cestovní kancelář Litomyšl

Dovolená 2015
termály



moře



poznání

Vážení přátelé,
milí zákazníci!
Úvodem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň
a důvěru, neboť díky Vám vstupuje CKL do jubilejní dvacátépáté
sezóny jako stabilní a respektovaná cestovní kancelář.
Předkládáme Vám náš nový zájezdový katalog pro rok 2015
a věříme, že si v něm vyberete zájezd či pobyt pro letošní chvíle
odpočinku, relaxace, léčení, ale i zajímavého poznání.
Na stránkách katalogu opět najdete pobyty na Slovensku
a v Maďarsku v oblíbených termálních lázních, které se staly
v posledních letech naší specializací.
Doporučujeme Vám, vyberte si z naší nabídky lázně a dopřejte
si blahodárné termální prameny, vyzkoušejte wellness alespoň
na víkend nebo zkrácený či týdenní pobyt. Poté co zažijete
relax v termálu poprvé, jistě se k pobytu vrátíte, jako mnozí
naši stálí zákazníci.
Součástí naší nabídky jsou již čtvrtým rokem úspěšné seniorské
letecké zájezdy do zajímavých destinací na jihu Evropy, které jste
si již zvykli u nás objednávat. Letecké zájezdy k moři, ale i jiné
zájezdy a pobyty, o které projevíte zájem, Vám rádi zprostředkujeme u renomovaných cestovních kanceláří, se kterými již řadu
let spolupracujeme a jejichž katalogy máme k dispozici.
Těšíme se na Vaše přihlášky a také e-mailové rezervace po zhlédnutí našich internetových stránek www.ckl.cz, kde najdete rozšířenou a aktuální nabídku včetně fotogalerie.

25 let
pro Vás
CK CKL je obchodním zástupcem renomovaných cestovních
kanceláří a nabízí letecké zájezdy do různých destinací –
Řecko, Bulharsko, Španělsko, Turecko, Tunisko, Egypt a další.

GARANCE SHODNÝCH CEN S POŘÁDAJÍCÍMI CK
K dispozici katalogy cestovních kanceláří
FIRO-tour, EXIM TOURS, FISCHER, ANCORA, ATIS,
BLUE STYLE, KOVOTOUR, NECKERMANN a další.

AKTUÁLNÍ NABÍDKY
SLEVY FIRST MOMENT A LAST MOMENT!

Vážení přátelé, přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2015
a mnoho pohody, radosti a příjemných zážitků na Vašich cestách
s naší cestovní kanceláří.
Naďa Novohradská, Michala Burešová
a kolektiv spolupracovníků cestovní kanceláře CKL Litomyšl

Trasy autokarů
Zájezdy se uskuteční zájezdovými autokary typu Bova Futura,
Setra, Magelys, Evadys, které jsou vybavené pro pohodlné
dálkové cestování (klimatizace, video/dvd, WC, občerstvení)
nebo autokary typu SOR, Mercedes pro menší počet osob.
Hlavní trasa: Nové Město nad Metují, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová,
Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové. Také Praha při cestě západním směrem na SRN a Svitavy, Letovice, Brno
při cestě na Slovensko a Rakousko. U některých akcí je trasa autokaru uvedena přímo u zájezdu uvnitř katalogu.
Jiná nástupní místa je možné konzultovat s CK.
Jízdní řád autokaru s místy nástupů a časů bude uveden v pokynech k zájezdu, které obdržíte cca 14–7 dní před odjezdem.
Doplňující informace k dopravě:
Autokarovou dopravu organizujeme buď přímými autokary, kterými cestujete z nástupního místa až do cíle Vaší cesty a nebo
s využitím přestupových svozů, které mohou být zajišťovány i doplňkovou přepravou, zpravidla mikrobusy nebo osobním
vozem CKL. Přestupové svozy se realizují za předpokladu obsazení nejméně 6 osobami. Dle počtu přihlášených účastníků
v jednotlivých místech si CK vyhrazuje právo ke změně nástupního místa.
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Slevy za včasnou rezervaci
Vyberete-li si svůj zájezd již na začátku roku a zaplatíte zálohu ve
výši 30 % z ceny do 31. 1. 2015 (u partnerských CK záloha 50 %),
získáte nejen výhodu nejširšího výběru, předních míst v autokaru,
ale i slevu za rychlé rozhodnutí. Zájezdy, u kterých lze uplatnit slevu
za včasnou rezervaci, jsou v katalogu označeny piktogramem.
Objednávka do 31. 1. 2015 = sleva 200 Kč Včasná

Obsah
POBYTY U MOŘE
Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–6

rezervace

Slevy pro stálé klienty

200 Kč

Těm z Vás, kteří s námi cestujete pravidelně a zakoupili jste si
zájezd alespoň dvakrát v rozmezí let 2012–2014, poskytneme
slevu ve výši 200 Kč a to i při opakovaném zájezdu v jednom
roce. Věrnostní slevu lze uplatnit na autokarové zájezdy do termálních lázní Podhájská, Velký Meder, Dunajská Streda, Sárvár, Bükfürdő, Bojnice a zájezdy označené piktogramem slevy
za včasnou rezervaci. K prokázání a uplatnění slevy stačí pouze
při rezervaci zájezdu uvést, kterých zájezdů jste se s naší CKL
v minulosti zúčastnili a my si podrobnosti o Vašich zájezdech
vyhledáme v rezervačním systému. O nároku na slevu nás informujte osobně nebo písemně na přihlášce. Sleva pro stálé klienty
nelze kombinovat se slevou za včasnou rezervaci.

Slevy pro skupiny
S námi můžete získat účast na zájezdu zcela zdarma a to v případě, že zajistíte skupinu minimálně 20 dospělých osob, platících plnou cenu. Sleva platí pro všechny zájezdy z katalogu 2015
nebo u zájezdů připravených tzv. „na míru“.
Výše uvedené slevy se nevztahují na děti (dětské ceny již slevu
obsahují).
Slevy u zájezdů, jejichž pořadateli jsou partnerské cestovní kanceláře a CKL jejich prodej pouze zprostředkovává, jsou uplatňovány dle podmínek příslušných CK. Jedná se především o slevy
za včasnou rezervaci.

Dárkové poukazy
Možnost zakoupení dárkových poukazů na zájezdy či pobyty
pro příbuzné nebo blízké v libovolné hodnotě ceny zájezdu či
pobytu.

Komplexní cestovní pojištění
České pojišťovny a.s.
Pro klidné prožití Vaší dovolené jsme pro Vás zajistili „Komplexní
cestovní pojištění“ u České pojišťovny a.s.
POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE:
Úrazové pojištění
– doba nezbytného léčení . . . . . . . 20 000 Kč
– trvalé následky úrazu . . . . . . . . 200 000 Kč
– smrt úrazem . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kč
– repatriace
Odpovědnost za škody
– na zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 Kč
– na věci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 Kč
– ﬁnanční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 Kč

LETECKÉ ZÁJEZDY
Bulharsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LETECKÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY
Španělsko – Mar Menor, Andalusie, Mallorca. . . . 8–9
Španělsko – Menorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Itálie – Kalábrie, Sicílie, Sardinie . . . . . . . . . . . .10, 11
POBYTY NA SLOVENSKU
Termální lázně Podhájská . . . . . . . . . . . . . . . . .12–15
Termální lázně Velký Meder . . . . . . . . . . . 16–17, 20
Termální lázně Dunajská Streda . . . . . . . . . . . .18–20
Termální lázně Bojnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
POBYTY V MAĎARSKU
Termální lázně Sárvár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Termální lázně Bükfürdő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY . . . . . . . . . . . . . . . . . .24–25
LÁZEŇSKÉ POBYTY V ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ZÁJEZDY PRO ŠKOLY A KOLEKTIVY
Nabídku zájezdů najdete na www.ckl.cz.

Darujte
dovolenou!
Chcete udělat radost
svým příbuzným či blízkým?
Hledáte pro ně vhodný
dárek a nevíte co koupit?
Pokud rádi cestují, využijte
možnost zakoupení dárkového
poukazu na zájezd či pobyt
dle vlastního výběru.

Léčebné výlohy
– lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky
do výše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 Kč
Storno cesty
– povinný příplatek 75 Kč/os./zájezd, který je již zahrnut
v ceně pojištění.
CK CKL je pojištěna v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb.
u pojišťovny Generali. Osvědčení o uzavření pojistné smlouvy
je k nahlédnutí v CKL.

WWW.CKL.CZ
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Pobyty
u moře

Autokarová doprava
za příplatek
2 490 Kč/os.
Další termíny
na vyžádání v CKL

Chorvatsko
Primošten
pobyty s vlastní a autokarovou
dopravou

Včasná
rezervace

200 Kč

Primošten každoročně získává na kráse a malebnosti. Jeho
předností je poloha u otevřeného, převážně klidného moře
a mnoho možností koupání a slunění jak u otevřeného moře,
tak v zálivu s pozvolným vstupem do moře. Přírodní kamenité
pláže byly přeměněny po celé délce pobřeží v široké oblázkové
pláže s možností využití lehátek ke slunění. Ve večerních hodinách lákají k návštěvě mnohé restaurace, bary a kavárny
nebo obchůdky se suvenýry i vystoupení hudebních a pěveckých souborů.
ADRIATIQ HOTEL ZORA*** S POLOPENZÍ
POLOHA: luxusní hotel přímo u moře na zalesněném poloostrůvku Raduča s výhledem na malebný starý Primošten.
UBYTOVÁNÍ: moderní 2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV, WIFI, klimatizací a balkonem. Možnost 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – snídaně i večeře formou velmi bohatých švédských stolů v restauraci nad mořem.
VYBAVENÍ HOTELU ZORA: wellness centrum – zastřešený
bazén s vyhřívanou mořskou vodou a vířivkou, restaurace,
kavárna s terasou.
DĚTI (na 1 přistýlce se 2 dospělými): dítě do 7 let zdarma, dítě
do 12 let cena 2 990 Kč.
Na vyžádání rodinný pokoj (2 místnosti) – omezený počet (2 děti
do 7 let zdarma). Informace o cenách v CKL.

PAVILON MARS S POLOPENZÍ
(PAVILON HOTELU ZORA)
POLOHA: 50–100 m od hotelu Zora v borovicovém háji.
UBYTOVÁNÍ: pokoje mají vlastní sociální zařízení, ledničku,
francouzské okno, ventilátor, WIFI. V přízemí terasa s posezením. Možnost 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze v hotelu
Zora – švédské stoly.
DĚTI (na 1 přistýlce se 2 dospělými):
dítě do 7 let zdarma, dítě do 12 let
sleva od 2 390 Kč dle termínu.
Klienti využívají všech služeb hotelu
Zora včetně polopenze a krytého bazénu s vyhřívanou mořskou vodou.
Novinka
APARTMÁNY a POKOJE
UBYTOVÁNÍ: v soukromých vilkách 100–300 m od pláže a centra města.
Apartmány – 2 a 4lůžkové apartmány s možností přistýlky.
Každý apartmán má plně vybavenou kuchyňku, obývací místnost, příslušný počet ložnic dle počtu osob, vlastní sociální zařízení, balkon nebo terasu.
Pokoje – 2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a balkonem nebo terasou. Možnost přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: vlastní. Možnost večeří za příplatek 2 390 Kč/os.
nebo polopenze za příplatek 3 390 Kč/os. v blízké restauraci.
POVINNÝ PŘÍPLATEK: registrační poplatek 1,50 EUR/osoba
(hradí se na místě).
PLÁŽE: krásné oblázkové s pozvolným vstupem do moře
(vhodné pro děti i neplavce). Pláže jsou obklopeny piniovými
háji, které poskytují dostatek příjemného stínu.
FAKULTATIVNÍ VÝLETY: lodní výlety NP Kornati, NP Krka a další.

