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Vážení zákazníci, milí přátelé

děkujeme  Vám  za  přízeň a  mnohdy  i  dlouholetou  věrnost.  V našem katalogu najdete širší výběr destinací v severní 
Itálii a můžete vybírat ubytování v residencích, vilkách, apartmánech s bazénem a nebo v hotelech.
V Chorvatsku je pestrá nabídka hotelů s polopenzí, apartmánů v penzionech i v soukromí od pobřeží Istrie až pod 
Dubrovník. Rozšířili jsme nabídku o maďarské termální lázně a o další poznávací a jednodenní zájezdy. Můžeme nabídnout 
zájezdy dle Vašich požadavků (lokalita, termín, stravování, doprava) jak pro individuální zájemce, tak pro kolektivy. 
Nabídku našich pobytů najdete i na www.pet-tour.cz. 
Na všechny, kteří se rozhodnou pro naši cestovní kancelář, se těší

                    CK PET-TOUR, s. r. o.

Všeobecné informace:
PRAKTICKÉ RADY
Žádáme   všechny   zákazníky,  aby   si   před  odjezdem zkontrolovali platnost cestovních pasů nebo občanských průkazů 
s čtecí zónou, které musí být platné nejméně půl roku od posledního dne pobytu v zahraničí. Nezapomeňte  si  vzít nejen 
cestovní doklady,  ale také poukaz na  ubytování (voucher) a veškeré pokyny, které od nás obdržíte, především v případě, 
že se na místo pobytu budete dopravovat vlastní dopravou. Přibalte také léky, které užíváte nebo   jejichž  potřebu 
předpokládáte. V případě vašeho    zájmu    si  nezapomeňte vzít řidičský  průkaz  a  doklad o pojištění vozidla platný v EU.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Zájezdy    CK PET-TOUR, s.r.o.    cestovní    pojištění   nezahrnují.   Důrazně   ho   však   doporučujeme   před vycestováním 
do zahraničí uzavřít! Na českém trhu působí řada pojišťoven, které nabízí komplexní cestovní pojištění při zahraničních 
cestách. Doporučujeme seznámit se s podmínkami vybrané pojišťovny. Nezapomeňte, že pojištěni musíte být od 
přejezdu našich hranic až do jejich přejezdu zpět - při autobusové dopravě již od pátku před nástupem až do návratové 
neděle.

SLEVY
Konkrétní informace o slevách najdete v našem ceníku, který je součástí katalogu.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Pokud  s   sebou  na   dovolenou   zamýšlíte   vzít   i   svého   domácího   mazlíčka,  nezapomeňte na jeho očkovací průkaz 
a potvrzení od veterinárního lékaře, u kterého byste se měli informovat i o vhodnosti či nevhodnosti pobytu pejska nebo 
kočičky  v  daném  místě  a  za předpokládaného  počasí.   Ubytování  je  možné  v  apartmánech  ve  vilkách   v   Bibione, 
v   některých   případech   v   Lignano  Sabbiadoro   a  v  Chorvatsku  a  pouze  při vlastní dopravě. Podrobnější informace 
o pobytu a poplatcích Vám rádi sdělíme v cestovní kanceláři.

REZERVACE
Rezervaci Vašeho zájezdu můžete provést telefonicky nebo zaslat na náš e-mail: pet-tour@pet-tour.cz

Dovolená jako dárek – dárkové poukazy: 
Rádi byste udělali radost svým blízkým nebo přátelům a nenapadá Vás vhodný dárek? Nabízíme Vám možnost zakoupení 
dárkových poukazů na zájezdy dle vlastního výběru. Text na dárkovém poukazu zhotovíme dle Vašeho přání. 

Cestovní kancelář PET-TOUR s.r.o.
je pojištěna podle zákona č. 159/99 Sb. u České podnikatelské pojišťovny a. s.

