syra, salámy, džemu, 
masla (podľa úrovne hotela môže byť k dispozícii aj jo-
gurt, cereálie, prípadne teplá kuchyňa a ovocie). Mimo čaj 
a kávu zahŕňa bufet spravidla aj studené nápoje. Večera: 
výber z menu - výber (spravidla 1 deň vopred) z ponuky 
niekoľkých vopred zostavených servírovaných jedál, zlo-
žených väčšinou z predkrmu alebo polievky a 1 hlavného 
chodu a dezertu; bufet - hostia sa sami obslúžia z ponuky 
predjedál, polievok, hlavných jedál a dezertov, šalátový 
bufet tvorí ponuka šalátov alebo zeleniny, ktorá dopĺňa 
servírované menu; kontinentálne - je servírovaná poliev-
ka alebo predjedlo, prípadne šalát, hlavné jedlo a dezert, 
cooking show - otvorená kuchyňa, kedy klienti vidia prí-
pravu jedál. Nápoje nie sú zahrnuté v cene stravovania, 
ak nie je v ponuke uvedené inak. Ak nevyčerpá zákazník 
ktorúkoľvek zo zaplatených ubytovacích služieb, vzniká 
zákazníkovi nárok na vrátenie zodpovedajúcej finančnej 
čiastky len v prípade, že ubytovacie zariadenie dá zákaz-
níkovi písomný doklad, že zákazníkom nečerpané služby 
nebude ubytovacie zariadenie účtovať CKTF. 

XVI. DÔLEŽITé INFORMÁCIE
PREZENTáCIA UByTOVACíCH KAPACíT: v katalógu 
a ďalších propagačných materiáloch CK je k dispozícii 
opis a ilustračné fotografie ubytovacích zariadení. Ako 
obrazový materiál slúžia rôzne prospekty a fotografie, 
kde každé ubytovacie zariadenie môže mať niekoľko 
typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou a vybavením 
alebo môžu mať iný dizajn, farbu a pod. a nie je možné 
klientovi v katalógu a ďalších propagačných materiáloch 
predstaviť všetky typy izieb, preto je nutné považovať
tieto obrázky ako ilustračné. Nemusí presne zodpovedať 
pridelenej izbe, prípadne pri interiéri alebo exteriéri uby-
tovacieho zariadenia sa musí brať ohľad tiež na obdobie 
vyhotovenia fotografie. V katalógu a ďalších propagač-
ných materiáloch sú tiež aj takzvané ilustračné fotografie, 
ktoré nemusia presne zodpovedať opisu ubytovacieho 
zariadenia, pláže, zjazdovky, okolie ubytovacích zariade-
ní a pod. Popis jednotlivých ubytovacích zariadení a ich 
okolia a popis hotelových služieb zodpovedá skutočnos-
tiam známym v čase prípravy katalógov. CK nemôže byt 
zodpovedná za prípadné zmeny, ktoré nastali neskôr 
(napr. stavebnou činnosťou v okolí a pod.). CK nemôže 
byť zodpovedná za nepredvídateľné vplyvy životného 
prostredia na kvalitu služieb (ako napr. krátkodobé zne-
čistenie mora vplyvom zmeny počasia a ďalšie udalosti, 