Restaurace hotelu Zora
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Pobyty
u moře

Hotel Zora
s bazénem

Autokarová doprava
za příplatek
2 090 Kč/os.

Sleva
FIRST MINUTE
5 % do 15. 1.

Chorvatsko – Poreč
Novinka
pobyty s vlastní
a autokarovou dopravou
Cena za 1 osobu a týden
Číslo
zájezdu

Termíny

2lůžkový 4lůžkový
apartapartmán
mán

Pokoje

Adriatiq
Hotel
Zora***
s polopenzí

Pavilon
Mars
s polopenzí

140

27.06.–04.07. 5 190,–

4 100,–

3 890,– 12 490,– 8 665,–

141

25.07.–01.08. 5 790,–

4 590,–

4 650,– 14 990,– 9 005,–

142

22.08.–29.08. 5 590,–

4 420,–

4 100,– 14 990,– 8 665,–

143

29.08.–05.09. 4 100,–

3 590,–

3 390,– 12 490,– 8 195,–

CENA ZAHRNUJE: 7× ubytování, při ubytování v hotelu Zora
a pavilonu Mars 7× polopenzi, služby delegáta, zákonné pojištění CK, pobytovou taxu.
CENA NEZAHRNUJE: dopravu, fakultativní výlety, komplexní
cestovní pojištění vč. storna zájezdu – celkem 275 Kč/osoba.
U AUTOKAROVÉ DOPRAVY NÁSTUPNÍ MÍSTA: Dobruška,
Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová,
Svitavy, Letovice, Brno. Další nástupní místa po dohodě s CKL.
Autokarová doprava je pořádána ve spolupráci s partnerskou
CK za příplatek 2 490 Kč/os.
Informace o slevách na přistýlce v CKL.
V tabulce jsou pouze termíny ubytování. V případě autokarové
dopravy je nutné počítat s tím, že odjezd je o den dříve a návrat o den později.
Primošten

Poreč je největším střediskem na Istrii a je pozoruhodná svými
historickými památkami. Poreč obdržela 1. místo 7× za sebou
v soutěži „Modrý květ“ – nejlepší město na pobřeží Jadranu.
HOTEL DELFÍN**
POLOHA: hotel se nachází
na slunečném poloostrově, nejblíže k otevřenému moři z hotelů ve středisku Zelena Laguna
(malé samostatné městečko)
– restaurace, kavárny, cukrárny,
sportovní hřiště. Spojení do Poreče (5 km) autobusem nebo turistickým vláčkem.
UBYTOVÁNÍ: pokoje mají vlastní sociální zařízení a balkon s výhledem na moře. Možnost 1 přistýlky (skládací lůžko).
STRAVOVÁNÍ: polopenze v restauraci hotelu – snídaně a večeře švédské stoly (bez nápojů k večeřím).
VYBAVENÍ: restaurace, bar, taneční kavárna, výtahy, prodejna
suvenýrů, traﬁka, venkovní bazén s mořskou vodou a terasou
s barem, dětské hřiště.
PLÁŽE: oblázkové, kamenité a betonová plata s pozvolným
vstupem do moře, pro děti ohrazená pláž s pískem. Na pláži
sprchy, sociální zařízení, restaurace, bar.
Přistýlka
dítě do 12 let

Číslo
zájezdu

Termíny

Dospělá osoba

150

04.07.–11.07.

9 360,–

zdarma

151

08.08.–15.08.

9 110,–

zdarma

152

22.08.–29.08.

8 100,–

zdarma

153

05.09.–12.09.

5 820,–

zdarma

(se 2 dospělými)

CENA ZAHRNUJE: 7× ubytování, 7× polopenzi, každodenní
úklid pokoje, výměnu ručníků, závěrečný úklid, pobytovou taxu,
služby delegáta, animace 31.05.–04.09.
CENA NEZAHRNUJE: dopravu, cestovní pojištění.
U AUTOKAROVÉ DOPRAVY NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha, Brno.
Za příplatek 299 Kč/os. Trutnov, Náchod, Jaroměř, Dvůr Králové n. L., Hradec Králové, Pardubice, Holice, Vysoké Mýto, Ústí
nad Orlicí. Za příplatek 199 Kč/os. Litomyšl, Svitavy, Chrudim.
V tabulce jsou pouze termíny ubytování. V případě autokarové
dopravy je nutné počítat s tím, že odjezd je o den dříve a návrat o den později.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.

DALŠÍ TERMÍNY NA VYŽÁDÁNÍ V CKL
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Pobyty
u moře

Chorvatsko
Vodice

Sleva
FIRST MINUTE
15 % do 31. 1.
Autokarová doprava
za příplatek
2 490 Kč/os.

pobyty s vlastní
a autokarovou dopravou

Včasná
rezervace

200 Kč

Vodice patří k nejatraktivnějším a nejvyhledávanějším letoviskům Dalmácie s historickým centrem a krásným přístavem.
Stará část města je tvořena malými kamennými náměstíčky
a úzkými uličkami se spoustou obchůdků, taveren a stylových
restaurací.
HOTEL NIKOLA*** S POLOPENZÍ
POLOHA: 300 m od pláže a 1 km od centra v části Srima.
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, klimatizací, TV, minibarem a balkonem. Možnost 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – snídaně kontinentální bufet včetně
nápojů, večeře servírované menu (polévka, výběr ze 3 jídel, dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek).
VYBAVENÍ: restaurace, bar s terasou se slunečníky, WIFI.
POKOJE S POLOPENZÍ
POLOHA: soukromé vilky do 400 m od pláže a 1,5 km od centra.
UBYTOVÁNÍ: pokoje mají vlastní soc. zařízení a balkon. Možnost 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze v nedaleké restauraci nebo hotelu –
snídaně mezinárodní bufet včetně nápojů, večeře servírované
menu (polévka, výběr ze 3 jídel, dezert či ovoce, salátový bufet,
nápoje za poplatek).
Vzhledem k tomu, že se jedná o více než 100 privátních pokojů
v rámci několika soukromých vilek, je popis pouze orientační.
PLÁŽE: oblázkové, s pozvolným vstupem do moře.
FAKULTATIVNÍ VÝLETY: lodní výlety NP Krka, NP Kornati.
Přistýlka
dítě
do 11 let

Pokoje
s polopenzí

Číslo
zájezdu

Termíny

Hotel
Nikola

160

27.06.–04.07.

6 990,–

3 490,–

5 490,–

161

25.07.–01.08.

7 990,–

3 990,–

162

22.08.–29.08.

7 990,–

163

29.08.–05.09.

6 990,–

Přistýlka
dítě
do 10 let

Autokarová doprava
za příplatek
2 590 Kč/os.

pobyty s vlastní
a autokarovou dopravou

Včasná
rezervace

200 Kč

Živogošče leží v jižní části Makarské riviéry v úpatí pohoří
Biokovo 17 km od městečka Makarska. Poskytuje nadmíru
příjemné prostředí pro trávení velmi klidné dovolené u průzračného, sluncem prozářeného moře.
PENZION MALA DUBA S POLOPENZÍ
POLOHA: penzion se nachází 10 m od pláže a 1 km od centra
v části Mala Duba.
UBYTOVÁNÍ: nově zrekonstruované 2lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, fénem, TV, klimatizací (za příplatek) a nápojovou ledničkou. Pokoje mají francouzské okno s výhledem na
moře nebo menší balkon s výhledem na pohoří.
Možnost 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: místní polopenze: snídaně – kontinentální bufet
včetně nápojů, večeře – servírované menu s výběrem z polévky
či předkrmu, 3 hlavních jídel, salátu, dezertu, zmrzliny či ovoce,
nápoje za poplatek.
VYBAVENÍ: v přízemí penzionu se nachází restaurace s WIFI
a bar s terasou s výhledem
na moře.
Přímo
na pláži!
PLÁŽ: oblázková s drobnými kamínky a pozvolným
vstupem do vody (vhodná
pro děti i neplavce).
FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
Dubrovník, Makarská riviéra, výlety na ostrovy Hvar
a Korčula.
Přistýlka
dítě do 11 let

Číslo
zájezdu

Termíny

Dospělá osoba

3 990,–

170

27.06.–04.07.

7 990,–

4 290,–

5 990,–

4 490,–

171

25.07.–01.08.

8 990,–

4 490,–

3 990,–

5 990,–

4 490,–

172

22.08.–29.08.

8 990,–

4 490,–

3 490,–

4 990,–

4 290,–

173

29.08.–05.09.

7 990,–

4 290,–

(se 2 dosp.)

(se 2 dosp.)

CENA ZAHRNUJE: 7× ubytování, 7× polopenzi, ložní a koupelnové prádlo, závěrečný úklid, služby delegáta, pobytovou taxu.
CENA NEZAHRNUJE: dopravu, komplexní cestovní pojištění
vč. storna – celkem 275 Kč/os.
U AUTOKAROVÉ DOPRAVY NÁSTUPNÍ MÍSTA: Dobruška,
Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová,
Svitavy, Letovice, Brno. Další nástupní místa po dohodě s CKL.
V tabulce jsou pouze termíny ubytování. V případě autokarové
dopravy je nutné počítat s tím, že odjezd je o den dříve a návrat o den později.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.
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Chorvatsko
Živogošče

(se 2 dospělými)

CENA ZAHRNUJE: 7× ubytování, 7× polopenzi, ložní a koupelnové prádlo, služby delegáta, pobytovou taxu.
CENA NEZAHRNUJE: dopravu, komplexní cestovní pojištění
vč. storna – celkem 275 Kč/os.
U AUTOKAROVÉ DOPRAVY NÁSTUPNÍ MÍSTA: Dobruška,
Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová,
Svitavy, Letovice, Brno. Další nástupní místa po dohodě s CKL.
V tabulce jsou pouze termíny ubytování. V případě autokarové
dopravy je nutné počítat s tím, že odjezd je o den dříve a návrat o den později.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.

SNADNÁ REZERVACE ZÁJEZDŮ PŘES WWW.CKL.CZ

Letecké
zájezdy

Bulharsko
Primorsko
pobytové letecké zájezdy
Dříve malá rybářská vesnička, dnes živé a turisty velmi vyhledávané letovisko, leží 52 km od Burgasu. Má jedny z nejdelších a nejkrásnějších písečných pláží bulharské riviéry, které
jsou známy bělostným pískem a čistou vodou.
HOTEL ANCORA BEACH***+ SE SNÍDANÍ
POLOHA: přímo u severní pláže, na kterou se prochází přes
písečné duny (cca 80 m) a cca 10 min. chůze od obch. centra.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované pokoje s vlastním soc. zařízením,
fénem, TV, menší ledničkou a balkonem. Možnost 1–2 přistýlek.
Pokoje v hlavní budově mají výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu.
VYBAVENÍ: hotel se skládá ze 2 třípatrových budov – hlavní budovy a budovy depandancí. V hlavní budově je vstupní hala s recepcí, výtah, WIFI, klimatizovaná restaurace a bar. K dispozici
2 bazény, lehátka a slunečníky u bazénů zdarma.
HOTEL BELITZA***+ SE SNÍDANÍ
POLOHA: oblíbený hotel je obklopen pečlivě udržovanou zahradou cca 250 m od severní pláže a cca 250 m od obchodního
centra.
UBYTOVÁNÍ: pokoje vybavené klimatizací s vlastním soc. zařízením, ledničkou, TV a balkonem. Možnost 1–2 přistýlek.
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou švédských stolů.
VYBAVENÍ: klimatizovaná vstupní hala s recepcí, restaurace,
bazén s dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma),
koktejl bar u bazénu, venkovní ﬁtness, směnárna.
HOTEL EXTASY*** SE SNÍDANÍ
POLOHA: oblíbený hotel rodinného typu s příjemnou atmosférou u centra letoviska a 150 m od písečné pláže.
UBYTOVÁNÍ: pokoje vybavené klimatizací s vlastním soc. zařízením, ledničkou, TV, WIFI a balkonem. Možnost 1–2 přistýlek.
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou švédských stolů.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, dětský koutek, trezor na recepci
(za poplatek), obchod s drobným zbožím.
PLÁŽ: severní písečná pláž s pozvolným vstupem. Půjčování lehátek a slunečníků na pláži za poplatek. Na pláži široká nabídka
vodních sportů, občerstvení, masáže, bary.

