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•   NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY 
                      www.ckvesna.cz
 kde najdete podrobné popisy jednotlivých lokalit

• MOŽNOST PLATBY POUKÁZKAMI SODEXO, 

• PŘI OBJEDNÁNÍ MINIMÁLNĚ 20 OSOB – 1-2 OSOBY ZDARMA

• ZVÝHODNĚNÉ SKUPINOVÉ SPORTOVNĚ  OZDRAVNÉ POBYTY
 SE ZAMĚŘENÍM NA DÝCHACÍ A POHYBOVÉ ÚSTROJÍ
 V MĚSÍCÍCH KVĚTNU, ČERVNU A ZÁŘÍ

Katalog byl vydán ke dni 31.10. 2022. Cestovní kancelář VESNA TOURS si vyhrazuje 
právo na změny, které nemůže ovlivnit a vzniknou bez zavinění cestovní kanceláře 
v době vydání katalogu. 

Vážení přátelé, příznivci cestovního ruchu,
představujeme Vám katalog cestovní kanceláře VESNA TOURS  
pro rok 2023. Těšíme se na setkání s Vámi.

Jan Milata – majitel CK VESNA TOURS

DŮLEŽITÉ INFORMACE SPOLEČNÉ PRO ZÁJEZDY POŘÁDANÉ  
CK VESNA TOURS V ROCE 2023
DELEGÁTI
Jsou vždy čeští zástupci naší CK v zahraničí. Klientům jsou k dispozici 
po celý průběh rekreace v rámci své pracovní doby. V nevyhnutelných 
případech 24 hodin denně. Poskytují potřebné informace, řeší případné 
problémy či reklamace v  případě onemocnění nebo úrazu doprovází 
k lékaři. Zprostředkovávají fakultativní výlety. 

POBYTOVÁ TAXA, POVINNÝ PŘÍPLATEK
Každý návštěvník našich lokalit starší 12 let je povinen uhradit pobytový 
a registrační poplatek, který není zahrnutý v ceně pobytu. Po vzájemné 
dohodě s našimi zahraničními partnery uhradí tyto poplatky rekreant 
prostřednictvím naší CK. Výše pobytové taxy činí pro účastníka zájezdu 
staršího 12 let, nebo který věku v průběhu zájezdu dosáhne, 50 Kč/den. 

POJIŠTĚNÍ
V základní ceně zájezdu je povinné pojištění CK, na jehož základě vzniká 
zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpad-
ku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do 
ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zapla-
cenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, 
nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a ce-
nou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil 
pouze zčásti.  

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY
Návštěvník našich lokalit je povinen mít platný cestovní pas nebo ob-
čanský průkaz, který má platnost ještě minimálně 1 měsíc po před-
pokládaném ukončení pobytu. Pro pobyty kratší než 3 měsíce neplatí 
vízová povinnost. Očkování nebo jiné zdravotní náležitosti nejsou po-
žadovány.
Upozorňujeme, že od 27. 06. 2012 musí být pro cesty do zahrani-
čí vybaven vlastním cestovním dokladem každý občan ČR, včet-
ně dětí. Po tomto datu již není možno cestovat ani do Chorvatska  
s dětmi zapsanými v cestovním pase rodičů!

VOUCHER – POUKAZ NA ZÁJEZD
Bude doručen až po uhrazení celkové ceny zájezdu. Obsahuje všechny 
objednavatelem požadované a zaplacené služby a opravňuje ho k jejich 
čerpání. Doporučujeme kontrolu voucheru před odjezdem, aby v přípa-
dě nesrovnalostí bylo možno vše vyřešit. Zákazník je povinen voucher 
vzít s sebou na zájezd, aby byl kdykoliv k dispozici a k nahlédnutí pra-
covníkovi cestovní kanceláře. Bez poukazu na zájezd není cestovní kan-
celář povinna poskytnout žádné služby. Po příjezdu na zájezd zkontro-
luje pracovník CK zaplacené služby a vrátí voucher nazpět zákazníkovi.

2023

Kontakty:
Havířov – Šumbark 
Lidická 600, 736 01
Tel.: +420 596 885 301
Mobil: +420 602 741 857
Mobil: +420 775 886 414
E-mail: ckvesna@volny.cz
Web: www.ckvesna.cz
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SLUŽBY CK
Během Vašeho pobytu Vám prostřednictvím našich delegátů 
nabízíme tyto služby ve spolupráci s chorvatskými partnery:
- doprava do Trogiru a zpět mikrobusem
- návštěva Národního parku Krka, Primoštenu
- celodenní výlet lodí spojený s fish picnickem na ostrovy  
   Šolta a Brač
- výlet lodí do Splitu 
- výlety do blízkého okolí jednotlivých lokalit

UŽITEČNÉ INFORMACE
Měna v Chorvatsku – chorvatská kuna
Přibližný kurz v létě 2020 – 1 kuna = 3,60 Kč
100 Kč = 26 kuna (české koruny lze vyměnit bez problémů),  
1 EUR = 7,5 kuna
Orientační ceny potravin v kunách:
Chléb 8 – 10 kn, máslo 250 g 18 kn, tvrdý sýr 1 kg 70 – 100 kn, 
mléko 10 kn, kuře 25 kn, minerální voda 1,5 l 7 kn, pivo Karlovač-
ko 8 kn, víno bílé/červené – 1 litr 10 – 50 kn.

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA:
Směrové číslo z Chorvatska do ČR – 00420
Směrové číslo z ČR do Chorvatska – 00385
Policie Chorvatské republiky – 92
Hasiči Chorvatské republiky – 93
První pomoc v Chorvatsku – 94
Pomoc na cestě v Chorvatsku – 987
Nouzová linka: pá 17.00 – po 8.00    00420 602 741 857
 00385 987 840 28

DOPRAVA
Vlastní, autobusová, letecká z Prahy (CK nezajišťuje letenky). 

VLASTNÍ DOPRAVA 
pro ty, kteří dávají přednost vlastní dopravě, máme připraveny doporučené cestovní trasy s cenami poplat-
ků a cestovní plán pro dojezd na místo. 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
odjezdy hromadnou dopravou jsou zajišťovány každý pátek v odpoledních hodinách. S časy odjezdu z jed-
notlivých lokalit jsou klienti seznamováni. Cesta trvá přibližně 14 – 16 hodin. Doba trvání cesty je závislá na 
místě nástupu. Z Chorvatska se odjíždí v sobotu odpoledne s příjezdem v neděli v dopoledních hodinách. 
Klimatizované autobusy jsou vybaveny ledničkou, kávovarem a videem. Během jízdy je možnost občerst-
vení chlazenými i teplými nápoji, které zakoupíte u řidičů. V průběhu cesty jsou bezpečnostní a hygienické 
zastávky dle situace minimálně jednou za 3 hodiny. CK neodpovídá za případné zdržení autobusu z důvo-
dů přetížení cest či hraničních přechodů, objížďky nebo vlivem živelné události. 

UBYTOVÁNÍ
-  ve 2 , 4, 6 až 8-lůžkových apartmánech. Každý apartmán 

má svou kompletně vybavenou kuchyň, ledničku, soc. 
zařízení a  terasu. Ložnice jsou 2-lůžkové. Apartmány 
jsou vybaveny povlečením, kuchyně nádobím a sklem 
v přiměřeném množství, podle počtu osob. 