ktoré môžu viesť k dočasnému obmedzeniu spotreby 
vody či elektrickej energie, ďalej tiež zmeny majiteľa uby-
tovacieho zariadenia a tým aj zmeny80 a Čiernej Hore je 
doprava spravidla kyvadlová, tzn. rozváža zákazníkov do 
viacerých pobytových miest a ubytovacích kapacít. Od-
chody autobusov sú vždy 1 deň pred nástupom k čerpa-
niu služieb v pobytových miestach. Zasadací poriadok je 
tvorený pred cestou tam i späť zvlášť a CKTF negarantuje 
rovnaké usporiadanie pre obe cesty. Doprava je non-stop 
s bezpečnostnými a hygienickými prestávkami. Autobu-
sy musia dodržiavať aj na diaľniciach max. rýchlosť 100 
km/hod. Príchod autobusov k hotelom býva v niektorých 
prípadoch v skorých ranných hodinách, v niektorých prí-
padoch už okolo 4 hodiny rannej. V prípade, keď autobus 
rozváža hostí do rôznych pobytových miest, môžu byť 
hostia v hoteloch až v popoludňajších hodinách. Odchody 
autobusov z pobytových miest bývajú v popoludňajších 
až večerných hodinách po povinnom odpočinku vodičov. 
Pri organizácii autobusovej dopravy využíva v niekto-
rých prípadoch CKTF v Chorvátsku, Slovinsku, Talian-
sku a Čiernej Hore v jednotlivých pobytových miestach 
miestne transfery, čo je rozvoz a zvoz zákazníkov medzi 
jednotlivými ubytovacími kapacitami alebo pobytovými 
miestami autobusy, mikrobusy, taxíky alebo osobné au-
tomobily miestnych dopravcov. V prípade potreby a v zá-
ujme efektívnejšej dopravy klientov do a z pobytových 
miest si CKTF vyhradzuje právo na možnosť prestupu 
klientov na území i mimo územia SR z autobusu do iného 
autobusu. Autobusová doprava na chorvátsky, čierno-
horský a taliansky Jadran je organizovaná cez územie 
týchto štátov: Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Taliansko. CKTF dbá na kvalitu používa-
ných autobusov, a preto spolupracuje s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami. CKTF negarantuje cestu 
totožným autobusom klientom, ktorí sú na jednej, rov-
nakej Zmluve o zájazde, ale majú rôzne nástupné mies-
ta. V tomto prípade má právo CKTF cestujúcich rozdeliť 
do rôznych autobusov. CKTF si vyhradzuje právo vylúčiť 
z prepravy cestujúcich, ktorí sú pod vplyvom napr. alko-
holu, drog a to aj počas cesty do a z destinácie. 

LETECKá DOPRAVA: práva a povinnosti -20
okrem prípadov, keď dopravca urobil všetky primerané 
opatrenia, aby ku škode nedošlo, alebo keď nebolo mož-
né vykonať takéto opatrenia;
d) výška škody pri zničení, strate alebo poškodení zapí-
saných alebo nezapísaných batožín dohromady je ob-
medzená čiastkou 1 000 SDR na jedného cestujúceho 
s výnimkou bežného opotrebovania a prípadov, kedy je 
batožina cestujúceho už pred začiatkom cesty poškode-
né alebo chybná. (SDR -
Special Drawing Rights - zvláštne práva čerpania - meno-
vá a účtovná jednotka používaná v rámci Medzinárodné-
ho menového fondu).
Pre náhradu škody, ako aj pre akékoľvek iné spory vzni-
kajúce z tejto zmluvy sa aplikuje právny poriadok Slo-
venskej republiky. V prípade, že dôjde medzi CK a spot-
rebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy 
o zájazde, kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní 
služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, 
môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie 
takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia 
spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná 
inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ARS, Baj-
kalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Email: https://www.
soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-spo-
rov.soi, Web: adr.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť takisto 
platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená 
Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/con-
sumers/odr/

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
Zákazník má:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých 
a zaplatených služieb
b) právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené 