BENEŠOV - Masarykovo nám. 6, tel./fax: +420 317 724 335
TÁBOR - Kožešnická 267, tel./fax: +420 381 254 167
E-mail: pet-tour@pet-tour.cz
www.pet-tour.cz
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Doprava:
VLASTNÍ DOPRAVA
Všechna nabízená letoviska jsou v relativně malé vzdálenosti od České republiky po trasách dálničního 
charakteru. V pokynech před odjezdem obdržíte informace o trase, poplatcích, cenách pohonných hmot 
a o možném spojení na technický doprovod nebo delegáta v místě pobytu. Cestovat vlakem je možné do 
Bibione nebo Lignana Sabbiadoro (železniční stanice Latisana), případně do chorvatské Opatije nebo 
Crikvenice (železniční stanice Rijeka), jiná místa jsou méně dostupná místní dopravou. Pokud pojedete 
vlastním autem, pak si kromě příslušných dokladů nezapomeňte vzít i tzv. „zelenou kartu“ (doklad o pojištění 
vozidla v EU) a zakupte si dálniční známku do Rakouska.

LETECKÁ DOPRAVA
Vzhledem k dostupnosti nabízených letovisek můžete použít leteckou dopravu do letovisek na italském 
pobřeží, resp. do Bibione, Lignana a Jesola (od letiště Marco Polo u Benátek je spojení italskými 
autobusovými linkami). Informujte se v cestovní kanceláři o leteckém spojení na sever Itálie, případně 
i na leteckou dopravu na pobřeží Chorvatska.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobus je doprovázen technickým průvodcem CK PET-TOUR. Zasedací pořádek se zaplňuje podle doby 
objednání zájezdu a každý cestující musí mít vzhledem k bezpečnostním předpisům vlastní sedadlo (není 
tedy možné přepravovat dítě na klíně). Zavazadla mohou mít maximální rozměry 60x45x25cm a každý 
cestující má nárok přepravovat v zavazadlovém prostoru jen jedno zavazadlo. Uvnitř autobusu můžete mít 
jednu příruční tašku, která se vejde pod sedadlo nebo do prostoru nad sedadly. Jízdní kola je možné 
přepravovat pouze při kolektivních zájezdech s příplatkem za přívěs. V autobusu není možné přepravovat 
domácí zvířata (ani v přepravní schránce).
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Itálie leží na Apeninském poloostrově v jižní části Evropy. Má více než 7000 km dlouhé 
pobřeží a je velmi oblíbeným   místem  pro    trávení    dovolené.  Zemi    ročně  navštíví    více   
než  40 milionů  turistů.   Hlavním  a zároveň nejlidnatějším   městem     Itálie  je    Řím,  
navštěvovaná a oblíbená města jsou např. Florencie, Benátky, Neapol, Milano, Padova, 
Verona, Janov.  

Bibione   má     pro    nás    výhodu    nejbližšího   teplého   moře s rozsáhlými písečnými plážemi 
a velmi dobrým vybavením. Je zde dostatek různých druhů ubytování (včetně vilek),   spousta    
zeleně,    množství    obchodů a obchůdků i značkových butiků, četné restaurace, pivnice, 
kavárny, diskotéky, bary i typické malé hospůdky.  Kromě  vodních sportů  můžete  hrát  tenis, 
plážový  volejbal,  minigolf  nebo   jezdit  na  koních.  Jsou  zde   upravené  cyklostezky 
a  půjčovny kol a čtyřkolek šlapacích i  na elektrický pohon, dostatek prostoru a vybavení pro 
dětské hry a zábavu včetně velkého lunaparku. Každé úterý se v centru Bibione koná velký 
rušný trh, kde můžete zakoupit téměř vše od čerstvých ryb, ovoce, zeleniny, sýrů a domácích 
specialit až po kožené zboží a obuv. Během celé sezóny se zde konají různé kulturní programy 
(i koncerty klasické hudby v kostele S. Maria Assunta), nezapomenutelný je zářijový svátek 
vína „Septemberfest“. Na nudu tady rozhodně  není  čas, a  když  už budete přesyceni 

Termální lázně Bibione Thermae jsou přitažlivé moderními rezidencemi, vybudovanými v původním piniovém háji u pláže mezi 
centrální částí a Lido del Sole. S úspěchem se zde léčí revmatismus, nemoci pohybového ústrojí, chronické nemoci dýchacích cest, 
dermatologické a gynekologické problémy. Léčba probíhá mimo jiné pomocí termální vody (33 - 39 °C), nebo ve speciálně 
vybudované jeskyni (45 - 48 °C) se stálou teplotou a vlhkostí. Lázeňské procedury pomáhají při zlepšení fyzického stavu klienta, ale 
i jeho psychiky.