-  ve 2 až 3-lůžkových pokojích a bungalovech hotelu.

STŘÍDÁNÍ TURNUSŮ
Příjezd autobusu je předpokládán mezi 7.00 – 9.00  
hodinou. Vlastní výměna rekreantů bude probíhat podle 
pokynů delegátů CK. V  apartmánech od 11.00 hodin, 
v  penziónu a  v  hotelovém komplexu od 14.00 hodin. 
Odjíždějící klienti uvolní apartmány do 8.00 hodin, v pří-
padě polopenze po snídani do 9.00 hodin. Pro rekrean-
ty odjíždějící hromadnou dopravou je do doby odjezdu  
autobusu zajištěna místnost pro úschovu zavazadel. 

STRAVOVÁNÍ
-  vlastní příprava stravy v kompletně vybavené kuchyni každé-

ho apartmánu
- polopenze v místní restauraci – večeře i snídaně servírovány
- all inclusive v hotelu

POKYNY K VYPLNĚNÍ CESTOVNÍ SMLOUVY
Zájemce o zájezd nejprve telefonicky, nebo jiným způso-
bem provede rezervaci u cestovní kanceláře. 
Cestovní smlouvu si mužete stáhnout na našich inter-
netových stránkách www.ckvesna.cz, nebo formu-
láře CS obdržíte poštou. Poté obědnavatel vyplní do  
7 dnů všechny části cestovní smlouvy řádně hůlkovým 
písmem. Vyznačí požadované služby, a  to stvrdí svým 
podpisem. Cestovní smlouvu vyplňte pečlivě a pravdivě, 
abyste později zbytečně neplatili poplatky popsané ve 
všeobecných podmínkách – změny CS. Všeobecné pod-
mínky naleznete na druhé straně CS. Cestovní kancelář 
zašle vypočítanou a potvrzenou cestovní smlouvu zpět 
zákazníkovi – objednavateli. Upozorňujeme na dodržení 
lhůty splatnosti uvedené v cestovní smlouvě. 

DŮLEŽITÉ ADRESY
Velvyslanectví Chorvatské republiky v ČR:
V Průhledu 9, Praha 6
Tel.: 235 090 801
Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku:
Radnička cesta 47/ VI, Zagreb
Tel.: 0038 516 177 246, 0038 516 192 105
Fax.: 0038 516 176 355 3
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TROGIR
Starobylé město leží asi 22 km západně od Splitu na ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Město je od pevniny a Čiova odděleno úzkými 
průlivy, na pevninu vede krátký kamenný most a na Čiovo zvedací most.
Trogir je architektonicky velmi zajímavý, skládá se z  historického jádra na ostrůvku a  z  nových částí, které se nacházejí na pevnině  
a přilehlém pobřeží ostrova Čiovo. V blízkosti Trogiru bylo vybudováno několik oblíbených turistických středisek.

STŘEDNÍ DALMÁCIE

ZAJÍMAVÁ MÍSTA:
Katedrála sv. Vavřince
Trojlodní románská katedrála je považována za největší chloubu města, ale také 
celého Chorvatska. S její stavbou začali ve 13. století v románském slohu a dokon-
čili ji až ve století 15., mezitím už však nastoupila gotika, která se do stavby také 
promítla. 

Ostrov Čiovo
S  Trogirem tento ostrov, kam byli ve středověku vyhánění nežádoucí lidé, pojí 
most. Dnes se toto místo stalo naopak žádoucím – jsou zde kempy, penziony, 
apartmány, pláže a každý rok sem míří stovky turistů. 

Severní brána
Této renesanční stavbě říkají také Pevninská brána a pochází z přelomu 16. a 17. 
století. Zdobí jí socha svatého Jana Ursiniho, patrona města. Za branou začíná mo-
derní Trogir.

Pevnost
Pevnost Kamerlengo si zachovala svůj původní ráz, i  když už dnes stojí 
osamoceně, mimo městské hradby, jak tomu bylo v 15. století.
Dnes už pevnost neslouží k  obraně města, ale je otevřená pro turisty. 
Těm se z jejího vrchního patra nabízí krásný výhled na promenádu i celé město.

Dominikánský kostel
Stojí na promenádě ve stínu vzrostlých palem. Pochází z přelomu 14. a 15. století  
a  uvnitř budovy, která dříve sloužila i  jako klášter, je dnes vystavena umělecká  
sbírka. 

Promenáda
Na promenádě neboli „rivě“ to opravdu žije. Večer, když zapadne slunce, se začnou 
místní restaurace a kavárny plnit lidmi. Míří sem na večeři, na pivo nebo na disko-
téku. Podél promenády lemované palmami kotví drahé jachty.
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KOMPLETNÍ FOTOGALERII A INFORMACE  
K NABÍZENÝM KAPACITÁM A ZÁJEZDŮM 

NALEZNETE NA NAŠICH  
INTERNETOVÝCH STÁNKÁCH  

WWW.CKVESNA.CZ

Pro ty, kteří chtějí klidnou dovolenou u moře, nabízíme pobyt na ostrově 
Čiovo. Na ostrov se dostanete přes zvedací most (bez poplatku) u Trogi-
ru. Ubytování je v rodinných vilách přímo u pláže (20-150 m), které se 
nacházejí v obcích Arbanija a Slatina směrem k pevnině. Pláže jsou zde 
oblázkové až kamenité, což zaručuje průzračnost moře.

V okolí je řada romantických zátok s plážemi vhodnými k potápění. K ná-
vštěvě Trogiru můžete využít místní autobusovou dopravu, lodní dopra-
vu, nebo mikrobus CK. Restaurace a obchody se nacházejí v okruhu1 km 
od jednotlivých ubytovacích kapacit. 

TROGIR - OSTROV ČIOVO
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VILA NAKIR - SLATINA

CHORVATSKO

je od moře vzdálená cca 25 m. V přízemí jsou dva 2lůžkové apartmány s možností přistýlky. V prvním a druhém patře čtyři 4lůžkové apartmány 
s možností přistýlky s terasou a výhledem na moře. Apartmány jsou vybavené 2lůžkovými ložnicemi, obývacím pokojem, kuchyní, koupelnou a WC 
a klimatizací. Možnost venkovního posezení v zahradní restauraci, kde lze za příplatek dokoupit stravování. V průběhu dne lze za příznivých cen 
využít občerstvění a místních specialit. Nákupní centrum ve vzdálenosti 100 m. Vzdálenost od Trogiru 5 km. 
Důležité upozornění: Tato restaurace v žádném případě nenarušuje klid a soukromí rekreantů bydlících ve vile Nakir. Ve všech apartmánech inter-
netové připojení wifi bez poplatku. Parkování aut přímo u vily.  
Stravování: Večeře, vlastní. 