DALŠÍ NABÍDKA HOTELŮ NA VYŽÁDÁNÍ V CKL

Slevy
pro děti

Sleva
FIRST MINUTE
12 % do 31. 1.

Zájezdy s odletem
z Pardubic
na vyžádání v CKL

8denní letecké zájezdy
ODLETY PRAHA, BRNO, OSTRAVA
Termíny

Hotel
Ancora Beach

Hotel
Belitza

Hotel
Extasy

17.06.–24.06.

10 390,–

10 190,–

9 790,–

24.06.–01.07.

10 790,–

10 490,–

9 990,–

01.07.–08.07.

11 490,–

11 290,–

10 490,–

08.07.–15.07.

11 990,–

11 790,–

10 990,–

15.07.–22.07.

12 490,–

12 290,–

11 590,–

22.07.–29.07.

12 490,–

12 290,–

11 590,–

29.07.–05.08.

12 490,–

12 290,–

11 590,–

05.08.–12.08.

12 490,–

12 290,–

11 590,–

12.08.–19.08.

12 490,–

12 290,–

11 590,–

19.08.–26.08.

11 490,–

11 290,–

10 490,–

26.08.–02.09.

10 790,–

10 490,–

9 990,–

02.09.–09.09.

10 390,–

10 190,–

9 790,–

11 a 12denní letecké zájezdy
ODLETY PRAHA, BRNO, OSTRAVA
Termíny

Počet
dní

Hotel
Ancora
Beach

Hotel
Belitza

Hotel
Extasy

17.06.–27.06.

11

12 990,–

11 990,–

11 490,–

27.06.–08.07.

12

13 590,–

12 690,–

11 990,–

08.07.–18.07.

11

14 790,–

13 690,–

13 090,–

18.07.–29.07.

12

14 990,–

13 890,–

13 290,–

29.07.–08.08.

11

14 790,–

13 690,–

13 090,–

08.08.–19.08.

12

14 990,–

13 890,–

13 290,–

19.08.–29.08.

11

13 990,–

12 890,–

12 290,–

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní
taxy vč. letištní asistence, palivový příplatek, 7×/10×/11× ubytování, 7×/10×/11× snídani, transfer z letiště do místa pobytu a zpět,
místní poplatky, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 240 Kč/os./7 nocí, 330 Kč/os./10 nocí,
360 Kč/os./11 nocí. Osoby starší 70 let lze pojistit za příplatek
200 %.
SLEVY: dítě do 2 let bez nároku na sedadlo v letadle a lůžko
cena 690 Kč včetně letenky a tax, 1. dítě do 12 let na přistýlce
cena 7 990 Kč, sleva pro 2. dítě na přistýlce.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.
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Letecké zájezdy
pro seniory

Další sezóna
leteckých seniorských
zájezdů je tady!
Ráj mezi
dvěma moři
Bylo Vám již 55 let a rádi cestujete? Využijte výhodné nabídky
dotovaných a zvýhodněných zájezdů pro seniory. Navíc si
s sebou může každý senior vzít jednoho neseniora za stejných
podmínek. Cestujte na jaře a na podzim a vyhnete se přeplněným letoviskům a díky příjemnému počasí budete moci poznat přírodní krásy, kulturu nebo památky v destinaci, kterou
si vyberete. Zájezdy zahrnují přímý let do nejbližšího letiště
ve vybrané destinaci a co nejkratší transfer do ubytovacího
zařízení. V místě Vaší dovolené Vám budou k dispozici prověřené a informované delegátky. Vybíráme pro Vás ty nejvíce
historicky, kulturně a geograﬁcky zajímavé destinace, stejně
tak jako kvalitní a komfortní ubytovací zařízení, která poskytují bohaté a chutné stravování.

Zvýhodněné jízdné
Z kteréhokoliv místa v ČR pohodlně
a levně vlakem a autobusem na letiště v Praze.
Více informací v CKL.

Pro všechny seniory, kteří neztratili cestovatelského ducha,
jsou připraveny i další speciálně navržené zájezdy, kromě
uvedených v katalogu, se všemi službami a výhodami:
Španělsko Andalusie Costa de la Luz, Costa Tropical ●
Španělsko Costa Brava-Roses ● Itálie Toskánsko ●
Kypr ● Turecko ● Malta ● Portugalsko ● Madeira

Nyní je čas
pro nás 55+
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HIT ROKU
2014

Španělsko Mar Menor
pro seniory 55+
Jedna z největších pobřežních lagun Mar Menor (Malé moře)
leží ve španělské provincii Murcia a je přezdívána Mrtvé moře
Evropy. Klidná, teplá a velmi slaná laguna (teplota vody je
o 5 °C vyšší než teplota Středozemního moře), je od Středozemního moře oddělena úzkým pruhem pevniny, který se
nazývá „La Manga“. Vzhledem k mělkosti moře je zde stálá
teplota, která umožňuje koupání i v nejchladnějších měsících
roku. Moře je vhodné i pro neplavce, voda díky slanosti nadnáší. Příznivé klima působí na dýchací cesty a napomáhá léčit
kožní onemocnění, bolavé klouby a revma. Klimatické podmínky, slanost moře a léčivé bahno jsou důvody, proč je tato
oblast velmi vyhledávanou destinací.
HOTELOVÝ KOMPLEX LAS GAVIOTAS/LOS DELFINES****
POLOHA: hotely se nachází přímo v oblasti La Mangy. Vzdálenost hotelů od pláží obou moří je 150–200 m. V okolí restaurace,
bary a autobusová zastávka. Pár zastávek od hotelu se nachází
tzv. Jelení ostrov s ložiskem léčivého bahna. Centrum městečka
1 km.
UBYTOVÁNÍ: pokoje s vlastním soc. zařízením, TV a minilednicí.
VYBAVENÍ: venkovní bazén, restaurace, bar, sluneč. terasa, výtah.
UPOZORNĚNÍ: Klienti budou ubytováni v jednom z výše uvedených hotelů.
Možnost fakultativních výletů – CARTAGENA, ALICANTE.
18.05.–25.05.
05.10.–12.10.
12.10.–19.10.

25.05.–01.06.
01.06.–08.06.
21.09.–28.09.
28.09.–05.10.

08.06.–15.06.
14.09.–21.09.

15.06.–22.06.

22.06.–29.06.

07.09.–14.09.

31.08.–07.09.

13 790,–

13 990,–

14 490,–

14 790,–

14 990,–

15 290,–

15 490,–

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenku Praha–Murcia San Javier–
Praha, transfer letiště–hotel–letiště, 7× ubytování v hotelu****,
7× plnou penzi formou švédských stolů, 0,35 l vody a 0,2 l vína
k obědům a večeřím, 1× půldenní výlet, 1× výlet pěšky k léčivému bahnu na Jelení ostrov, 1× výlet pěšky na trhy, služby
česky/slovensky hovořícího delegáta, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety a služby, pojištění léčebných výloh a storna – 490 Kč/osoba.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA V CKL NEBO NA WWW.CKL.CZ

Letecké zájezdy
pro seniory

Španělsko Andalusie

Mallorca

Costa del Sol pro seniory 55+

pro seniory 55+

Andalusie patří mezi nejžádanější turistické oblasti na světě
nejen pro opravdové skvosty islámské architektury v Granadě, Seville či Córdobě, pro svou osobitou kulturu, gastronomii a folklór, ale též pro své přírodní krásy.

Mallorca je největší ze španělských Baleárských ostrovů. Písčité i kamenité pláže, azurové moře, dobré jídlo a pití, řada
zábavních podniků, široké možnosti sportovního vyžití – to
vše je zárukou krásné dovolené.

HOTEL PLAYA BONITA**** BENALMADENA
POPIS HOTELU: hotel se nachází v klidné části letoviska přímo
u písčité pláže. Do centra s obchody a restauracemi jezdí několikrát denně autobus (za poplatek). K dispozici venkovní bazén
s vířivkou, sluneční terasa s lehátky, vnitřní bazén s vířivkou.

HOTEL GLOBALES PIONERO/SANTA PONSA PARK****
POLOHA: hotelový komplex se nachází cca 300 m od písčité
pláže v letovisku Santa Ponsa. V okolí obchody a restaurace. Zastávka autobusu cca 400 m od hotelu.
UBYTOVÁNÍ: pokoje mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci,
miniledničku, TV a balkon nebo terasu.
VYBAVENÍ: venkovní a vnitřní bazén, směnárna.

HOTEL LAS PALMERAS**** FUENGIROLA
POPIS HOTELU: cca 200 m od pláže přímo u pěší zóny. K dispozici venkovní bazén (lehátka a slunečníky zdarma).
HOTEL FUENGIROLA PARK****
POPIS HOTELU: zrekonstruovaný hotelový komplex v pečlivě udržované zahradě. Pláž 150 m přes místní komunikaci
nebo hotelový podchod. Centrum 600 m. K dispozici venkovní
a vnitřní bazén.

UPOZORNĚNÍ: nabídka hotelu je pouze orientační.
Možnost fakultativních výletů – PALMA DE MALLORCA,
VALLDEMOSSA.

21.05.–28.05.
14.05.–21.05.
10.05.–17.05.
24.05.–31.05.
17.05.–24.05.
04.10.–11.10.
24.09.–01.10.
01.10.–08.10.
27.09.–04.10.

12 990,–

13 490,–

13 790,–

28.05.–04.06.
31.05.–07.06. 07.06.–14.06.
17.09.–24.09. 13.09.–20.09.
20.09.–27.09.

13 990,–

14 490,–

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenku Praha–Malaga–Praha,
transfer letiště–hotel–letiště, 7× ubytování v hotelu****, 7× polopenzi formou švédských stolů, 0,35 l vody a 0,2 l vína k večeřím,
1× půldenní výlet, služby česky/slovensky hovořícího delegáta,
zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety a služby, pojištění léčebných výloh a storna – 490 Kč/osoba.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.CKL.CZ

ODLETY
BRNO, OSTRAVA

ODLETY PRAHA
15.05.–22.05. 23.05.–30.05.

UPOZORNĚNÍ: nabídka hotelů je pouze orientační.
Název hotelu bude upřesněn nejpozději 7 dní před odletem.
Možnost fakultativních výletů – CÓRDOBA, SEVILLA, GRANADA, GIBRALTAR.

Odlety
PRAHA, BRNO,
OSTRAVA

13 490,–

13 790,–

30.05.–06.06.
03.06.–10.06. 16.09.–23.09.
26.09.–03.10.