v katalógu, kontakt na osobu, na ktorú sa zákazník v prí-
pade ťažkostí môže obrátiť (Zástupca CKTF), podrobnosti 
o možnosti kontaktu s neplnoletou osobou resp. zástup-
com CKTF v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zá-
jazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba
c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami 
v zmluvne dohodnutých službách
d) právo zrušiť svoju účasť kedykoľvek pred začatím čer-
pania služieb odstúpením od zmluvy za podmienok podľa 
čl. VII.
e) právo písomne oznámiť CKTF, že sa namiesto neho 
zájazdu zúčastní iná osoba v prípade, že v oznámení 
je súčasne vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí so 
zmluvou o zájazde a spĺňa všetky podmienky k účasti na 
zájazde. Toto oznámenie musí byť doručené CKTF v ter-
mínoch a za podmienok definovaných v čl. VI. pôvodný 
a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za 
zaplatenie ceny zájazdu a nákladov, ktoré CKTF vzniknú 
v súvislosti so zmenou zákazníka.
f) právo na reklamáciu nedostatkov v súlade s čl. XII a Re-
klamačným poriadkom CKTF
g) právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v zmluve o zá-
jazde a v ďalších dokumentoch pred nepovolanými oso-
bami
h) právo obdržať spolu so Zmluvou o zájazde doklad 
o povinnom zmluvnom poistení CKTF pre prípad jej úpad-
ku, obsahujúci označenie poisťovne, podmienky poistenia 
a spôsob oznámenia poistnej udalosti
i) právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu 
(pozri bod Reklamácia čl. XII)
K základným povinnostiam zákazníka patrí najmä:
a) poskytnúť CK súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu 
zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä úplné a prav-
divé vyplnenie potrebných formulárov a predloženie po-
trebných dokladov (pas, súhlas zákonného zástupcu pri 
účasti osoby mladšej ako 18 rokov bez jeho sprievodu).
b) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod 
a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, ob-
dobne zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, ktorých zdra-
votný stav to vyžaduje.
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov.
d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III týchto podmie-
nok a preukázať to dokladom o zaplatení.
Neuhradí zákazník celú cenu zájazdu v stanovenom ter-
míne, má CKTF právo jeho účasť stornovať a účtovať zod-
povedajúce odstupné.
e) bez zbytočného odkladu oznamovať CKTF svoje sta-
novisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu 
dohodnutých služieb.
f) prevziať od CKTF doklady potrebné pre čerpanie slu-
žieb.
g) dostaviť sa v stanovenom čase na miesto so
všetkými dokladmi požadovanými podľa cestovných po-
kynov.
h) pri cestách do zahraničia mať pri sebe všetky
doklady požadované pre vstup do príslušných krajín 
a tranzit (cestovný doklad, víza, doklad o zdravotnom 
poistení).
i) riadiť sa pokynmi sprievodcu/delegáta zájazdu alebo 
inej cestovnej kancelárie určenou osobou a dodržiavať 
stanovený program, dodržiavať predpisy platné v na-
vštívenej krajine, resp. mieste a objekte. V prípade poru-
šenia právnych predpisov alebo závažného narušovanie 
programu alebo priebehu zájazdu je CKTF oprávnená 
zákazníka zo zájazdu vykázať, pričom tento stráca nárok 
na ďalšie služby rovnako tak ako nárok na úhradu nevy-
užitých služieb.
j) zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť ale-
bo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu.
k) uhradiť škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku
alebo v ubytovacom zariadení, kde čerpal
služby zabezpečené podľa zmluvy o zájazde.
l) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných
nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. XII.

VŠEOBECNé OBCHODNé PODMIENKY



131RezeRvujte na:   0800 567 567 | 048 224 00 10 | www.ckvt.Sk

Práva a povinnosti cestovnej kancelárie
K právam a povinnostiam zákazníkov uvedených v článku 
XVIII. sa vzťahujú príslušné práva a povinnosti CKTF.
a) CKTF je povinná pravdivo a riadne informovať
zákazníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú do-
hodnutých služieb, ktoré sú pre zákazníka dôležité a kto-
ré sú CKTF známe.
b) CKTF nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenie nad 
rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
c) CKTF je povinná mať uzatvorenú poistnú zmluvu pre 
prípad úpadku a odovzdať zákazníkovi príslušný doklad 
podľa článku IX.
d) Náhradu škody vzniknutú z porušenia záväzku
CKTF zo zmluvy nie je CKTF povinná uhradiť nad sumu 
presahujúcu obmedzenia v súlade s medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je SR viazaná.
e) CKTF je povinná informovať cestujúceho o totožnosti 
leteckého prepravcu, akonáhle je letecký
prepravca známy a o prípadných zmenách.