6

ví
ce

 in
fo

rm
ac

í n
a 

w
w

w
.c

kv
es

na
.c

z 
   +

42
0 

59
6 

88
5 

30
1



se nachází přímo na pláži cca 15 m od moře, hned vedle vily Uljevič. K dispozici jsou dva 4 až 6lůžkové apartmány, jeden apartmán 4lůžkový, jeden 
apartmán 2 až 3lůžkový a jedno studio pro 3 osoby. Všechny apartmány jsou vybavené koupelnami s WC, kuchyněmi a terasami s výhledem na 
moře, klimatizací. Nákupní centrum a autobusová zastávka ve vzdálenosti 100 m. Vzdálenost od Trogiru 4 km. Možnost parkování aut přímo u vily. 
K dispozici je gril a wifi připojení bez poplatku.
Stravování: Vlastní, večeře.

VILA MRČELA VILA ULJEVIČ

se nachází přímo na pláži cca 15 m od moře. K dispozici jsou dva 
2lůžkové a dva 6-9lůžkové apartmány vybavené koupelnami s WC, 
kuchyněmi a terasami s výhledem na moře. Nákupní centrum a au-
tobusová zastávka ve vzdálenosti 100 m. Vzdálenost od Trogiru 4 
km. Možnost parkování aut přímo u vily. K dispozici je gril a wifi při-
pojení bez poplatku.
Sleva pro 6-9lůžkové apartmány: Každý pokoj má 3 pevná lůžka 
– třetí lůžko v pokoji počítáno za přistýlku!
Stravování: Vlastní, večeře.

VILA MRČELA - ARBANIJA

VILA ULJEVIČ - ARBANIJA
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VILA MARIO - ARBANIJA
je vzdálená od moře cca 100 m. V prvním patře je 2 až 3lůžkový 
apartmán s  koupelnou a WC, kuchyň s  jídelnou a  venkovní tera-
sas výhledem na moře. Dále je v prvním patře 4lůžkový apartmán 
s možností přistýlky. Je vybaven koupelnou s WC, kuchyní s jídel-
nou a venkovní terasou s výhledem na moře. V obou apartmánech 
je k dispozici TV se satelitním vysíláním a klimatizace za poplatek. 
Možnost internetového připojení wifi bez poplatku. K venkovnímu 
posezení je k dispozici krb. V případě potřeby lze tyto apartmány 
propojit v  jeden 6 až 7lůžkový. Autobusová zastávka a  nákup-
ní centrum ve vzdálenosti cca 200 m. Parkování aut přímo u vily. 
Ke koupáni je vhodná pláž pod vilou Josip ve vzdálenosti asi 200 m. 
Možnost zakoupení velice kvalitního olivového oleje v dárkovém 
balení, vína a jiných alkoholických produktů. 
Stravování: Večeře, vlastní.

VILA ANKA - ARBANIJA
Ve vile Anka je k dispozici v 1. patře jeden apartmán pro 4-5 osoby 
ve dvou samostatných ložnicích a terasou s výhledem na moře.
Vzdálenost od starobylého centra Trogiru je 4 km. Možnost ob-
čerstvení v plážové restauraci přímo vedle vily, nákupní centrum 
leží ve vzdálenosti 50 m. V blízkosti se nachází také autobusová 
zastávka. K dispozici klimatizace za poplatek. Wifi připojení bez 
poplatku.
Stravování: Večeře, vlastní.

CHORVATSKO
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VILA TADIČ - ARBANIJA

VILA MIHOVILOVIČ - SLATINA

Apartmány Tadič jsou od moře vzdáleny 250 m. Kdispozici jsou dva 2lůžkové apartmány, dva 4lůžkové apartmány a jeden 5lůžkový apartmán 
s terasami a výhledem na moře. K apartmánům dále patří TV, klimatizace za poplatek. Parkovací místo přímo u vily, možnost venkovního posezení 
u grilu, vzdálenost od nákupního centra a autobusové zastávky cca 350 m. Wifi bez poplatku. Stravování: Večeře, vlastní.

Je od moře vzdálena cca 100 m. K dispozici je jeden 2lůžkový a jeden 4lůžkový apartmán v přízemí, jeden 4 až 6lůžkový apartmán v prvním patře 
a jeden 4 až 6lůžkový apartmán v druhém patře. Apartmány jsou vybaveny kuchyní s jídelnou, koupelnou, WC, venkovní terasou, WiFi a klimatizací 
za příplatek. Další posezení je u venkovního krbu s možností grilování. Vila je v blízkosti vily Nakir s možností využití pláže. Stravování: Večeře, vlastní.
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VILY KTERÉ NEJSOU ZOBRAZENY V KATALOGU NALEZNETE NA WWW.CKVESNA.CZ  

VILY KTERÉ NEJSOU ZOBRAZENY V KATALOGU NALEZNETE NA WWW.CKVESNA.CZ  

*Pouze na vlastní dopravu!

Také lze využít příspěvky od zaměstnavatelů. Naše CK přijímá platební poukazy.

CENA ZAHRNUJE:  7x ubytování, ložní prádlo, kompletně vybavenou 
kuchyň, závěrečný úklid, spotřebu vody a elektřiny, 
služby delegáta, parkovné, pojištění CK dle zákona, DPH.

SLEVY Z POBYTU:   Zdarma jedno dítě do 5 let bez nároku na lůžko při 
doprovodu dvou dospělých osob.

  Děti do 12 let – neplatí pobytovou taxu ve výši 350 Kč/
os./týden a mají dětskou slevu 10 % z ceny pobytu. 

CENA NEZAHRNUJE:  Pobytovou taxu – 350 Kč/os./týden u osob nad 12 let.
 Večeře – dospělá osoba – 300 Kč/os./den
 Večeře – dítě do 10 let – 200 Kč/os./den.
 Při neobsazeném lůžku 50 % z uvedené ceny  
 Domácí mazlíček (malá plemena) – 700 Kč/týden. 
 KLIMATIZACE –  7 €  / den – platí se na místě,
 Lehátko na pláž – 200 Kč  / pobyt

DOPRAVA:   Vlastní, autobusová, letecká - CK nezajišťuje letenky.

DOPRAVA BUS:    2 800 Kč / osoba – (Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, 
Nový Jičín, Olomouc) 

 2 700 Kč / osoba – (Prostějov, Vyškov, Brno) 
 2 600 Kč / osoba – (Bratislava)

POBYTY:  7 nebo 14 nocí.

UPOZORNĚNÍ:  Cena nezahrnuje průběžný úklid a toaletní papír.

MOŽNOSTI:    Autobusem, lodí nebo mikrobusem do Trogiru, lodí do 
Splitu, návštěva historického centra Trogiru nebo Splitu, 
celodenní výlet lodí na ostrov Šolta, návštěva vodopádů 
Krka, internetové připojení wi-fi, klimatizace, zapůjčení 
vodních a silničních skútru a bicyklů... 

CENA ZAHRNUJE:  10 / 11x ubytování, ložní prádlo, kompletně vybavenou 
kuchyň, závěrečný úklid, spotřeba vody a elektřiny, služ-
by delegáta, parkovné, pojištění CK dle zákona, DPH.

SLEVY Z POBYTU:  Zdarma jedno dítě do 5 let bez nároku na lůžko, při 
doprovodu dvou dospělých osob. 

  Děti do 12 let – neplatí pobytovou taxu ve výši 500  Kč/
os./10 nocí nebo 550 Kč/os./11 nocí a mají dětskou slevu 
10 % z ceny pobytu.

CENA NEZAHRNUJE:  Pobytovou taxu – 500 Kč/os./10 nocí, 550 Kč/os./11 nocí 
u osob nad 12 let.