13 990,–

14 490,–

14 990,–

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenku Praha/Brno/Ostrava–
Palma de Mallorca–Praha/Brno/Ostrava, transfer letiště–hotel–
letiště, 7× ubytování v hotelu****, 7× polopenzi formou švédských
stolů, 0,35 l vody a 0,2 l vína k večeřím, 1× půldenní výlet, služby
česky/slovensky hovořícího delegáta, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety a služby,
pojištění léčebných výloh a storna –
490 Kč/osoba.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci
s partnerskou CK.
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Letecké zájezdy
pro seniory

Menorca

Kalábrie

pro seniory 55+

pro seniory 55+

Menorca je druhý největší ostrov španělských Baleárských
ostrovů a je pravou perlou Středomoří. Ostrov je i přes svoji
malou rozlohu proslulý rozmanitou krajinou s panenskou přírodou a malebnými vesničkami. Hlavní město Mahon se pyšní
nejdelším přístavem v Evropě.

letecké zájezdy dotované
italskou vládou

VACANCES MENORCA RESORT**** CALA BLANCA
POLOHA: resort skládající se ze 3 budov se nachází cca 2 km
od města Ciutadela a cca 50 m od menší písčité pláže s průzračným mořem. V okolí bary, restaurace, supermarkety a autobusová zastávka.
UBYTOVÁNÍ: apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, oddělenou obývací místnost s jídelním koutem a kuchyňkou, TV a balkon nebo terasu.
VYBAVENÍ: venkovní bazén, restaurace, bary.
UPOZORNĚNÍ: nabídka hotelu je pouze orientační.
Možnost fakultativních výletů.

31.05.–07.06.
27.09.–04.10.

07.06.–14.06.
20.09.–27.09.

13 990,–

15 390,–

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenku Praha–Mahon–Praha,
transfer letiště–hotel–letiště, 7× ubytování v hotelu****, 7× polopenzi, 0,35 l vody a 0,2 l vína k večeřím, 1× půldenní výlet (může
být součástí transferu), služby česky/slovensky hovořícího delegáta, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety a služby, pojištění léčebných výloh a storna – 490 Kč/osoba.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.
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Kalábrie se nachází na nejjižnějším cípu Apeninského poloostrova a své návštěvníky láká především zdejší krajina, která
je atraktivní kombinací impozantních hor a čistého pobřeží
s dlouhými písčitými plážemi.
HOTEL REZIDENCE GREEN GARDEN****
POLOHA: na Tyrhénském pobřeží Kalábrie v překrásném zálivu v blízkosti městečka Briatico cca 100 m od soukromé pláže
s jemnými oblázky.
UBYTOVÁNÍ: pokoje s možností 1–2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV a ledničku.
VYBAVENÍ: bazén, restaurace, bar, plážový servis zdarma.
UPOZORNĚNÍ: nabídka hotelu je pouze orientační.
Možnost fakultativních výletů – LIPARSKÉ OSTROVY,
STROMBOLI aj.

02.06.–09.06.
22.09.–29.09.

05.06.–12.06.
09.06.–16.06.
15.09.–22.09.
18.09.–25.09.

12.06.–19.06.
11.09.–18.09.

13 290,–

13 490,–

13 990,–

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenku Praha–Lamezia Terme–
Praha, transfer letiště–hotel–letiště, 7× ubytování v hotelu****,
7× polopenzi (bufetovou formou), sklenice vody a vína k večeřím, 1× půldenní výlet (může být součástí transferu), služby
česky/slovensky hovořícího delegáta, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety a služby, pojištění léčebných výloh a storna – 490 Kč/osoba, případnou pobytovou
taxu (cca 15 EUR/os./týden).
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.
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Letecké zájezdy
pro seniory

Sicílie

Sardinie

pro seniory 55+

pro seniory 55+

letecké zájezdy dotované
italskou vládou

letecké zájezdy dotované
italskou vládou

Nezapomenutelné zájezdy na Sicílii v mimosezónních termínech jsou pro své teploty ideální pro objevování této destinace.
Sicílie je největším ostrovem Středozemního moře. Tato turistická destinace má co nabídnout jak milovníkům nádherných
pláží a přírody, tak i těm, kteří se zajímají o kulturu a historii.

Sardinie představuje v posledních letech i vzhledem k vyšším
cenám destinaci vyhledávanou především movitější klientelou. Objevte bělostné pláže s křišťálově čistým azurovým mořem druhého největšího ostrova Středozemního moře. Bohatá
historie ostrova a navštěvovaná místa Vás ohromí svou neopakovatelnou atmosférou.

HOTEL ANTARES**** LETOJANNI
POLOHA: hotel je součástí komplexu, který se nachází ve svahu
nad letoviskem Letojanni. Písčito-oblázková pláž cca 300 m je
dostupná hotelovým výtahem a poté pěšky. Autobusová zastávka se spojením do Taorminy v blízkosti hotelu.
UBYTOVÁNÍ: pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, centrálně ovládanou klimatizaci.
VYBAVENÍ: venkovní bazén, restaurace, bary.
VILLA ATHENA*** GIARDINI NAXOS
POLOHA: cca 50–100 m od pláže (hrubozrnný písek) nádherné
zátoky Naxos a cca 100 m od centra letoviska s obchody. Klienti
využívají služeb hotelu včetně restaurace, kde je servírovaná polopenze (cca 30 m přes ulici) a vnitřního bazénu.
UBYTOVÁNÍ: pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon
nebo terasu.

HOTEL PALAU****
POLOHA: ve stejnojmenném letovisku s nádherným výhledem.
Centrum města cca 400 m a pláž cca 700 m. Do centra i na pláž
jezdí ZDARMA shuttle bus přímo od hotelu.
UBYTOVÁNÍ: pokoje mají vlastní sociální zařízení a TV.
VYBAVENÍ: venkovní bazén, restaurace, bar.
Možnost fakultativních výletů – MADDALENA, CAPRERA aj.

Možnost fakultativních výletů – ETNA, PALERMO,
MONREALE, SYRAKUSY.
HOTEL ANTARES
10.05.–17.05.
04.10.–11.10.

17.05.–24.05.

24.05.–31.05.
27.09.–04.10.

31.05.–07.06.

07.06.–14.06.
20.09.–27.09.

14.06.–21.06.
21.06.–28.06.
13.09.–20.09.

13 490,–

13 790,–

13 990,–

14 290,–

14 490,–

14 990,–

VILLA ATHENA
10.05.–17.05.
04.10.–11.10.

17.05.–24.05.

24.05.–31.05.
27.09.–04.10.

31.05.–07.06.
07.06.–14.06.

12 790,–

12 990,–

13 290,–

13 490,–

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenku Praha–Catania–Praha,
transfer letiště–hotel–letiště, 7× ubytování dle výběru, 7× polopenzi (hotel Antares švédské stoly, Villa Athena kombinace švédských stolů a servírované formy), 1× půldenní výlet (může být
součástí transferu), služby česky/slovensky hovořícího delegáta,
zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety a služby, pojištění léčebných výloh a storna – 490 Kč/osoba, případnou pobytovou
taxu (cca 10 EUR/os./týden).
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA V CKL NEBO NA WWW.CKL.CZ

29.05.–05.06.
25.09.–02.10.

05.06.–12.06.

12.06.–19.06.
19.06.–26.06.
18.09.–25.09.

13 990,–

14 490,–

14 990,–

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenku Praha–Olbia–Praha, transfer letiště–hotel–letiště, 7× ubytování v hotelu****, 7× polopenzi
(kombinace bufetové a servírované formy), sklenice vody a vína
k večeřím, 1× půldenní výlet (může být součástí transferu), služby
česky/slovensky hovořícího delegáta, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety a služby, pojištění léčebných výloh a storna – 490 Kč/osoba, případnou pobyt. taxu.
Zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou CK.
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Pobyty
na Slovensku

Podhájská
slovenské termální lázně
7denní pobyty s autokarovou
a vlastní dopravou
LÉČIVÁ VODA ZE ZŘÍDLA PODHÁJSKÁ
je světovým unikátem s blahodárnými účinky na celý lidský organismus, při řadě zdravotních problémů má voda trvalejší a větší
efekt než voda z Mrtvého moře. Silné uzdravující účinky se projevují u osob trpících revmatismem, cévními a kloubovými onemocněními, bolestmi zad, osteoporózou, artrózou a artritidou.
Velmi účinná je tato minerální voda u osob s veškerými kožními
onemocněními, s problémy dýchacích cest a zažívacího traktu.
Koncentrace prvku lithium napomáhá léčbě dny a směs jódů
stimuluje štítnou žlázu. Fosforečnany a vápník pak účinně působí na doléčení zlomenin a bolestivých stavů. Při hromadném
koupání nevznikají žádná onemocnění, protože slaná termální
voda vnesené bakterie likviduje a zabraňuje jejich množení.
TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ
nabízí 7 bazénů s vodou různých teplot (26–38 °C): 2 plavecké
bazény, 2 velké rekreační bazény, sedací bazén, dětský bazén
a bazén s toboganem. V zimních měsících je otevřený pouze sedací venkovní bazén s termální vodou, která je mírně ředěná
a má nejpříznivější zdravotní účinky. V areálu koupaliště se nachází relaxační centrum (masáže, kosmetika, pedikúra, hydromasážní vana, vířivka, sauna), stánky rychlého občerstvení,
stánky se suvenýry, cukrárna. K dispozici wellness centrum
AQUAMARIN, které nabízí komplex služeb pro oddych a relaxaci – vnitřní a venkovní bazénový svět, vitální svět, oddychové
prostory, botanickou zahradu a kavárnu. Vnitřní bazénový komplex zahrnuje hlavní rekreační bazén s vodními atrakcemi (divoká řeka, masážní trysky, vodopád, vodní bar), 2 vířivé bazény
a dětský bazén. Ve venkovních prostorách se nachází 2 termální
bazény se silně mineralizovanou termální vodou spolu s ochlazovacím a dětským bazénem. Vitální svět nabízí množství relaxačních procedur – komplex saun, tepidárium, turecké lázně aj.
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Udělejte radost svým blízkým
dárkovým poukazem
na relaxační pobyt
v termálních lázních
PENZION ENERGY II S POLOPENZÍ
UBYTOVÁNÍ: penzion se nachází v těsné blízkosti termálního
koupaliště a poskytuje 2lůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek. K vybavení pokojů patří vlastní sociální zařízení, TV, WIFI
a lednička. Všechny pokoje mají balkon s výhledem na termální
koupaliště.
STRAVOVÁNÍ: polopenze ve stylové restauraci, která se nachází v přízemí penzionu Energy II. Snídaně – švédské stoly, večeře – servírované jednotné jídlo. Možnost vegetariánské stravy
a přiobjednání obědů. Pro klienty CKL 10% sleva na hlavní jídla
v restauraci penzionu.
VYBAVENÍ: vnitřní bazén s mírně ředěnou termální vodou
(36–38 °C) přímo od pramene s masážními tryskami, které jsou
v provozu několikrát během dne ve stanoveném časovém období. Neomezený vstup do bazénu je v ceně pobytu. Možnost
využití wellness centra – Římských lázní v penzionu Energy I
(permanentka na celý týden 360 Kč/os./léto, 450 Kč/os./zima).
Doplňkové služby za zvýhodněné ceny.

Energy II
a sedací bazén

WWW.CKL.CZ

Pobyty
na Slovensku

PENZION ENERGY I S POLOPENZÍ
UBYTOVÁNÍ: penzion se nachází v těsné blízkosti termálního
koupaliště a poskytuje 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky,
které mají vlastní sociální zařízení, TV a ledničku na pokoji nebo
společnou na chodbě. Pokoje jsou bez balkonu s přímým vstupem do Římských lázní.
STRAVOVÁNÍ: polopenze v jídelně penzionu Energy I. Snídaně
– švédské stoly, večeře – jednotné jídlo. Možnost vegetariánské
stravy a přiobjednání obědů. Pro klienty CKL 10% sleva na
hlavní jídla v restauraci penzionu Energy II.
VYBAVENÍ: wellness centrum v antickém stylu – tzv. Římské
lázně: vnitřní prostorný bazén s mírně ředěnou termální vodou
(37 °C) přímo od pramene s masážními tryskami a přímým větráním vytvořeným otevřeným prostorem ve zdi a střeše a venkovní bazén s lehátky. Dále poskytuje 4 sauny, jacuzzi, lehací
termální perličku, relaxační místnost s lehátky a krbem, šatnu,
masáže a další procedury (zábaly, kosmetika, pedikúra atd.).
Neomezený vstup do bazénu je v ceně pobytu. Doplňkové
služby za zvýhodněné ceny.