XIX. ZÁVEREČNé uSTANOVENIA
a) Ústne informácie, ktoré zákazník dostane na
predajnom mieste, nezaväzujú CKTF viac ako
je uvedené v písomnej ponuke a v písomnom
programe zájazdu. V prípade nejasností pred
podpisom Zmluvy o zájazde sa obráťte na pracovníkov 
predaja CKTF, ktorí Vám radi poskytnú
vysvetlenie.
b) Zákazník berie na vedomie, že CKTF môže za účel pl-
nenia Zmluvy o zájazde a prípadne aj pre marketingové 
účely či zaradenie zákazníka do bonusových programov 
spracovávať osobné údaje zákazníka, a to v rozsahu a za 
podmienok stanovených v osobitnom informačnom do-
kumente, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Všeobecných ob-
chodných podmienok.
Všetky údaje a informácie o službách, cenách a cestov-
ných podmienkach, ktoré sú obsiahnuté v katalógu alebo 
písomných ponukách, zodpovedajú informáciám zná-
mym v čase ich tlače. Zmeny sú vyhradené. Pri zistení 
rozdielnych cien sú platné tie, ktoré sú zverejnené na we-
bových stránkach. Pre stanovenie cien v katalógoch CKTF 
pre rok 2020 bol stanovený výmenný kurz českej koruny 
voči EUR a USD z 1. 9. 2019. Tieto Všeobecné obchodné 
podmienky predaja CKTF nadobudli účinnosť 1. 10. 2019 
a vzťahujú sa na zájazdy organizované CKTF. 
CKTF ďalej pre účely plnenia Zmluvy spracováva aj úda-
je o [pohlaví, údaje týkajúce sa špeciálnych požiadaviek 
zákazníka na prepravu, ubytovanie a iné služby zájazdu]. 
V prípade, že si zákazník zakúpil spolu so zmluvou tiež 
cestovné poistenie na cesty a pobyt, spracováva CKTF 
tiež dátum narodenia zákazníka a prípadne ďalších pois-
tených osôb, a to na účely ich odovzdania poisťovni - spo-
ločnosti UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 00653501, so sídlom 
Krasovského 15, P.O. Box 232, 850 00 Bratislava 5 (Ďalej 
len „Poisťovňa“), ktorá je oprávnená osobné údaje zákaz-
níka a prípadne ďalších poistených osôb spracovávať ako 
samostatný správca podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o po-
isťovníctve. CKTF ďalej pre účely plnenia Zmluvy spraco-
váva aj osobné údaje ďalších osôb, ktoré sú podľa Zmluvy 
oprávnené využívať služby CKTF a ktorých osobné údaje 
CKTF oznámil zákazník, a to v rozsahu [Meno a priezvis-
ko, bydlisko a dátum narodenia, pohlavie, údaje týkajúce 
sa špeciálnych požiadaviek na
prepravu, ubytovanie a iné služby zájazdu a (ak je to nut-
né pre odovzdanie údajov Poisťovni)]. Uvedené osobné 
údaje je CKTF oprávnená spracovávať po dobu trvania 
Zmluvy a ďalej po dobu [5] rokov po jej ukončení a ak ne-
bola Zmluva uzatvorená, potom budú osobné údaje bez 
zbytočného odkladu najneskôr do [1] mesiaca odo dňa ich 
získania od zákazníka zlikvidované. Na spracovanie uve-
dených osobných údajov nie je nutný súhlas dotknutej 
osoby. Zákazník poskytuje osobné údaje dobrovoľne, ich 
poskytnutie je však nevyhnutné pre uzatvorenie Zmluvy 
a v prípade, že zákazník osobné údaje neposkytne, nemô-
že s ním CKTF Zmluvu uzavrieť.