  Večeře – dospělá osoba – 300 Kč/os./den, Večeře – dítě 
do 10 let – 200 Kč/os. /den.

  Při neobsazeném lůžku 50 % z uvedené ceny
  Domácí mazlíček (malé plemena) – 1 000 Kč/10 nocí, 
 1 100 Kč/ 11 nocí. KLIMATIZACE – 7 € /den – platí se na místě,
 Lehátko na pláž – 300 Kč  / pobyt.

DOPRAVA:   Vlastní, autobusová, letecká - CK nezajišťuje letenky.

DOPRAVA BUS:    2 800 Kč / osoba – (Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový 
Jičín, Olomouc) 

 2 700 Kč / osoba – (Prostějov, Vyškov, Brno), 
 2 600 Kč / osoba – (Bratislava)

POBYTY:  10 nebo 11 nocí. 

UPOZORNĚNÍ:  Cena nezahrnuje průběžný úklid a toaletní papír!!!

MOŽNOSTI   Autobusem, lodí nebo mikrobusem do Trogiru, lodí do 
Splitu, návštěva historického centra Trogiru nebo Splitu, 
celodenní výlet na ostrov Šolta, návštěva vodopádů 
Krka, internetové připojení wi-fi, klimatizace, zapůjčení 
vodních a silničních skútru a bicyklů... 

 

TROGIR - OSTROV ČIOVO – APARTMÁNY / CENA ZA UBYTOVÁNÍ NA 7 NOCÍ / 8 DNÍ ZA 1 OSOBU PRO ROK 2023
VILY/TERMÍNY *22.04. - 20.05. 20.05. – 03.06. 03.06. – 17.06. 17.06. – 01.07.   01.07. – 19.08. 19.08. – 26.08. 26.08. – 02.09. 02.09. –09.09. *09.09.-23.09.

NAKIR,ANKA
MRČELA 3 600 Kč 3 900 Kč 4 600 Kč 5 000 Kč 5 600 Kč 5 000 Kč 4 600 Kč 4 200 Kč 3 900 Kč 

ULJEVIČ 3 450 Kč 3 750 Kč 4 450 Kč 4 850 Kč 5 450 Kč 4 850 Kč 4 450 Kč 4 050 Kč  3 750 Kč

LUCIE,MARIO,
TOMIČ, MIHOVILOVIČ, 
TADIČ

3 250 Kč 3 550 Kč 4 250 Kč 4 650 Kč 5 250 Kč 4 650 Kč 4 250 Kč 3 850 Kč 3 550 Kč 

PŘISTÝLKA 2 250 Kč 2 350 Kč 3 000 Kč 3 200 Kč 3 500 Kč 3 200 Kč 3 000 Kč 2 350 Kč 2 250 Kč 

TROGIR - OSTROV ČIOVO – APARTMÁNY / CENA ZA UBYTOVÁNÍ NA 10/11 NOCÍ  ZA 1 OSOBU PRO ROK 2023
POČET NOCÍ 11 NOCÍ 10 NOCÍ 11 NOCÍ 10 NOCÍ 11 NOCÍ 10 NOCÍ 11 NOCÍ 10 NOCÍ 11 NOCÍ

VILY/TERMÍNY 10.06. – 21.06.    21.06. – 01.07. 01.07. – 12.07. 12.07. – 22.07. 22.07. – 02.08. 02.08. – 12.08. 12.08. – 23.08. 23.08.- 02.09. 02.09.- 13.09.

NAKIR,ANKA
MRČELA 7 350 Kč 7 300 Kč 8 610 Kč 8 160 Kč 8 880 Kč 8 160 Kč 8 450 Kč 6 730 Kč 6 370 Kč

ULJEVIČ 7 080 Kč 7 080 Kč 8 370 Kč 7 940 Kč 8 680 Kč 7 940 Kč 8 210 Kč 6 510 Kč 6 170 Kč

MARIO, LUCIE, 
TOMIČ, TADIČ, 
MIHOVILOVIČ, 

6 780 Kč 6 830 Kč 8 070 Kč 7 690 Kč 8 3800 Kč 7 690 Kč 7 910 Kč 6 260 Kč 5 870 Kč

PŘISTÝLKA 5 330 Kč  5 100 Kč 6 080 Kč 5 700 Kč 6 180 Kč 5 700 Kč 5 380 Kč 4 800 Kč 4 380 Kč

CHORVATSKO

 CENÍK - ČIOVO 2023

U dvoulůžkových apartmánů s vlastní kuchyní a sociálním zařízením - příplatek 200 Kč/os./týden.

U dvoulůžkových apartmánů s vlastní kuchyní a sociálním zařízením - příplatek 300 Kč/os./pobyt.

Chcete - li potěšit své blízké, využijte možnosti zakoupení zájezdu 
formou dárkového poukazu. 
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*Pouze na vlastní dopravu!

TROGIR - OSTROV ČIOVO – APARTMÁNY / CENA ZA UBYTOVÁNÍ NA 7 NOCÍ / 8 DNÍ ZA 1 OSOBU PRO ROK 2023
VILY/TERMÍNY *22.04. - 20.05. 20.05. – 03.06. 03.06. – 17.06. 17.06. – 01.07.   01.07. – 19.08. 19.08. – 26.08. 26.08. – 02.09. 02.09. –09.09. *09.09.-23.09.

NAKIR,ANKA
MRČELA 3 600 Kč 3 900 Kč 4 600 Kč 5 000 Kč 5 600 Kč 5 000 Kč 4 600 Kč 4 200 Kč 3 900 Kč 

ULJEVIČ 3 450 Kč 3 750 Kč 4 450 Kč 4 850 Kč 5 450 Kč 4 850 Kč 4 450 Kč 4 050 Kč  3 750 Kč

LUCIE,MARIO,
TOMIČ, MIHOVILOVIČ, 
TADIČ

3 250 Kč 3 550 Kč 4 250 Kč 4 650 Kč 5 250 Kč 4 650 Kč 4 250 Kč 3 850 Kč 3 550 Kč 

PŘISTÝLKA 2 250 Kč 2 350 Kč 3 000 Kč 3 200 Kč 3 500 Kč 3 200 Kč 3 000 Kč 2 350 Kč 2 250 Kč 

KVARNER

HOTEL CORINTHIA  BAŠKA - OSTROV KRK
POBYTOVĚ – POZNÁVACÍ POBYT  S MOŽNOSTÍ TURISTIKY

POBYTOVÝ ZÁJEZD

12. 5. - 20. 5.2023 8 900 Kč
15. 9. - 23. 9.2023 9 900 Kč

Luxusní hotel nacházející se v centru Bašky, 100 m od písčité pláže. V hotelu jsou k dis-
pozici 3 restaurace, lobby bar, výtah, vnitřní a venkovní bazény, lehátková křesla a slu-
nečníky u bazénu a na pláži za poplatek. Součástí hotelu je také rehabilitační centrum 
s možností využití masáží a saunového světa či posilovny. V areálu je možnost využít 
velkého množství sportovně – relaxačních aktivit. 