Koupání v Římských
lázních s možností
masáží
a jiných procedur

BUNGALOVY U PENZIONU ENERGY I
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové bungalovy mají vlastní sociální zařízení
a 1 místnost, kde je dvoulůžko, rozkládací gauč pro 1–2 osoby
a plně vybavená kuchyňská linka s jídelním stolem a TV. Každý
bungalov má vlastní terasu s posezením a topení (v letním období
možnost klimatizace za příplatek).
STRAVOVÁNÍ: individuální s možností využití kuchyňky. Pro
zájemce možnost zajištění stravování v penzionu Energy I –
polopenze za příplatek 1 170 Kč/os. nebo večeře za příplatek
630 Kč/os.
V ceně pobytu permanentka do Římských lázní v penzionu
Energy I.

7denní pobyty
Číslo
zájezdu

Termíny

Penzion
Energy II

Penzion
Energy I

Aquamarin – vodopád

Bungalovy

Hotel
Borinka

Trasa

100

16.03.–22.03.

5 790,–

6 090,–

4 190,–

—

vlastní doprava

101

13.04.–19.04.

6 790,–

7 090,–

5 190,–

—

autokar

102

04.05.–10.05.

6 390,–

—

4 190,–

—

vlastní doprava

103

11.05.–17.05.

7 390,–

7 690,–

5 190,–

—

autokar

104

25.05.–31.05.

6 390,–

6 690,–

4 190,–

7 490,–

vlastní doprava

105

15.06.–21.06.

7 390,–

7 690,–

5 190,–

8 490,–

autokar

106

06.07.–12.07.

6 390,–

6 690,–

4 190,–

7 990,–

vlastní doprava

107

17.08.–23.08.

7 390,–

7 690,–

5 190,–

8 990,–

autokar

108

31.08.–06.09.

6 390,–

6 690,–

4 190,–

7 990,–

vlastní doprava

109

07.09.–13.09.

7 390,–

7 690,–

5 190,–

—

autokar

110

28.09.–04.10.

6 390,–

6 690,–

4 190,–

—

vlastní doprava

111

09.11.–15.11.

6 790,–

7 090,–

5 190,–

—

autokar

SNADNÁ REZERVACE ZÁJEZDŮ PŘES WWW.CKL.CZ

Aquamarin – venkovní bazén
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Pobyty
na Slovensku

HOTEL BORINKA S POLOPENZÍ
UBYTOVÁNÍ: hotel se nachází přímo v areálu termálního koupaliště a nabízí 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky a vlastním
sociálním zařízením, TV, rádiem, minibarem, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo terasou.
STRAVOVÁNÍ: polopenze v sousedním objektu restaurace Jasmín. Snídaně – švédské stoly, večeře – servírované (výběr ze
2 jídel).
V ceně ubytování zahrnuta permanentka na termální koupaliště.
V průběhu pobytu u autokarových zájezdů v penzionech Energy a bungalovech se uskuteční společenský večer – posezení při hudbě
a vínu a v letní sezóně večer s živou hudbou k poslechu i tanci. Zájemci mají možnost uskutečnit fakultativní výlet dle nabídky průvodce – Nitra, Velký Meder, Ostřihom, Nové Zámky, Levice, arboretum Tesárské Mlýňany (v květnu a červnu), Topolčianky.
Výlet se uskuteční při minimálním počtu 20 osob.
Při zpáteční cestě možnost návštěvy Bratislavy s plavbou vyhlídkovou lodí po Dunaji (kromě listopadového termínu).
Ostatní mohou navštívit centrum města. Váš zájem nutno potvrdit na přihlášce.

PENZIONY ENERGY II a I
CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem nebo minibusem, 6× ubytování v penzionu, 6× polopenzi, pobytovou taxu, využívání vnitřního
termálního bazénu v penzionu, ochutnávku vína (pouze u autokarových zájezdů), průvodce (pouze u autokarových zájezdů), zákonné
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu – 215 Kč/osoba, vstupné na termální koupaliště Podhájská.
FAKULTATIVNĚ: u penzionu Energy II permanentka do Římských lázní v penzionu Energy I na celý týden – 360 Kč/os./léto,
450 Kč/os./zima.
SLEVA: přistýlka 1 900 Kč/letní sezóna, 1 700 Kč/zimní sezóna. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko pobyt zdarma.
BUNGALOVY U PENZIONU ENERGY I
CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem nebo minibusem, 6× ubytování, pobytovou taxu, permanentku do Římských lázní, ochutnávku
vína (pouze u autokarových zájezdů), průvodce (pouze u autokarových zájezdů), zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu – 215 Kč/osoba, vstupné na termální koupaliště Podhájská.
FAKULTATIVNĚ: 6× polopenze 1 170 Kč/osoba, 6× večeře 630 Kč/osoba.
SLEVA: přistýlka 500 Kč.
HOTEL BORINKA
CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem nebo minibusem, 6× ubytování v hotelu, 6× polopenzi, permanentku na termální koupaliště
Podhájská, průvodce (pouze u autokarových zájezdů), zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu – celkem 215 Kč/osoba, pobytovou taxu.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Nové Město nad Metují, Dobruška, Opočno, Týniště nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem, Hradec Králové, Holice, Kostelec nad Orlicí,
Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Svitavy, Letovice, Brno, Břeclav.
Trasa autokaru bude přizpůsobena aktuálním nástupním místům účastníků zájezdu.
NÁSTUPNÍ MÍSTA ZA PŘÍPLATEK PRO OBĚ CESTY (min. počet osob 6):
Trutnov 300 Kč, Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem 200 Kč, Náchod 100 Kč.
U zájezdu č. 105 možnost nástupu v Trutnově, Jaroměři a Dvoře Králové nad Labem.
U autokarových zájezdů poskytneme v některých případech výjimku na použití vlastní dopravy (sleva 500 Kč/osoba).
Možnost zajištění dalšího ubytování v Podhájské ve výše uvedených termínech s autokarovou dopravou (penzion Jople s polopenzí,
penzion Prima s polopenzí, penzion Andrejka s kuchyňkou). Informace o cenách v CKL.
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Pobyty
na Slovensku

Podhájská
slovenské termální lázně

Vyberte si z naší nabídky
lázně a dopřejte si
blahodárné
termální prameny

8denní pobyty s vlastní dopravou
Pro zájemce o pobyty s vlastní dopravou zajišťujeme ubytování po celý rok v penzionech JOPLE, MINERAL, PRIMA
a ANDREJKA. Doporučujeme Vám stravování ve stylové restauraci penzionu ENERGY II (pro klienty CKL 10% sleva
na hlavní jídla) nebo ve stáncích rychlého občerstvení a v bufetu U Vodníka na termálním koupališti (otevřeno celoročně).
PENZION JOPLE
S POLOPENZÍ
POLOHA: penzion rodinného
typu v zástavbě domů cca
10–15 minut chůze od areálu
termálního koupaliště.
UBYTOVÁNÍ: moderně vybavené 2lůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek, vlastním
sociálním zařízením, TV a terasou nebo balkonem. Pokoj s balkonem a ledničkou za příplatek 420 Kč (červen–září).
VYBAVENÍ: letní terasa s možností grilování, víceúčelové hřiště
s umělým povrchem (zdarma), koutek pro děti – pískoviště, skluzavka a houpačka, možnost zapůjčení kol a společenských her.
STRAVOVÁNÍ: polopenze přímo v penzionu v malé restauraci –
snídaně formou švédských stolů, večeře servírované.
PARKOVÁNÍ: zdarma v objektu ubytování.
DĚTI (při ubytování se 2 dospělými): do 6 let na přistýlce ubytování ZDARMA, do 12 let na přistýlce při dětské stravě sleva
2 200 Kč.
Možnost zkrácených pobytů po celou sezónu (min. 3 noci).
Slevy v období říjen–květen.

AKCE do 31. 03.!
Při zakoupení týdenního pobytu v penzionu
Jople (7 nocí) v období červen–září
1 noc zdarma – cena 4 660 Kč/osoba
PENZION MINERAL
POLOHA: penzion cca 200 m
od areálu termálního koupaliště.
UBYTOVÁNÍ: 2lůžková studia
s možností 1–2 přistýlek, vlastním sociálním zařízením, TV
a plně vybavenou kuchyňkou.
Z terasy vlastní vstup do studia.
STRAVOVÁNÍ:
individuální
s možností využití kuchyňky.
PARKOVÁNÍ: zdarma u penzionu.
SLEVY: přistýlka 450 Kč, pobyt v zimní sezóně 450 Kč/osoba.
V případě zájmu o zajištění pobytu v penzionu Andrejka nebo
v penzionu Prima s polopenzí kontaktujte naši CK, více na
www.ckl.cz.
Cena za osobu a týden (so–so)
Jople s polopenzí

Mineral

5 330,–

3 230,–

do 31.03.: 4 660,–

CENA ZAHRNUJE: 7× ubytování, u penzionu Jople 7× polopenzi.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupné, pobytovou
taxu (platí se v místě ubytování).

Rekreační
sedací bazén

Pobyty s vlastní dopravou – viz str. 13 – penziony Energy I,
Energy II a bungalovy v termínech 16.03.–22.03.,
04.05.–10.05., 25.05.–31.05., 06.07.–12.07., 31.08.–06.09.,
28.09.–04.10. a hotel Borinka v termínu 25.05.–31.05.,
06.07.–12.07. a 31.08.–06.09.
V období mimo hlavní sezónu možno zajistit pobyty i na kratší dobu.

DALŠÍ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ V CKL NEBO NA WWW.CKL.CZ
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Pobyty
na Slovensku

Velký Meder
termální lázně
bývalé Čalovo – jižní Slovensko
8denní a 6denní autokarové pobyty
Zájezdy do Velkého Mederu jsou již několik let velmi oblíbené
a to nejen díky pěknému areálu termálního koupaliště, ale
také pro výborné služby hotelu Thermal.
VELKÝ MEDER
Město ležící 10 km od hranic s Maďarskem má cca 9 000 obyvatel. Ve Velkém Mederu se nachází obchodní dům Billa, Lidl,
Tesco, menší obchody a mnoho restaurací, najdete zde také kulturní a historické památky: kostel sv. Štefana a vlastivědný dům.
Okolí Velkého Mederu nabízí řadu možností výletů – vodní dílo
Gabčíkovo nebo maďarské městečko Györ (tržiště).
TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VELKÝ MEDER
Termální koupaliště je situováno v krásném lesním prostředí.
Zdejší termální voda má velice příznivé účinky při kloubových
onemocněních, bolestech zad, únavě svalů a celkově přispívá
k regeneraci organismu. Nachází se zde 9 bazénů s vodou různých teplot (26–38 °C). Ve venkovním areálu k dispozici plavecký bazén 25 °C, italský bazén 28 °C, nový toboganový park,
dětský bazén 30 °C a rekreační bazén s hydromasážemi a vodopády 34 °C, dále velká pláž, dětské hřiště, sportovní hřiště, Tarzania – nejdelší lanový park na Slovensku a stánky rychlého občerstvení. Krytý rekreační komplex s celoročním provozem je
otevřen denně od 9 do 21 hodin. Jedná se o moderní atypický
krytý plavecký bazén 30 °C s množstvím dalších relaxačních služeb: perličková koupel 33 °C, dětský bazén 30 °C, 2 tobogany
a krytý a polokrytý sedací bazén s masážními tryskami 37 °C.
Součástí jsou šatny s kabinkami, sprchy, centrum saunování
(4 sauny), masážní salón, kosmetický salón, solná jeskyně a samoobslužná restaurace s barem. K dispozici také krytý rodinný
bazén s vodním hradem, sprchami, vodopády 32 °C a vstupní
hala s restaurací.
Pobytová taxa
v ceně
Udělejte radost
svým blízkým
dárkovým poukazem
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Restaurace hotelu

HOTEL THERMAL*** S POLOPENZÍ
POLOHA: v těsné blízkosti termálního koupaliště (cca 80 m).
UBYTOVÁNÍ: je zajištěno ve 2 a 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV, trezorem, WIFI, ledničkou a balkonem nebo terasou. Výhodou ubytování v hotelu je
vstupné na koupaliště se 2 vstupy denně při zakoupení čipových hodinek v hotelu.
STRAVOVÁNÍ: pobyt zahrnuje bohatou polopenzi – snídaně
i večeře formou švédského stolu. Místo jedné večeře se uskuteční „prase party“ – pečené prasátko, různé přílohy, saláty,
0,5 l piva s hudební produkcí k poslechu i tanci.
K dispozici půjčovna kol, ping pong, dětské hřiště.
Zájemci mají možnost uskutečnit fakultativní výlet dle nabídky
průvodce (Komárno, Kolárovo, Györ).
Při zpáteční cestě
možnost návštěvy
Bratislavy s plavbou vyhlídkovou
lodí po Dunaji.
Ostatní
mohou
navštívit centrum
města.