pestrou nabídkou, můžete se vydat na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí (Benátky a přilehlé ostrovy, Verona, Terst, Miramare, 
Aquilea, Laguna, Lignano Sabbiadoro, Portogruaro,  Castelmonte).  Kolem  moře  je  upravená  cca 4 km dlouhá kolonáda, kde 
můžete strávit klidný podvečer příjemnými procházkami. Díky čistému prostředí i moři je Bibione již několik let nositelem Modré 
vlajky čistoty.

ITÁLIE
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UBYTOVÁNÍ
Ubytování  je  zajištěno  v plně vybavených a zařízených apartmánech pro 2 až 6 osob. Každý typ má kuchyňskou linku 
s plynovým  sporákem,  ledničkou  a  nádobím na vaření a stolování, dále má vlastní koupelnu (umyvadlo, sprcha, WC) 
a   v  převážné  většině  balkón  či  terasu.  U  každého   apartmánu  je  také místo  na parkování osobního automobilu. 
V apartmánech není ložní a koupelnové prádlo.

1. Villaggio Azzurro
2. Michelangelo
3. Villaggio Tivoli
4. Hotel Germania
5. Bristol
6. Monaco
7. Tonin
8. Isola Clara
9. Dolly
10. Rosita
11. Frascheta

12. Centauro
13. Herman
14. Castore
15. Hotel Garni del Corso
16. Lara
17. Maria, Rita, Sandra
18. Sequoia
19. Girasole
20. Villaggio la Fenice
21. Emi
22. Tina

23. Luciano
24. Romina
25. Sara
26. Angela
27. Marina
28. Giulia
29.  Ghisela
30.  Luisa
31.  La Meridiana
32.  Tamerix
33. Landora

UBYTOVACÍ KAPACITY:

PLÁŽOVÝ SERVIS
slunečník, lehátko a plážové křeslo

Kvalitu čistoty pláže a moře dokládá ocenění „Bandiera blu“ (modrá vlajka), kterou 
Bibione dostává pravidelně již od r. 1987. Moře je čisté, pláže uklizené 

a vybavené toaletami, sprchami se sladkou vodou, převlékacími kabinami, 
prolézačkami pro děti i možností občerstvení. 
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TYPOVÝ APARTMÁN MONO
(jedna místnost)

TYPOVÝ APARTMÁN TRILO
(tři místnosti)

TYPOVÝ APARTMÁN BILO
(dvě místnosti)



APARTMÁNOVÉ DOMY A REZIDENCE DO 150 M OD PLÁŽE

TONIN

APARTMÁNY TYPU BILO PRO 3 AŽ 5 OSOB (TONIN  -  LANDORA   -   MONACO - CA´ COSTANZA - SEQUOIA)
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou I třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)

balkon I výtah I parkování 
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APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB (TONIN - LANDORA  -  MONACO - SEQUOIA  -  ISOLA CLARA 
 CA´ COSTANZA - GIRASOLE - CASTORE)

obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I dvoulůžková ložnice I třílůžková ložnice I koupelna 
(umyvadlo, sprcha, WC) I balkon I výtah I parkování 

APARTMÁNY TYPU MONO PRO 2 OSOBY ( TONIN   -   BRISTOL)
studio – jedna místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I výtah I parkování

BRISTOL

LANDORA MONACO

SEQUOIA ISOLA CLARA

CA´COSTANZA CASTOREGIRASOLE



APARTMÁNY VE VILÁCH DO 200 M OD PLÁŽE

APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB (DOLLY - MARIA - RITA - SANDRA)
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I třílůžková ložnice I dvoulůžková ložnice

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon nebo terasa I zahrádka I parkování I apartmány v přízemí nebo v prvním patře

APARTMÁNY TYPU BILO PRO 3  AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou  třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)

terasa I parkování I bezbariérový přístup
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APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 4 AŽ 5 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I dvě dvoulůžkové ložnice (1x palanda)