Cena zahrnuje: Autobusovou dopravu, ubytování v hotelu Corinthia*** (7 dní/6 nocí), 
pobytovou taxu, snídaně a večeře formou švédských stolů – po dobu večeří nealkoholické  
a alkoholické nápoje (min.voda, džusy, víno, pivo) neomezeně!
Průvodce CK, pojištění CK proti úpadku, DPH.
*V průběhu pobytu celodenní výlet do lázeňského města Opatia.
*A také půldenní výlet do hlavního města ostrova – Krk.
Cena nezahrnuje: Zdravotní připojištění.

CHORVATSKO

HOTELOVÁ NABÍDKA CHORVATSKO
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Hotel Resnik je rozsáhlé středisko, které se rozprostírá v zeleni s nádhernou oblázkovou pláží. 
Centrální recepce a restaurace jsou klimatizované, je zde k dispozici také aperitiv bar, pros-
torná terasa, a obchod. 
Ubytování:
Pavilony - 2 až 3-lůžkové pokoje, SAT/TV, klimatizace, balkón, koupelna, WC. Bungalovy- 
ubytování vhodné pro nenáročné klienty, kteří ocení soukromí. Bungalov pro 2-4 osoby 
velikost malý: 24 m2 - ložnice s manželským lůžkem a 2 dvoulůžka v denní místnosti, TV, 
koupelna se sprchou a WC, terasa. Bungalov pro 4-5 osob velikost větší: 28 m2 - 1 ložnice 
s manž. lůžkem a místnost se 2 postelemi, TV, koupelna se sprchou a WC, terasa, možnost 
přistýlky. Bungalov pro 4 osoby velikost veliký typ suite: 28 m2 - 2 ložnice s dvoulůžkem, 
TV, koupelna se sprchou a WC, terasa. V bungalovech je možnost přistýlky na rozklápění, 
která je vhodná pro děti do 10 let.

HOTEL RESNIK  TROGIR - KAŠTELA

HOTEL RESNIK/ CENA ZA UBYTOVÁNÍ NA 7 NOCÍ / 8 DNÍ ZA 1 OSOBU PRO ROK 2023

TERMÍNY 22.04.-19.05.
23.09.-06.10.

20.05.-02.06.
16.09.-22.09.

03.06.-09.06.
09.09.-15.09.

10.06.-23.06.
26.08.-08.09.

24.06.-30.06.
19.08.-25.08. 01.07.-18.08.

2-LŮŽKOVÝ POKOJ 6 984 Kč 7 960 Kč 9 136 Kč 9 920 Kč 11 090 Kč 11 880 Kč

1-LŮŽKOVÝ POKOJ 8 352 Kč 9 136 Kč 10 312 Kč 11 090 Kč 12 070 Kč 12 660 Kč

*BUNGALOV 2+2 6 784 Kč 7 960 Kč 9 136 Kč 9 920 Kč 11 090 Kč 11 880 Kč

*  Min. počet osob v bungalovu jsou 2 dospělé osoby – sleva na 3 a 4 osobu starší 15 let je 20 %
ČASOVÁ SLEVA DO 01.03.2023 VE VÝŠI 10 % NA DOSPĚLOU OSOBU PŘI ZAPLACENÍ 50 % ZÁLOHY 

Sport: Využití pláže, fotbal, stolní tenis, badminton
Slevy na děti:      V termínu od  22.04. – 02.06., 16.09. – 06.10. 2023
    *0 – 9,9 let         100%            
 *10 – 14,9 let    50 % 
                                   V termínu od 03.06. – 08.09. 2023
 *0 – 5,9 let          100 %
 *6 – 9,9 let           50 %
 *10 – 14,9 let        30 %
 *Lze uplatnit při doprovodu 2 dospělých osob
Děti:  Hlídání a zábava pro děti od 4 – 12 let ve skupinách 

každý den od 10.00 – 17.00 hod, kromě soboty  
(od 12.06. – 28.08.2023)

Cena zahrnuje:  Ubytování, stravu formou all inclusive
Povinný příplatek:  Pobytová taxa – 350,- Kč/ osoba starší 12 let
Strava zahrnuje: Švédské stoly – snídaně, oběd, večeře,
 zmrzlina pro děti od 16. – 17.00 hod,
  točené pivo, stolní víno, vodu, osvěžující nápoje  

denně od 10.00 – 22.00 hod. neomezeně!
Není zahrnuto   Lehátka a slunečníky, konzumace jídla a pití  

u baru na pláži, tenisové kurty, internet
Klimatizace:  Příplatek za jednolůžkový a dvojlůžkový pokoj 

při vyžádání klimatizace je 6 euro/den (hotel má 
omezené množství pokojů s klimatizací, proto je 
nutné si klimatizaci v případě zájmu rezervovat již 
při zakoupení pobytu v CK)

v ceně:

DALMÁCIE



PRODLOUŽENÉ POBYTY

AKCE PRO SENIORY 55+

TROGIR
OSTROV ČIOVO
09.06. – 22.06. 2023 –  7 800 Kč 11 NOCÍ PÁ – ČT 
20.06. – 02.07. 2023 –  8 100 Kč 10 NOCÍ ÚT – NE
01.09. – 10.09. 2023 –  6 300 Kč 7 NOCÍ PÁ – NE
10 DENNÍ ZÁJEZD - VŽDY PÁ–NE

Příplatky:
300 Kč/os. – příplatek u 2 lůžkových
apartmánů s vlastní kuchyní  
a soc. zařízením 
Cena zahrnuje:
8 dnů / 7 nocí pobytu v kompletně vybavených apartmánech, dopravu klima-
tizovaným autobusem, pobytovou taxu, služby delegáta, pojištění CK proti 
úpadku, DPH.

Cena nezahrnuje:
cestovní připojištění (pojištění léčebných výloh, úrazové připojištění, připojiš-
tění zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění storna 
zájezdu), stravování, fakultativní výlety, lehátka na pláž.

Ubytování
Ubytování je v apartmánech přímo u pláže (20 -150 m od moře). Pláže jsou zde 
oblázkové až kamenité, což zaručuje průzračnost moře. Apartmány jsou 2-6lůž-
kové. Skládají se ze 2-3 lůžkových ložnic, koupelny a WC, kuchyně, obývacího 
pokoje s jídelnou a terasou. Ideální podmínky pro vlastní stravování. 

Možnosti
K dispozici prostory pro cvičení. 
Výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí:
-  autobusem nebo firemním mikrobusem - vodopády Krka, Šibenik, Primošten, 

Dubrovník, Medžugorje, 
-  lodí do Splitu, ostrov Brač a Šolta.
Každodenní návštěva historického města Trogir.