Číslo zájezdu

Termíny

200

14.06.–21.06.

8denní

7 890,–

Cena

201

18.09.–23.09.

6denní

6 190,–

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 7×/5× ubytování,
7×/5× polopenzi formou švédského stolu (přivítací aperitiv, 0,2 l
vína ke každé večeři, nealkoholické nápoje, prase party), pobytovou taxu, průvodce, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna
zájezdu – zájezd č. 200 celkem 235 Kč/osoba, zájezd č. 201 celkem 195 Kč/osoba, vstupné na termální koupaliště Velký Meder.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Nové Město nad Metují, Dobruška, Třebechovice pod Orebem, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká
Třebová, Svitavy, Brno (další místa po dohodě s CK).
SLEVY (při ubytování se 2 dospělými): děti do 3 let bez nároku na lůžko pobyt ZDARMA, děti do 10 let na přistýlce sleva
2 000 Kč/červen, 1 500 Kč/září, děti do 15 let na přistýlce sleva
700 Kč/červen, 500 Kč/září.
V některých případech poskytneme výjimku na použití vlastní
dopravy (sleva 500 Kč/osoba).

WWW.CKL.CZ

Pobyty
na Slovensku

Velký Meder
krátkodobé zájezdy
4denní autokarové pobyty
HOTEL THERMAL*** S POLOPENZÍ
viz předchozí strana.
SLEVY (při ubytování se 2 dospělými): děti do 3 let bez nároku na lůžko pobyt ZDARMA, děti do 10 let na přistýlce sleva
890 Kč, děti do 15 let na přistýlce sleva 300 Kč.
Výhodou ubytování v hotelu je vstupné na koupaliště se dvěma
vstupy denně při zakoupení čipových hodinek v hotelu.
PENZION TARA
POLOHA: v těsné blízkosti termálního koupaliště (cca 50 m).
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje s možností přistýlky mají vlastní
sociální zařízení, TV, WIFI, balkon a plně vybavenou kuchyňku.
STRAVOVÁNÍ: individuální s možností využití kuchyňky. Pro zájemce možnost večeří formou švédského stolu v hotelu Thermal
za příplatek 860 Kč/osoba.
Po zaplacení pobytové taxy možnost zapůjčení čipových hodinek, do kterých lze na termálním koupališti zakoupit zvýhodněné vstupné se dvěma vstupy denně.
Plavecký bazén

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ CESTY

Číslo zájezdu

Termíny

Ubytování

Cena

202

14.05.–17.05.

penzion Tara

3 190,–

203

25.09.–28.09.

penzion Tara

3 390,–

10.10.–13.10.

hotel Thermal
s polopenzí

4 350,–

204

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 3× ubytování, u zájezdu č. 204 3× polopenzi formou švédského stolu (přivítací
aperitiv, 0,2 l vína k večeři, nealkoholické nápoje, prase party)
a pobytovou taxu, průvodce, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna
zájezdu – celkem 155 Kč/osoba, vstupné na termální koupaliště
Velký Meder, u zájezdů č. 202 a 203 pobytovou taxu.
V některých případech poskytneme výjimku na použití vlastní
dopravy (sleva 500 Kč/osoba).
Penzion
Tara

Sedací bazén

Polokrytý sedací bazén
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Pobyty
na Slovensku

Dunajská Streda
slovenské termální lázně
8denní a 6denní autokarové pobyty
Zájezdy do Dunajské Stredy každý rok získávají větší
popularitu nejen díky areálu termálního koupaliště, ale také
pro výbornou polohu hotelu Thermalpark, který se nachází
přímo v areálu termálního koupaliště (z pokojů přímý vstup
k bazénům). Před sezónou bude dána do provozu nová
vstupní hala s širokou nabídkou služeb – masáže, sauny atd.

Vstupné
v ceně
HOTEL THERMALPARK** SE SNÍDANÍ
POLOHA: přímo v areálu termálního koupaliště.
UBYTOVÁNÍ: hotel je součástí hlavní budovy koupaliště.
2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky (i bezbariérové) s vlastním sociálním zařízením a TV (bez balkonu). Z pokojů přes
chodbu je přímý vstup ke krytým bazénům.
V ceně ubytování zahrnuto vstupné na termální koupaliště!
STRAVOVÁNÍ: v ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Možnost
dokoupení obědů či večeří v restauraci (denním baru).
Při zpáteční cestě možnost návštěvy Bratislavy s plavbou vyhlídkovou lodí po Dunaji. Ostatní mohou navštívit centrum města.

DUNAJSKÁ STREDA
Město ležící mezi Bratislavou a Komárnem je rušným centrem
Žitného ostrova s mnoha obchody, supermarkety a restauracemi. K hlavním památkám města patří Žitnoostrovní muzeum
v budově tzv. Žlutého zámku, kostel Nanebevzetí P. Marie, galerie a další.
TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ THERMALPARK
Areál termálního koupaliště patří mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější střediska Žitného ostrova. Zdejší termální voda
má blahodárné účinky při léčbě pohybového ústrojí a celkově
přispívá k regeneraci organismu. Na rozloze 26 ha se nachází
10 bazénů s vodou různých teplot (24–39 °C). Ve venkovním areálu je k dispozici: italský bazén s celoročním provozem 28–30 °C a vířivkou 34–36 °C, plavecký bazén 24–26 °C
a Kneippův chodník, dětský bazén 30–32 °C, relaxační sedací bazén s celoročním provozem 34–36 °C, rekreační bazén
27–30 °C a nový toboganový komplex. V kryté části je k dispozici: bazén Rotunda 36–39 °C (vnitřní a venkovní část), malý
plavecký bazén 27–29 °C, dětský bazén 29–31 °C a wellness bazén 30–33 °C s různými atrakcemi (perličkové a masážní trysky,
tzv. divoká voda, chrliče). K relaxaci a oddychu slouží masáže,
3 druhy sauny (ﬁnská, parní, infra), mořská koupel, kyslíková terapie, rehabilitační cvičení, minigolf, volejbalové a fotbalové hřiště, plážový volejbal, tenisový kurt a stánky rychlého občerstvení.
Termální koupaliště je otevřeno denně po celý rok od 9 do 21 hod.

Plavecký bazén
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Rotunda

Číslo zájezdu

Termíny

300

14.06.–21.06.

8denní

7 090,–

Cena

301

18.09.–23.09.

6denní

5 790,–

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 7×/5× ubytování,
7×/5× snídani, vstupné na termální koupaliště, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna
zájezdu – zájezd č. 300 celkem 235 Kč/osoba, zájezd č. 301 celkem 195 Kč/osoba, pobytovou taxu.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Nové Město nad Metují, Dobruška, Třebechovice pod Orebem, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká
Třebová, Svitavy, Brno (další místa po dohodě s CK).
SLEVY: děti do 6 let pobyt ZDARMA (při ubytování se 2 dospělými), přistýlka 1 600 Kč/červen, 1 200 Kč/září.
V některých případech poskytneme výjimku na použití vlastní
dopravy (sleva 500 Kč/osoba).

WWW.CKL.CZ

Pobyty
na Slovensku

Vstupné
v ceně

Dunajská Streda

Číslo zájezdu

Termíny

Cena

krátkodobé zájezdy

302

14.05.–17.05.

4 090,–

303

25.09.–28.09.

4 090,–

4denní autokarové pobyty

304

10.10.–13.10.

4 090,–

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách, příjezd na ubytování – hotel Thermalpark, 2lůžkové pokoje se snídaní. Odpoledne volno
ke koupání na termálním koupališti až do 21 hodin.
2. a 3. den: Koupání, relaxace.
4. den: Dopoledne koupání, návrat do ČR ve večerních hodinách.
V ceně ubytování zahrnuto vstupné na termální koupaliště!

Wellness
bazén

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 3× ubytování, 3× snídani, vstupné na termální koupaliště, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna
zájezdu – celkem 155 Kč/osoba, pobytovou taxu.
SLEVY: děti do 6 let pobyt ZDARMA (při ubytování se 2 dospělými), přistýlka 700 Kč.
V některých případech poskytneme výjimku na použití vlastní
dopravy (sleva 500 Kč/osoba).

Rotunda

Rekreační bazén
s toboganem

Plavecký bazén

SNADNÁ REZERVACE ZÁJEZDŮ PŘES WWW.CKL.CZ
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Pobyty
na Slovensku

Velký Meder

Dunajská Streda

slovenské termální lázně

slovenské termální lázně

8denní pobyty s vlastní dopravou

8denní pobyty s vlastní dopravou

HOTEL THERMAL*** S POLOPENZÍ
UBYTOVÁNÍ: viz str. 16, 2 a 3lůžkové pokoje. Zapůjčení županu zdarma.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédského stolu včetně
„prase party“.
PARKOVÁNÍ: 3 EUR/den.
SLEVY (při ubytování se 2 dospělými): děti do 3 let bez nároku
na lůžko ZDARMA, do 10 let na přistýlce sleva 4 100 Kč, do 15
let na přistýlce sleva 2 600 Kč. Dospělý nad 62 let sleva 450 Kč.
V ceně pobytu zahrnuta 7denní vstupenka
Vstupné
na termální koupaliště se 2 vstupy denně.
v ceně
Možnost zkrácených pobytů (min. 2 noci).

HOTEL THERMALPARK** SE SNÍDANÍ
UBYTOVÁNÍ: viz str. 18 katalogu, 2lůžkové pokoje s možností
1 přistýlky.
V ceně ubytování zahrnuto vstupné na termální koupaliště!
STRAVOVÁNÍ: snídaně.
PARKOVÁNÍ: zdarma u hotelu.
SLEVY: do 6 let ZDARMA (při ubytování se 2 dospělými).