1.A. Údaje spracovávané na účely zaradenia zákaz-
níka do vernostného programu 
Ak k tomu zákazník v Zmluve udelil súhlas, CKTF bude 
na účely zaradenia zákazníka do vernostného programu, 
v rámci ktorého môže zákazník získavať dodatočné zľavy 
a iné výhody, spracovávať jeho identifikačné a kontaktné 
údaje v rozsahu [Meno a priezvisko, dátum narodenia, 
adresa bydliska, telefón a emailová adresa] a ďalej tiež 
údaje[O zájazdoch, ktoré zákazník v minulosti v CKTF 
objednal], a to po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu 
[5] rokov po jej uzavretí. Súhlas zákazníka je dobrovoľný 
a nemá vplyv na uzavretie zmluvy. Zákazník však v prípa-
de neudelenia súhlasu nebude zaradený do bonusového 
programu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže 
zákazník kedykoľvek odvolať.
1.B. Údaje spracovávané na marketingové účely 
marketingového využitia údajov
Zákazník berie na vedomie, že CKTF je na základe záko-
na č. 351/2011 Z. z., o niektorých službách informačnej 
spoločnosti, v znení neskorších predpisov, oprávnená 
za účelom propagácie svojich produktov na zákazníkom 
oznámenú emailovú adresu či telefónne číslo zákazní-
ka zasielať obchodné oznámenia za účelom propagácie 
vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré už 
zákazníkovi poskytli. 
Za účelom ponuky svojich produktov môže CKTF využiť 
tiež ostatné kontaktné údaje zákazníka v rozsahu meno, 
priezvisko a adresa. Oprávneným záujmom je v tomto 
prípade propagácia produktov CKTF. 
Uvedené osobné údaje budú spracovávané po dobu tr-
vania zmluvy a ďalej po dobu 3 rokov od prvého dňa ka-
lendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola 
zmluva ukončená. Na spracovanie uvedených osobných 
údajov nie je potreba súhlasu zákazníka.
2. Správca a ďalší príjemcovia osobných údajov, au-
tomatizované spracovanie Správcom osobných údajov 
zákazníka, ktorý tiež vykonáva ich spracovanie, je CKTF. 
Údaje môžu byť spracovávané automatizovane aj manu-
álne. [K profilovaniu ani automatizovanému rozhodova-
niu nedochádza].
V prípade, že je správcom CKFT môžu byť osobné údaje 
odovzdávané do tretích krajín, ak je odovzdanie nevy-
hnutné pre splnenie zmluvy. Osobné údaje môžu byť 
v takomto prípade odovzdávané najmä do cieľovej krajiny 
alebo krajiny, cez ktorú zákazník a ďalšie osoby, ktorým 
CKFT poskytuje služby podľa Zmluvy cestujú do cieľovej 
krajiny. K odovzdaniu osobných údajov do tretej krajiny 
sa v takom prípade nevyžaduje zvláštny súhlas dotknutej 
osoby.
CKTF môže na účely spracovania osobných údajov využí-
vať takisto tretie osoby - spracovateľa, ktorými môžu byť 
najmä marketingové agentúry, spoločnosti dodávajúce 
softvérové zariadenia alebo inkasné agentúry.

V prípade, že si zákazník spolu so Zmluvou zjednal ces-
tovné poistenie na cesty a pobyt CKTF odovzdá jeho 
osobné údaje a osobné údaje ďalších poistených osôb 
za účelom plnenia Zmluvy tiež Poisťovni, ktorá je opráv-
nená osobné údaje zákazníka a ďalších poistených osôb 
spracovávať ako samostatný správca podľa zákona č. 
39/2015 Z. z. o poisťovníctve. Ďalej CKTF bude odovzdá-
vať osobné údaje tretím osobám, ktoré budú zákazníkovi 
a ďalším osobám v Zmluve uvedeným poskytovať do-
pravné, ubytovacie či ďalšie služby dohodnutej v Zmluve. 
Odovzdať osobné údaje iným tretím osobám je mož-
né iba, ak im bude svedčiť zákonný dôvod pre prístup 
k údajom (orgány činné v trestnom riadení, iné kontrolné 
orgány sa zákonným splnomocnením pre prístup k infor-
máciám), alebo ak to bude nevyhnutné na ochranu práv 
správcu (súd).
3. Práva zákazníka a ďalších tretích osôb pri spraco-
vaní osobných údajov
Zákazník a ďalšia osoba, ktorej údaje sú prípadne v sú-
vislosti so Zmluvou spracovávané, má ako subjekt údajov 
všetky práva priznané Nariadením a ďalšími právnymi 
predpismi na ochranu osobných údajov, najmä:

I) Právo na prístup a opravu - právo od správcu požadovať 
potvrdenie, že sú osobné údaje spracovávané a právo na 
informácie o ich spracovaní uvedené v článku 15 Nariade-
nie. Ak sa subjekt údajov domnieva, že sú spracovávané 
nepresné osobné údaje, môže požadovať ich opravu;
II) Právo na odstránenie - ak budú splnené podmienky 
článku 17 Nariadenie, môže subjekt údajov požadovať vy-
mazanie jeho osobných údajov. O také vymazanie môže 
subjekt údajov požiadať napríklad ak správca jeho údaje 
už nepotrebuje na účely, na ktoré boli spracovávané, po-
kiaľ subjekt údajov odvolá súhlas so spracovaním osob-
ných údajov a správca nemá iný právny dôvod pre ich 
spracovanie, alebo ak boli osobné údaje subjektu údajov 
spracovávané nezákonne. Ak správca spracováva osobné 
údaje subjekt údajov na účely plnenia jej zákonom stano-
vených povinností, potom nemôže vykonať ich vymaza-
nie pred uplynutím zákonom stanovenej doby;
III) Právo na prenositeľnosť - ak je spracovanie založené 
na súhlase alebo je vykonávané za účelom plnenia Zmlu-
vy a vykonáva sa automatizovane, dotknutá osoba má 
právo dostať od správcu osobné údaje, ktoré správca od 
dotknutej osoby získal, a to v bežne používanom a strojo-
vo čitateľnom formáte. Na žiadosť subjekt údajov správcu 
odovzdá tieto osobné údaje inému správcovi, ak to bude
technicky uskutočniteľné;
IV) Právo na obmedzenie - v prípadoch ustanovených 
v článku 18 Nariadenie má dotknutá osoba právo na to, 
aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov sub-
jektu údajov. Medzi tieto prípady patria prípad, kedy sub-
jekt údajov popiera presnosť osobných údajov a správca 
je povinný obmedziť spracovanie na dobu potrebnú na 
overenie ich presnosti. Ďalším príkladom je prípad, zo 
strany subjektu údajov došlo k využitiu práva vzniesť ná-
mietku, keď správca spracovanie obmedzí, pokiaľ nebu-
de overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad 
oprávnenými dôvodmi subjektu údajov proti spracovaniu. 
Počas obmedzenia budú údaje subjekt údajov, s výnim-
kou ich uloženia, spracované iba so súhlasom zákazníka, 
alebo na určenie, výkon alebo pri obhajobe právnych ná-
rokov správcu, na ochranu práv inej osoby alebo z dôvodu 
dôležitého verejného záujmu;
V) Právo vzniesť námietku - ak je spracovanie
osobných údajov vykonávané na účely oprávnených záuj-
mov správcu či tretej strany a ak majú záujmy alebo zák-
ladné práva a slobody subjekt údajov vyžadujúce ochranu 
osobných údajov prednosť pred oprávnenými záujmami 
správcu alebo tretej strany, potom má subjekt údajov prá-
vo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. V takom
prípade správca osobné údaje už naďalej nebude spra-
covávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre 
spracovanie, ktoré prevažujú nad právami a slobodami 
subjekt údajov, alebo dôvody pre určenie, výkon alebo 
obranu právnych nárokov. Ak sú osobné údaje spracová-
vané na účely priameho marketingu, má zákazník právo 
vzniesť námietku kedykoľvek bez ďalšieho. V takom prí-
pade, nebudú osobné údaje zákazníka pre účely marke-
tingu ďalej spracované;
VI) Právo na sťažnosť - ak sa subjekt údajov domnieva, 
že pri spracovaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu 
právnych predpisov, môže podať sťažnosť k niektorému 
z dozorných úradov. 
Na území Slovenskej republiky je dozorným úradom Úrad 
pre ochranu osobných údajov, so sídlom
Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel: +421/2 
3231 3214, 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
VII) Právo odvolať súhlas - ak subjekt údajov
udelil so spracovaním osobných údajov súhlas, má právo 
takýto súhlas kedykoľvek odvolať.
Takéto odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť doteraj-
šieho spracovania osobných údajov.
4. Poverenec pre ochranu osobných údajov
Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov 
v prípade CKTF: Kateřina Matoušková,
0420 775 409 032, katerina.matouskova@travelfamily.cz].
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