* K TÉTO AKCI SE JIŽ NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY! 
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TROGIR – OSTROV ČIOVO – APARTMÁNY
SPORTOVNĚ OZDRAVNÉ POBYTY V RÁMCI POZNÁVÁNÍ ZEMÍ EU
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY PRO ŠKOLY A SKUPINY
V RÁMCI POZNÁVÁNÍ ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE (SKUPINY JIŽ OD 20 OSOB)

* Cena pro skupiny s využitím přistýlek na apartmánech
Cena zahrnuje: Dopravu klimatizovaným autobusem pro 45 – 49 
osob z místa určení, 7x ubytování ve 2, 4, 6 až 8lůžkových,  kompletně 
vybavených apartmánech (kuchyně, sociální zařízení atd.), pobytovou 
taxu, ložní prádlo, poplatek za elektřinu a  vodu, závěrečný úklid, 
pojištění CK proti úpadku, služby delegátů, DPH.
Cena nezahrnuje: Kompletní připojištění – 380 Kč/osoba (pojištění 
léčebných výloh, úrazové připojištění, pojištění odpovědnosti za 
způsobenou škodu, pojištění storna zájezdu).
Možnosti: Autobus, který je k  dispozici po celou dobu pobytu na 
fakultativní výlety – 300 Kč/osoba/pobyt, k  dispozici fotbalové 
a  volejbalové hřiště, tenisové kurty. Možnost využití firemního 
mikrobusu k výletům, lodní výlety do Splitu a okolí – za poplatek. 

Cena zahrnuje: Dopravu klimatizovaným autobusem pro 45 – 49 osob 
z místa určení, 6x ubytování ve 2 až 5lůžkových,  kompletně vybavených 
bungalovech (kuchyně, sociální zařízení atd.), plnou penzi (snídaně, 
obědy, večeře) formou studených a teplých bufetů vč. nealkoholických 
nápojů, pobytovou taxu, ložní prádlo, poplatek za elektřinu a  vodu, 
závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku, služby delegátů, DPH.
Cena nezahrnuje: Kompletní připojištění – 380 Kč/osoba (pojištění 
léčebných výloh, úrazové připojištění, pojištění odpovědnosti za 
způsobenou škodu, pojištění storna zájezdu).

12. 5. – 21. 5. 8. 9. – 17. 9. *5 200 / 5 400 Kč /os.

19. 5. – 11. 6. 25. 8. – 09. 9. *5 800 / 6 000 Kč /os.

09. 6. – 18. 6. 18. 8. – 27. 8. *6 500 / 6 700 Kč / os.

27.05. – 04.06. 7 890 Kč /os.

15.09. – 23.09. 7 890 Kč / os.

Hotel Resnik je rozsáhlé středisko, které se rozprostírá v  zeleni s  nád-
hernou oblázkovou pláží. Centrální recepce a  restaurace jsou klimati-
zované, je zde k dispozici také aperitiv bar, prostorná terasa, a obchod. 
Bohaté sportovní vyžití v hotelovém areálu: tenisové kurty, volejba-
lové hřiště ...
Ubytování:
Bungalovy pro 2-4 osoby - 24 m2 - ložnice s manželským lůžkem a 2 lůžka 
v denní místnosti, TV, koupelna se sprchou a WC, terasa. 
Bungalov pro 4-5 osob - 28 m2 - 1 ložnice s manž. lůžkem a místnost se 2 
postelemi, TV, koupelna se sprchou a WC, terasa, možnost přistýlky. 

TROGIR – KAŠTELA – HOTEL RESNIK – BUNGALOVY
SPORTOVNĚ OZDRAVNÝ POBYT V RÁMCI POZNÁVÁNÍ ZEMÍ EU



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
S MOŽNOSTÍ CYKLOTURISTIKY

Uvedená cena je platná v období duben - květen a září - říjen 2023
 Cena: 9 500 - 11 500 Kč (dle termínu)

3DENNÍ ZÁJEZD (2 NOCI/3 DNY) PO STOPÁCH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
NĚMĚCKO  Berlín – Postupim – Drážďany

CENA ZAHRNUJE: Dopravu 49 – 57místným autobusem s jedním nebo dvěma řidiči v závislosti na programu, průvodce CK, 2x ubytování se 
snídaní ve 2 – 4-lůžkových pokojích, pojištění CK proti úpadku, DPH.
CENA NEZAHRNUJE: Zdravotní připojištění do zahraničí, vstupy do jednotlivých objektů (cca 10 – 15 €).
PROGRAM: Odjezd v pozdních večerních hodinách (cca 23:00) z místa určeného objednavatelem.
1. DEN: V ranních hodinách příjezd do Berlína, celodenní prohlídka Berlína – Braniborská brána, budova Reichstagu, Památník Holocaustu, 
Muzeum topografie teroru a Berlínská zeď, popř. okružní jízda městem autobusem. V pozdních odpoledních hodinách přejezd na ubytování.
2. DEN: Po snídani přejezd z Berlína do Postupimi – návštěva zámku Sanssouci a ostatních památek. V odpoledních hodinách návrat do Berlína 
– dle dohody s průvodcem volný program.
3. DEN: Po snídani odjezd do Drážďan – možnost návštěvy Muzea hygieny, zámku Moritzburg, v odpoledních hodinách návštěva nákupního 
areálu v okolí Primarku. V pozdních odpoledních hodinách návrat do ČR.
UVEDENÝ PROGRAM JE ORIENTAČNÍ, LZE JEJ MĚNIT DLE POŽADAVKŮ OBJEDNAVATELE PO DOHODĚ S CK.

CENA: 5 250 Kč – 5 600 Kč (BŘEZEN – ČERVEN 2023, ZÁŘÍ – LISTOPAD 2023)

JIŽNÍ ČECHY – NĚMECKO BERCHTESGADEN
(HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO)
Cena: 5 200 - 5 700 Kč (Květen - Září 2023)
CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým autobusem, ubytování, polopenze, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku, DPH.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupy do jednotlivých objektů, pojištění do zahraničí na den (1-denní návštěva Německa - Orlího hnízda, toto připojiš-
tění je možno sjednat v CK).
PROGRAM ZÁJEZDU A TERMÍNY NA WWW.CKVESNA.CZ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO ŠKOLY A SKUPINY
V RÁMCI ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE  (SKUPINY JIŽ OD 20 OSOB)
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den   Odjezd z ČR v dopoledních hodinách z předem dohodnutých 

nástupních míst, následuje transfer přes Rakousko a Itálii.
2. den  Příjezd na Azurové pobřeží – Monaco – Monte Carlo  

– prohlídka města – Knížecí palác, Oceánografické muzeum, 
Katedrála, Botanická zahrada, Okruh F1, přejezd do Port Gri-
maud –  ubytování.

3. den  Odpočinkové dopoledne s možností koupání v moři, sezná-
mení s  kempem, městečkem Port Grimaud. Odpoledne od-
jezd do Ramatuelle (typické opevněné historické městečko 
s  křivolakými uličkami, na místním hřbitově je pohřben Gé-
rard Philipe), poté do Saint Tropéz-mondénní středisko plné 
luxusních jachet,módy a  s  četnickou stanicí známou z  filmů 
s Luis de Funés.

*Cyklotrasa: Port Grimaud – Ramatuelle – Saint Tropéz ( cca 40 km )
4. den  Celodenní výlet do Velkého kaňonu řeky Verdon – největší  

a nejznámější kaňon Evropy.
*Cyklotrasa: Kaňon Verdon ( cca 30 – 50 km )
5. den  Celodenní výlet: Nice – Anglická promenáda, Hradní vrch, 

prohlídka města.Cannes – město filmových festivalů na Bou-
levard de Croisette, promenáda s otisky rukou slavných herců, 
stará čtvrť Le Suquet. Exkurze v parfumerii Galimard s mož-
ností nákupů parfémů za výrobní ceny.