PENZION RUBÍN
POLOHA: v bezprostřední blízkosti termálního koupaliště.
UBYTOVÁNÍ:
prostorné 2lůžkové nebo
4lůžkové apartmány
(2 dvoulůžkové pokoje). Každý apartmán
má plně vybavenou
kuchyňku, vlastní sociální zařízení, TV a terasu nebo balkon. Možnost 1 přistýlky.
VYBAVENÍ: gril a dětský koutek s pískovištěm a houpačkou.
STRAVOVÁNÍ: individuální s možností využití kuchyňky. Pro zájemce možnost večeří formou švédského stolu v hotelu Thermal
za příplatek 2 000 Kč/os.
PARKOVÁNÍ: zdarma před penzionem.
V období mimo hlavní sezónu možnost zkrácených pobytů.
Po zaplacení pobytové taxy možnost zapůjčení čipových hodinek, do kterých lze na termálním koupališti zakoupit zvýhodněné vstupné se 2 vstupy denně.
Cena za osobu a týden (so–so)

Italský bazén

Cena za osobu a týden (so–so)

Hotel Thermal s polopenzí a vstupným

Penzion Rubín

Hotel Thermalpark se snídaní a vstupným

Přistýlka

8 890,–

3 100,–

6 050,–

4 300,–

CENA ZAHRNUJE: 7× ubytování, při ubytování v hotelu Thermal 7× polopenzi, pobytovou taxu a 7denní vstupenku na termální koupaliště se 2 vstupy denně.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, při ubytování v penzionu Rubín pobytovou taxu a vstupné na termální koupaliště.
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CENA ZAHRNUJE: 7× ubytování, 7× snídani a vstupné na termální koupaliště.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění,
Vstupné
pobytovou taxu (platí se v místě ubytování).
v ceně

DALŠÍ NABÍDKA POBYTŮ S VLASTNÍ DOPRAVOU V CKL NEBO NA WWW.CKL.CZ

Pobyty
na Slovensku

Bojnice

Příjemná atmosféra
lázeňského města

slovenské termální lázně
4denní a 7denní autokarové pobyty
a 7denní pobyty s vlastní dopravou
BOJNICE
Lázeňské město na středním Slovensku se nachází 1 km od Prievidzy. V současnosti patří Bojnice mezi nejkrásnější a nejnavštěvovanější místa na Slovensku. Slavné jsou nejenom díky Bojnickému zámku (nejkrásnější zámek ve střední Evropě), ale i díky
termálním lázním a také nejstarší ZOO na Slovensku. Navštívit
můžete Muzeum pravěku – Prepoštskou jeskyni nebo Dřevěnou
dědinku – Bojnický dvůr.
TERMÁLNÍ LÁZNĚ BOJNICE
Základem léčebných procedur je přírodní, léčivá voda s teplotou 28–52 °C vyvěrající z 9 minerálních pramenů. Voda má příznivé účinky při léčbě pohybového ústrojí, ženských problémů,
nervových nemocí a celkově působí pozitivně na organismus.
K dispozici celoročně otevřený venkovní i vnitřní bazén, wellness bazény s přírodní léčivou termální vodou a jedinečné saunové centrum ( jacuzzi, infra a ﬁnská sauna, solná jeskyně, parní
kabiny, ledová koupel, atd.). Možnost využití doplňkových služeb – masáže, koupele, zábaly aj.
KOUPALIŠTĚ ČAJKA
V letních měsících je oblíbeným cílem termální koupaliště Čajka
– 3 termální bazény, plavecký bazén a dětský bazén. Koupaliště
je otevřeno každý den od 9.00 do 19.00 hodin v letní sezóně
(červen–září).
HOTEL DAMONA REGIA*** S POLOPENZÍ
POLOHA: hotel v tichém a příjemném prostředí mezi zámkem
(5 min. chůze) a termálními lázněmi (2 min. chůze). Koupaliště
Čajka se nachází 5 min. chůze od hotelu.
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,
TV a WIFI. Možnost 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – snídaně formou švéds. stolu a večeře.
VYBAVENÍ: recepce, restaurace,
kavárna s barem a letní terasou,
směnárna, kulečník, wellness centrum – vířivka, 2 sauny, masáže.
Při cestě do Bojnic zastávka
v obci ČIČMANY – velká památková rezervace slovenské lidové
architektury. Další fakultativní
výlety v průběhu pobytu dle nabídky průvodce – Prievidza, Zvolen, lázně Sliač a další.

SNADNÁ REZERVACE ZÁJEZDŮ PŘES WWW.CKL.CZ

NÁŠ TIP: letní termíny
pro rodiny s dětmi
Číslo zájezdu

Termíny

400

07.05.–10.05.

4denní

3 590,–

Cena

401

04.07.–10.07.

7denní

5 290,–

402

15.08.–21.08.

7denní

5 290,–

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 3×/6× ubytování,
3×/6× polopenzi, 1× vstup do Jánovho bazénu, v hotelovém
wellness 1× vstup do vířivky, u 7denních zájezdů také 1× vstup
do sauny, průvodce, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna
zájezdu – zájezd č. 400 celkem 155 Kč/osoba, zájezd č. 401
a 402 celkem 215 Kč/osoba, pobytovou taxu, fakultativní výlety,
vstupné do termálních lázní a na koupaliště Čajka.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Nové Město nad Metují, Dobruška, Třebechovice pod Orebem, Hradec Králové, Holice, Rychnov nad
Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Svitavy, Brno (další místa po dohodě s CK). U zájezdu
č. 402 také Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř.
SLEVY (při ubytování se 2 dospělými): dítě do 10 let na přistýlce sleva 700 Kč/květen, 1 200 Kč/červenec, srpen, dítě
do 15 let na přistýlce sleva 280 Kč/květen, 400 Kč/červenec,
srpen. Děti mají v ceně pobyt bez vstupu do Jánovho bazénu
a wellness centra v hotelu.
VLASTNÍ DOPRAVA (termíny na vyžádání v CKL) sobota–pátek
3 760,–

CENA ZAHRNUJE: 6× ubytování, 6× polopenzi, 1× vstup do
Jánovho bazénu, v hotelovém wellness 1× vstup do vířivky s levandulovou vodou (30 minut) a 1× vstup do sauny (30 minut).
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupné, pobytovou
taxu (platí se v místě ubytování).
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Pobyty
v Maďarsku

Maďarsko – Sárvár

Možnost
zajištění pobytů
s vlastní dopravou
po celý rok

DARUJTE ZDRAVÍ!
Překvapte své milované trochou
klidu, rozmazlování a relaxace.
Prodej dárkových poukazů.

termální lázně
5denní autokarové pobyty
SÁRVÁR
Lázeňské město se nachází v západní části země v krásném
přírodním prostředí údolí řeky Rába. Největším lákadlem jsou
2 druhy léčivých vod. V Sárváru vyvěrá voda s teplotou 43 °C
z hloubky 1 200 m a voda s teplotou 83 °C z hloubky 2 000 m,
která obsahuje sůl a z této vody se odpařováním získává známý
sárvárský termální křišťál. Dominantou města je středověký
hrad Nádasdy s přilehlým arboretem.
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Exkluzivní komplex léčebných lázní a wellness koupelí se světovou úrovní je skutečnou perličkou mezi maďarskými lázněmi.
Zdejší minerální voda se používá při léčbě astmatu, horních dýchacích cest, pohybového ústrojí či neplodnosti. V areálu k dispozici vnitřní a venkovní bazény s termální vodou (36–37 °C),
vnitřní a venkovní zážitkové bazény (32–36 °C), venkovní bazén
s toboganem částečně vyhrazen pro skoky do vody a pro plavání 28 °C, dětský bazén 32 °C, bazén s vlnobitím 28 °C, bazén
s vířivkou, plavecký bazén a saunový svět (ﬁnské sauny, parní
koupele, aroma kabiny atd.). Doplňkové služby – masáže, koupele, zábaly aj. V areálu restaurace, cukrárna a stánky rychlého
občerstvení. Mnoho možností koupání, zábavy a odpočinku pro
rodiny s dětmi.
HOTEL PARK INN**** S POLOPENZÍ
POLOHA: moderní hotel v těsné blízkosti termálních lázní, s nimiž je propojen krytou chodbou. Centrum města cca 15 min.
chůze.
VYBAVENÍ: restaurace, bar s venkovní terasou, recepce, výtah,
směnárna.
UBYTOVÁNÍ: moderně vybavené 2lůžkové pokoje s možností
1 přistýlky mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, WIFI,
trezor a minibar. Zdarma zapůjčení županu a osušky do termálních lázní.
V ceně ubytování zahrnut neomezený vstup do lázní (v hodnotě cca 3 100 HUF/osoba/den) po celou dobu pobytu.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – snídaně a večeře formou bohatých
švédských stolů v restauraci hotelu.
SLEVY (při ubytování se 2 dospělými): dítě do 6 let pobyt
ZDARMA, dítě do 18 let sleva 2 300 Kč.
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Možnost zajištění levnějšího ubytování v hotelu Aqua*** se
snídaní (5 minut chůze od termálních lázní, bez vstupného).
Více informací v CKL.
Číslo zájezdu

Termíny

Cena

700

31.05.–04.06.

7 590,–

701

06.09.–10.09.

7 590,–

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 4× ubytování, 4× polopenzi, průvodce, zákonné pojištění CK, vstupné do termálních
lázní po celou dobu pobytu, zapůjčení županu a osušky do termálních lázní.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna
zájezdu – celkem 175 Kč/osoba, pobytovou taxu.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: viz str. 2 katalogu.
V některých případech poskytneme výjimku
na použití vlastní dopravy (sleva 500 Kč/osoba).
Vstupné
v ceně

Sedací bazén

Venkovní termální bazén

Plavecký bazén

Wellness bazén

WWW.CKL.CZ

Pobyty
v Maďarsku

Maďarsko
Bükfürdő
termální lázně
5denní autokarové pobyty
BÜKFÜRDŐ
Lázně v severozápadní části země, jen 26 km od Sárváru patří
mezi nejznámější a nejpopulárnější lázně v Evropě. Jedná se
o druhé největší maďarské lázně.
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Na ploše 14 ha pokryté stinnými stromy je k dispozici komplex
32 bazénů o teplotě vody 26–38 °C: kryté, částečně kryté i otevřené bazény. Léčivá voda s vysokým obsahem vápníku, hořčíku
a ﬂuoru se uplatňuje především při léčbě poruch pohybového
ústrojí, revmatizmu, pro poúrazovou terapii a léčení nemocí
páteře, gynekologických a urologických potíží, jako pitná kúra
je doporučována v případech zažívacích potíží, nemocí trávicího
ústrojí, žaludečních, žlučníkových chorob a jako prevence osteoporózy. Lázně nabízejí doplňkové služby – masáže, bahenní zábaly a další. K dispozici restaurace a stánky rychlého občerstvení.
V areálu se nachází také Rekreační park – zážitkové koupele, což
jsou tzv. „lázně v lázních“, které lze navštívit se zvláštní vstupenkou.
HOTEL RÉPCE*** S POLOPENZÍ
POLOHA: v klidném prostředí, s termálními lázněmi je propojen krytou chodbou.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, obchod s dárkovými předměty,
WIFI, trezor. Přímo v hotelu se nachází Wellness ostrov – plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, ﬁnská a infra sauna, parní kabina – využívání zdarma!
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek mají
vlastní sociální zařízení, TV, rádio a minibar. Pokoje nemají balkon, pouze francouzské okno. Zdarma zapůjčení županu.
V ceně ubytování zahrnut neomezený vstup do lázní (v hodnotě cca 2 450 HUF/os./den) na 4 dny kromě zážitkové části
a světa sauny.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu
v restauraci hotelu.
SLEVY (při ubytování se 2 dospělými): dítě do 10 let pobyt
ZDARMA (platí pouze dopravu a vstupné do lázní), dítě do
14 let sleva 2 000 Kč.

SNADNÁ REZERVACE ZÁJEZDŮ PŘES WWW.CKL.CZ

Možnost zajištění pobytů
s vlastní dopravou
po celý rok

Využívání Wellness
ostrova v hotelu
v ceně

Číslo zájezdu

Termíny

Cena

800

31.05.–04.06.

6 750,–

801

06.09.–10.09.