*Cyklotrasa: Nice – Cannes ( cca 60 km )
6. den  Odpočinkový den – procházka po Port Grimaud, kde jsou kaž-

dý čtvrtek trhy na kterých můžete zakoupit typické provensál-
ské produkty, upomínkové předměty, možnost projížďky lodí 
po kanálech lodí, koupání.

*Cyklotrasa: Port Grimaud – St. Maxima – Frejus  ( cca 40 – 60 km )
Možnosti: Večerní Saint Tropéz  ( cca 20 km )
7. den  Ráno odvezení všech věcí do autobusu, pobyt u  moře,  

procházky.V odpoledních hodinách odjezd.
*Cyklotrasa: Port Grimaud + okolí ( cca 15 km )
8. den Návrat v dopoledních hodinách.

                                                                                                                                

* CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
* Změna termínu možná dle dohody s CK.

CENA ZAHRNUJE: 5x ubytování, doprava – včetně fakultativních výletů, 
přeprava bicyklů, průvodce CK - 2x ( průvodce + cykloprůvodce ), pojištění 
CK proti úpadku, DPH.
CENA NEZAHRNUJE: závěrečný úklid – vlastní nebo za poplatek dle ceníku 
kempu, povlečení – nutno vzít vlastní !!
PŘÍPLATKY: pobytová  taxa – 350  Kč/osoba/pobyt – POVINNÝ  PŘÍPLATEK!!! 
zdravotní připojištění + pojištění proti stornu – není povinné, možno 
sjednat v CK.
MOŽNOSTI: stravování: vlastní –  v  mobilhomech jsou dobře vybavené 
kuchyně (lednice, sporák, nádobí, sklo), proto doporučujeme si v případě 
zájmu dokoupit pouze večeře za cca 10 €/os./den v místních rest. zaříze-
ních přímo na místě prostřednictvím průvodce CK. V blízkosti mobilhomů 
je samoobslužná dobře zásobená prodejna.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
S MOŽNOSTÍ CYKLOTURISTIKY

Uvedená cena je platná v období duben - květen a září - říjen 2023
 Cena: 9 500 - 11 500 Kč (dle termínu)

Tento zájezd mohou využít i školní 
skupiny v kombinaci s cykloturisti-
kou. Každá 21. osoba BEZPLATNĚ. 
Celkovou cenu zájezdu lze upravit 
dle požadavků a počtu účastníků 
zájezdu po dohodě s CK.

JIŽNÍ FRANCIE - PROVENCE

S MOŽNOSTÍ CYKLOTURISTIKYS MOŽNOSTÍ CYKLOTURISTIKYS MOŽNOSTÍ CYKLOTURISTIKYS MOŽNOSTÍ CYKLOTURISTIKYS MOŽNOSTÍ CYKLOTURISTIKYS MOŽNOSTÍ CYKLOTURISTIKY

Bližší informace
 na www.ckvesna.cz

Saint Tropez

Kaňon Verdon

Četnická stanice v Saint TropezVyhřívaný bazén v kempu - Port Grimaud

Pláže v Port Grimaud
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HOTEL HUTNIK*** - TATRANSKÁ LOMNICA

PROGRAM ZÁJEZDU NA WWW.CKVESNA.CZ
CENA ZAHRNUJE: 
dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem z předem dohodnu-
tých nástupních míst
2x ubytování v 1-3lůžkových pokojích v hotelu HUTNIK (Tatranská Lomnica)
2x polopenzi formou bufetu (snídaně, večeře)
průvodce CK
návštěva termálního koupaliště ve Vrbovém
návštěva pálenice whisky a čokoládovny ve Staré Lubovni
návštěva Tatranské Lomnice, Smokovců a Štrbského plesa
návštěva typické slovenské salaše - Krajinka
pobytovou taxu
pojištění CK proti úpadku
DPH
neomezený vstup do bazénu v hotelu HUTNIK ***, po dobu pobytu  
(vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, relaxační místnost, biliard, bowling,  
posilovna atd.)
CENA NEZAHRNUJE - PŘÍPLATKY:
zdravotní připojištění do zahraničí,
vstupy do pálenice a termálního koupaliště

PROGRAM ZÁJEZDU NA WWW.CKVESNA.CZ
CENA ZAHRNUJE: 
dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem z předem dohodnutých 
nástupních míst 
3x ubytování v 1-3lůžkových pokojích v hotelu HUTNIK (Tatranská Lomnica)
3x polopenzi formou bufetu (snídaně, večeře)
průvodce CK 
návštěva termálního koupaliště ve Vrbovém
návštěva pálenice whisky a čokoládovny ve Staré Lubovni
návštěva Tatranské Lomnice, Smokovců a Štrbského plesa 
návštěva řeky Dunajec s možností plavby na vorech (pltích) a Pieninského NP
návštěva typické slovenské salaše - Krajinka
pobytovou taxu
pojištění CK proti úpadku
DPH
neomezený vstup do bazénu v hotelu HUTNIK ***, po dobu pobytu (vnitřní 
vyhřívaný bazén, sauna, relaxační místnost, biliard, bowling, posilovna atd.)

CENA NEZAHRNUJE - PŘÍPLATKY:
zdravotní připojištění do zahraničí

ČTYŘDENNÍ WELLNESS POBYT
SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY

Dle nabídky CK na www.ckvesna.cz
Cena: 6 000 Kč

TŘÍDENNÍ WELLNESS POBYT
SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY

Dle nabídky CK na www.ckvesna.cz
Cena: 4 900 Kč

Nově zrekonstruovaný hotel HUTNIK se nachází v  malebném prostředí 
Tatranské Lomnice s překrásným výhledem na Lomnický štít. Tento hotel 
nabízí komfortní ubytování v 1-3lůžkových pokojích. Nádherné prostředí 

v sobě snoubí neobyčejně krásnou přírodu a přímo vybízí k turistickým pro-
cházkám a v zimním období k lyžařským aktivitám. Nechte se hýčkát v nově 
rekonstruovaném bazénu nebo ochutnejte speciality v hotelové restauraci.

SLOVENSKO

CELOROČNÍ NABÍDKU PRO JEDNOTLIVCE NALEZNETE NA WWW.CKVESNA.CZ
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CELOROČNÍ NABÍDKA
POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

PROGRAM ZÁJEZDU A TERMÍNY NA WWW.CKVESNA.CZ
CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem
- 2x ubytování v apartmánu, pojištění CK proti úpadku, DPH
CENA NEZAHRNUJE:
- vstup do areálu 
- pojištění léčebných výloh 

TERMÁLY PODHÁJSKA - GYÖR 
DUNAJSKÁ STREDA - 4DENNÍ

JIŽNÍ SLOVENSKO - MAĎARSKO
Cena: 6 500 Kč/os.

VELKÝ MEDER  3DENNÍ
JIŽNÍ SLOVENSKO

TERMÁLNÍ LÁZNĚ APARTMÁNY LENKA***
Cena: 4 400 Kč/os.