6 750,–

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 4× ubytování, 4× polopenzi, vstupné do termálních lázní na 4 dny (kromě zážitkové
části a světa sauny), využívání Wellness ostrova v hotelu, zapůjčení županu, průvodce, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: komplexní cestovní pojištění vč. storna
zájezdu – celkem 175 Kč/osoba, pobytovou taxu, vstupné
do zážitkové části lázní a světa sauny.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: viz str. 2 katalogu.
V některých případech poskytneme výjimku
Vstupné
na použití vlastní dopravy (sleva 500 Kč/osoba).
v ceně

Hotel Répce

Hotelové wellness
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Poznávací
zájezdy

Zájezdy pořádáme ve spolupráci
s partnerskými CK.
Bližší informace o zájezdech v CKL.
Nabídka dalších poznávacích zájezdů
k dispozici na www.ckl.cz a v CKL.

Paříž
+ Monetovy zahrady v Giverny ● 29.04.–03.05.
+ zámek Versailles ● 24.09.–28.09.

OBLÍBENÉ
PROGRAMY

4 690,–

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 2× ubytování v hotelu Premiere Classe (2lůžkové pokoje
s vlastním soc. zařízením), průvodce, poplatky za vjezdy do Paříže.
CENA NEZAHRNUJE: snídaně 300 Kč/os., vstupné (cca 70 EUR/os.), cestovní pojištění.

Londýn a perly královské Anglie

8 990,–

Windsor, Stonehenge, Salisbury ● 07.05.–12.05., 09.07.–14.07., 15.09.–20.09.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, přejezd kanálu La Manche (tam trajektem, zpět Eurotunelem), 3× ubytování v hotelu*** v Londýně (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3× snídani, průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, cestovní pojištění.

Řím – věčné město ● 01.05.–05.05., 24.09.–28.09., 24.10.–28.10.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, průvodce, pobytovou taxu,
2× ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× polopenzi.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, cestovní pojištění.

Nizozemsko
květinové korzo a Amsterodam ● 22.04.–26.04.

5 990,–

5 490,–

Aalsmeer – největší květinová burza na světě, Amsterodam – prohlídka brusírny diamantů, projížďka
lodí po grachtech, Alkmaar – trh sýrů, Zaanse Schans – skanzen, výrobna holandského sýra a dřeváků,
Volendam – rybářské městečko, Keukenhof – květinový park a květinové korzo.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 2× ubytování ve 2–3lůžkových pokojích v soukromí s holandskou snídaní, průvodce, návštěvu brusírny diamantů, exkurzi ve výrobně dřeváků a sýra.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 60 EUR/os.), cestovní pojištění.

Karneval v Benátkách ● 13.02.–15.02.

1 990,–

Prohlídka Benátek s průvodcem, osobní volno a karneval.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, cestovní pojištění, dopravu lodí do Benátek.

Itálie
Nástupní místa:
Lanškroun, Svitavy, Česká
Třebová, Ústí nad Orlicí,
Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,
Hradec Králové, Pardubice.
Další nástupní místa
po dohodě s CK.
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Toskánské zahrady a NP Cinque Terre ● 29.04.–03.05.

5 990,–

Renesanční Villa di Pogga a Caiano (zahrady a muzeum), Lucca, lázeňské město Montecatini Terme,
Collodi – prohlídka barokní italské zahrady Vily Garzoni, zahrady Grabau a Reale, La Spezia, národní
park Cinque Terre.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 2× ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
2× snídani, průvodce, pobytovou taxu, cestovní pojištění.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné a fakultativní služby.

WWW.CKL.CZ

Poznávací
zájezdy

Bavorské královské zámky a Zugspitze
08.05.–10.05.
Jezero Chiemsee, zámek Herrenchiemsee, láz. město Bad Tölz, Garmisch-Partenkirchen,
Zugspitze, Neuschwanstein, jezero Alpsee, klášter Ettal, zámek Linderhof, Mnichov.

20.06.–21.06.

3 990,–
3 190,–

Garmisch-Partenkirchen, Zugspitze, svatojánské ohně na Zugspitze a Sonnenspitze, Neuschwanstein,
jezero Alpsee, zámek Linderhof, klášter Ettal.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 2×/1× ubytování se snídaní v penzionu, průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, cestovní pojištění, večeře (960 Kč/os./2 noci, 480 Kč/os./1 noc).

Provence, Francouzská riviéra, Monako
02.07.–06.07.

6 190,–
Monako, Nice, Cannes, Grasse – exkurze ve výrobně parfémů, Verdonský kaňon,
jezero St. Croix, Moustiers St. Marie, Pont du Gard, Avignon.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 2× ubytování v hotelu Premiere Classe (2lůžkové pokoje
s vlastním soc. zařízením), průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, cestovní pojištění, 2× snídaně 500 Kč/os.
5 990,–

Okruh Švýcarskem ● 02.09.–06.09.

Bern, Gruyéres – návštěva sýrárny s ochutnávkou, Ženevské jezero, lázeňské město Montreux, hrad
Chillon, Zermatt, možnost výjezdu na Kleine Matterhorn nebo na Gornergrat, lanovka na Schilthorn,
Luzern.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 2× ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
2× snídani (bufet), průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, cestovní pojištění, večeře 1 100 Kč/os.

Největší rakouské vrcholy ● 24.09.–28.09.

4 290,–

St. Johann, Kitzbühel, lanovka na Hahnenkamm, Krimmelské vodopády, výjezd vysokohorskou silnicí
Grossglockner Hochalpenstrasse na vyhlídku Františka Josefa, ledovec Pastersee, vyhlídka Edelweißspitze, lanovka z Ramsau na Dachstein, Hallstatt, plavba lodí po jezeře pod Dachsteinem, Bad Ischl.
CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 2× ubytování v penzionu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
2× snídani, průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, cestovní pojištění.

Orchideje a kamélie – Drážďany a zámek Zuschendorf
26.03. nebo 28.03.
Výstava kamélií na zámku Zuschendorf, prodejní výstava orchidejí
v Drážďanech (u sobotního termínu navíc návštěva Drážďan).

Zahradnický veletrh Tulln

● 29.08.

Jednodenní
zájezdy

890,–

790,–

Orlí hnízdo + solné doly Berchtesgaden

● 13.06., 19.09.
+ jezero Königsee ● 11.07., 22.08.
1 190,–
Krakow + solný důl Vělička ● 22.08.
1 190,–
+ Osvětim ● 19.09.
CENY ZAHRNUJÍ: dopravu autobusem a průvodce.
CENY NEZAHRNUJÍ: vstupné a cestovní pojištění.

DALŠÍ NABÍDKA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ V CKL NEBO NA WWW.CKL.CZ
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Lázeňské
pobyty

Libovolné
termíny dle
Vašeho zájmu
Další balíčky pobytů
na www.ckl.cz
nebo v CKL

Garance shodných
cen s lázeňskými
zařízeními

Šumavské bylinné lázně Kašperské Hory
jediné lázně v ČR (od roku 2013), které nabízí unikátní skloubení lázeňství s přírodou ●
rekonvalescence po delších onemocněních ● pro osoby trpící vyčerpáním ●
harmonizace organismu v rámci speleoterapie

Kouzelná Šumava

4 470 Kč/mimosezóna, 4 750 Kč/hlavní sezóna

CENA ZAHRNUJE: 4× ubytování v Parkhotelu (neděle-čtvrtek), 4× polopenzi, lázeňské procedury –
1× perličková koupel se zábalem, 1× klasická částečná masáž, 1× vířivá rašelinová koupel se zábalem,
1× rašelinový zábal zad, 3× speleoterapie v hotelové jeskyni, 3× Priessnitzova koupel nohou s akupresurou, využívání relaxačního bazénu a relaxační místnosti, zapůjčení županu.

Teplice nad Bečvou
špičkové kardiorehabilitační centrum ● nemoci pohybového ústrojí, cukrovka, nervové nemoci

Wellness víkend

3 790 Kč/mimosezóna, 4 140 Kč/hlavní sezóna

CENA ZAHRNUJE: 2× ubytování v lázeňském domě Moravan****, 2× plnou penzi, léčebný program –
1× malá vstupní lékařská prohlídka, 2× uhličitá koupel se zábalem, 1× zábal zad nebo dolních končetin
z bahna z Mrtvého moře, 1× klasická celotělová aromamasáž, 2× hodinový vstup do bazénu.

Priessnitzovy lázně Jeseník
nemoci oběhového ústrojí ● nemoci dýchacího ústrojí ● duševní poruchy, kožní nemoci

Lázně na zkoušku

4 841 Kč/mimosezóna, 4 969 Kč/hlavní sezóna

CENA ZAHRNUJE: 4× ubytování v hotelu Priessnitz**** (kromě víkendu), 4× polopenzi, lékařské vyšetření a léčebný program – 1× perličková koupel s bylinkami, 1× vířivá koupel s rašelinovým
extraktem, 1× malý kloubní zábal z jílu, 1× klasická částečná masáž, 1× reﬂexní masáž plosky nohou,
1× plavání v rehabilitačním bazénu.

Poděbrady
srdeční choroby ● cukrovka, obezita ● pohybové ústrojí, bolestivé stavy páteře

Pobyt pro seniory

5 100 Kč/mimosezóna, 5 990 Kč/hlavní sezóna

CENA ZAHRNUJE: 5× ubytování v hotelu Zimní lázně*** (ne–pá), 5× polopenzi, 1× lékařskou konzultaci, lázeňské procedury – 3× uhličitá koupel, 1× levandulová koupel, 3× solná jeskyně, 1× poukázka
do kavárny Viola.

Lázně Bohdaneč
pohybový aparát – artróza, Bechtěrevova nemoc ● poúrazová rehabilitace

Wellness pobyt

3 690 Kč/mimosezóna, 4 440 Kč/hlavní sezóna

CENA ZAHRNUJE: 3× ubytování v Pavilonu Veselý***, 3× polopenzi, léčebný program – 1× klasická
celková masáž, 1× perlička nebo vířivka s přísadou, 1× solná jeskyně, 1× ﬁnská a parní sauna nebo
whirlpool, vstup do bazénu po celou dobu pobytu.

Velké Losiny
nemoci pohybového aparátu, kožní, neurologické, oběhové ●
léčivé přírodní termální sirné prameny ● unikátní termální aquapark v ČR

Vyzkoušejte lázně

9 800 Kč/mimosezóna, 10 500 Kč/hlavní sezóna

CENA ZAHRNUJE: 7× ubytování v hotelu Eliška****, 7× plnou penzi, vstupní lékařskou konzultaci,
lázeňské procedury stanovené lékařem v hodnotě 2 100 Kč/týden, volný vstup do vnitřního termálního bazénu v hotelu.
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Naši
cestovatelé

Podhájská

Dunajská Streda a Velký Meder

Lodní projížďka v Bratislavě při návratu z Podhájské

Bükfürd

Sárvár

Velký Meder

Velký Meder

Podhájská

Velký Meder

Dunajská Streda

Bükfürd

Dunajská Streda a Velký Meder

Otevírací doba
CKL Litomyšl:

Otevírací doba
CA Intertravel.cz
Dobruška:

Pondělí:
8.30 –12.00, 13.00 –17.00 hodin
Úterý, středa, čtvrtek a pátek:
8.30 –12.00, 13.00 –16.00 hodin

Po předchozí telefonické domluvě.

Podhájská

WWW.CKL.CZ
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cestovní kancelář Litomyšl

25. sezóna

CKL – cestovní kancelář
Zámecká 221, 570 01 Litomyšl
Telefon: 461 612 616
Mobil: 722 977 137
E-mail: ckl@ckl.cz

Intertravel.cz – cestovní agentura
Křovice 413, 518 01 Dobruška
Mobil: 605 521 736
E-mail: info@intertravel.cz

www.ckl.cz
graﬁcký design ©