PROGRAM ZÁJEZDU A TERMÍNY NA WWW.CKVESNA.CZ
CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem
- 3x ubytování
- polopenze
- pojištění CK proti úpadku
- DPH
CENA NEZAHRNUJE:
- vstup do areálu
- pojištění léčebných výloh 

PROGRAM ZÁJEZDU A TERMÍNY NA WWW.CKVESNA.CZ

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým autobusem, 3x ubytová-
ní na Slovensku, 3x stravování formou polopenze (tzn. 3x večeře, 
3x snídaně), průvodce CK, pojištění CK proti úpadku, DPH.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupy do jednotlivých objektů, zdravotní 
připojištění do zahraničí (možno sjednat v CK).  

4DENNÍ ZÁJEZD 
JIŽNÍ SLOVENSKO

DUNAJSKÁ STREDA 
 MAĎARSKO – BUDAPEŠŤ

Cena: 6 000 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU A TERMÍNY NA WWW.CKVESNA.CZ

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu 49 místným autobusem
- vstupy do konc. táborů Osvětim a Březinka s místními průvodci
- návštěvu Krakova s průvodcem CK
- 1x ubytování s večeří a snídaní ve Věličce
- vstupné do solných dolů ve Věličce s místními průvodci
- pojištění CK proti úpadku
- DPH
CENA NEZAHRNUJE:
- Zdravotní připojištění do zahraničí 
- Případné vstupy v Krakově – Wawel …

POLSKO – OSVĚTIM
KRAKOV – VĚLIČKA 

Cena: 3 500 Kč

2DENNÍ ZÁJEZD 
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780,-

Cena při 43 platících osobách (+ 2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku. 
Možnosti: zámek Schönbrunn, hrad Hofburg, Kapucínská hrobka, Katedrála sv. Štěpána, návštěva Albertinu.

880,-RAKOUSKO  - VÍDEŇ

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

 CELOROČNÍ NABÍDKA 
JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ 2023

Cena při 40 platících osobách (+2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu zájezdo-
vým autobusem nebo mikrobusem, průvodce CK, prohlídku přečerpávající vodní 
elektrárny Dlouhé Stráně, návštěvu v Karlově Studánce, pojištění CK proti úpadku. 
Možnosti: prohlídka ruční papírny ve Velkých Losinách, Zámek Velké Losiny.

Cena při 43 platících osobách (+2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu zá-
jezdovým autobusem nebo mikrobusem, průvodce CK, prohlídku zámku, 
květné zahrady, pojištění CK proti úpadku.

1000,- 750,-

Cena při 43 platících osobách (+2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu zá-
jezdovým autobusem nebo mikrobusem, průvodce CK, exkurzi ve Vizovicích, 
plavbu po Baťově kanále (ze Spytihněvi do Otrokovic),pojištění CK proti úpad-
ku. Možnosti: Obuvnické muzeum, Baťův institut 14-15, mrakodrap.

Cena při 43 platících osobách (+2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu 
zájezdovým autobusem nebo mikrobusem, průvodce CK, pojištění CK pro-
ti úpadku. Možnosti: Bojnický zámek, ZOO, koupání v  termálních lázních 
nebo v termálním koupališti.

VIZOVICE - ZLÍN - BAŤŮV KANÁL SLOVENSKO- BOJNICE

Cena při 40 platících osobách (+ 2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu zájez-
dovým autobusem nebo mikrobusem, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku. 
Možnosti: termální koupaliště Bešeňová, Bio farma Krajinka u Ružomberoku. 

Cena při 43 platících osobách (+ 2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu zá-
jezdovým autobusem nebo mikrobusem, průvodce CK, prohlídku zámku ve 
Vizovicích, návštěva ZOO v Lešné u Zlína, pojištění CK proti úpadku.
Možnosti: prohlídka Palírny ve Vizovicích. 

750,- 750,-SLOVENSKO - BEŠEŇOVÁ - TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VIZOVICE - ZOO LEŠNÁ - ZLÍN

880,- 710,-DLOUHÉ STRÁNĚ  - VELKÉ LOSINY - KARLOVA STUDÁNKA KROMĚŘÍŽ - ZÁMEK - KVĚTNÁ ZAHRADA

Cena při 43 platících osobách (+ 2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku.
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Osvětim
Osvětim – 750 Kč / osoba.
CENOVÁ KALKULACE: Minimální počet platících – 43 osob. Doprava 45 – 49 místným zájezdovým 
autobusem. Vstupy do koncentračních táborů (Osvětim, Březinka) s česky nebo slovensky hovořícím 
místním průvodcem, pojištění CK proti úpadku, průvodce CK.

Osvětim – Krakov
Osvětim – Krakov - 860 Kč / osoba.
CENOVÁ KALKULACE: Minimální počet platících – 43 osob. Doprava 45 – 49  místným zájezdovým 
autobusem. Vstupy do koncentračních táborů (Osvětim, Březinka) s česky nebo slovensky hovořícím 
místním průvodcem, návštěva historického centra Krakova, pojištění CK proti úpadku,  průvodce CK.

Vělička – Krakov
Vělička – Krakov - 1200 Kč / osoba.
CENOVÁ KALKULACE: Minimální počet platících – 43 osob. Doprava 45 – 49 místným zájezdovým 
autobusem. Vstupy do solných ve Věličce s  místním průvodcem, návštěva historického centra 
Krakova, pojištění CK proti úpadku, průvodce CK.

NABÍDKA PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY A JEDNOTLIVCE NA EXKURZE DO POLSKA 2023
Nabídka pro skupiny platí od 01. 01. 2023 do 20. 06. 2023  a  01. 09. 2023 - 12. 12. 2023

Uvedená nabídka platí pro jednodenní zájezdy, vícedenní nabídku naleznete na www.ckvesna.cz

POLSKO - OSVĚTIM – KRAKOV – VĚLIČKA

OSTATNÍ ZÁJEZDY

BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM A TERMÍNY NA WWW.CKVESNA.CZ

Cena při 40 platících osobách zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem, ubytování se snídaní, celovečerní posezení ve vinném sklípku z řízenou 
degustací vín a bohatým rautem, po celý večer neomezená konzumace vína a nealkoholických nápojů, návštěva Lednicko-Valtického areálu, průvodce CK, pojištění CK 
proti úpadku.

JIŽNÍ MORAVA - BOŘETICE – VINNÉ SKLEPY – DVOUDENNÍ ZÁJEZD 2 800,-

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem pro 8 osob z místa bydliště, průvodce CK, 
pojištění CK proti úpadku. Možnosti: Návštěva Slovenského betlému v Rajecké 
Lesné. 

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem z místa bydliště, průvodce CK, pojištění CK 
proti úpadku.

SLOVENSKO – RAJECKÉ TEPLICE – JEDNODENNÍ ZÁJEZDSLOVENSKO - DUNAJSKÁ STREDA NEBO PODHAJSKÁ (DLE VÝBĚRU) 
– TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ – JEDNODENNÍ ZÁJEZD

500,-900,-
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PRODEJCE:Kontakty:
Havířov – Šumbark 
Lidická 600, 736 01
Tel.: +420 596 885 301
Mobil: +420 602 741 857

Mobil: +420 775 886 414
E-mail: ckvesna@volny.cz
E-mail: info@ckvesna.cz
www.ckvesna.cz

DEPO - BUS, s.r.o.
bezpečně, pohodlně a včas

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ KLIENTŮM CK VESNA 
TOURS ZAJIŠŤUJE FIRMA - DEPO-BUS, s.r.o.