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon nebo terasa I parkování

DOLLY

MARIA RITA

SANDRA

LA MERIDIANA



APARTMÁNY VE VILÁCH NAD 200 M OD PLÁŽE
APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB ( MARINA - ROMINA - SARA - TINA)

obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou  dvoulůžková ložnice I třílůžková ložnice
 koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon nebo terasa I zahrádka I parkování

APARTMÁNY TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou  třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)

terasa  parkování

TURISTICKÝ VLÁČEK
V Bibione se můžete povozit místním turistickým vláčkem, který 

Vás doveze až k náměstí s kruhovou fontánou před lázněmi a zpět 
po rušné Auroře.

MARINA

ROMINA

SARA
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APARTMÁNY VE VILÁCH NAD 200 M OD PLÁŽE
APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB (LUCIANO – TINA - LARA)

obývací pokoj s kuchyňským koutem  třílůžková ložnice I dvoulůžková ložnice (Pozn.: Vila Luciano má obě ložnice třílůžkové a 
obývací pokoj bez pohovky! Lara - 1 ložnice - palanda)  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I zahrádka I parkování
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APARTMÁNY TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY (ANGELA - LUCIANO – TINA)
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) 

balkon nebo terasa I zahrada I parkování

LUCIANO

TINA

LARA

ANGELA



SAMOSTATNÉ VILKY NAD 200 M OD PLÁŽE 
DVOUPODLAŽNÍ VILKA PRO 6 AŽ 7 OSOB

obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I 3 ložnice (každá se dvěma lůžky) I 2 koupelny (umyvadlo, sprcha, WC)
terasa s venkovním nábytkem I oplocená zahrada I venkovní gril I parkování

GIULIA

DVOUPODLAŽNÍ VILKA AŽ PRO 6 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou I 2 ložnice (každá se dvěma lůžky) I 2 koupelny (umyvadlo, sprcha, WC)

terasa s venkovním nábytkem I oplocená zahrada I venkovní gril I parkování

LUISA

PŘÍZEMNÍ VILKA AŽ PRO 6 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem I 3 ložnice (každá se dvěma lůžky) I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)

terasa s venkovním nábytkem I oplocená zahrada I venkovní gril I parkování

GHISELA

MAJÁK
Jedním z cílů Vaší procházky může být i maják na konci pláže. 

Veřejnosti je sice uzavřený, jeho okolí ale za zhlédnutí určitě stojí.  
K majáku se dostanete buď po cyklostezce přes přírodní 

rezervaci, nebo po pláži směrem na sever, až na samý výběžek. 
Procházka Vám zabere přibližně hodinu volné chůze.  Pár metrů 
od majáku ústí do moře řeka Tagliamento. Její okolí je zdrojem 

rozličné flóry včetně alpských rostlin a orchidejí.  Maják byl 
postaven počátkem 20. století a dnes je neodmyslitelným 

symbolem letoviska Bibione. 
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SAMOSTATNÉ VILKY NAD 200 M OD PLÁŽE 
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 MAJÁK V BIBIONE

PŘÍZEMNÍ VILKA PRO 4 AŽ 6 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou I 2 dvoulůžkové ložnice

2 koupelny (umyvadlo, sprcha, WC) I terasa s venkovním nábytkem I oplocená zahrada I venkovní gril I parkování

REGINA

PŘÍZEMNÍ VILKA PRO 6 AŽ 7 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou I třílůžková ložnice  I dvoulůžková ložnice 

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I terasa I oplocená zahrada I parkování

EMI

SEPTEMBERFEST
Největší oslava vína v Bibione, která se koná dva dny 

v prvním zářijovém týdnu na Piazzale Zenith.
Kromě ochutnávky vína můžete na tomto festivalu 

ochutnat také produkty z oblasti Bibione a Benátek. 
Celou akci doplňuje hudba a jiné atrakce pro děti i dospělé. 

Festival je zakončen velkolepým ohňostrojem.
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APARTMÁNOVÉ DOMY NAD 200 M OD PLÁŽE 
APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB (CENTAURO - ROSITA - FRASCHETA - HERMAN)

obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I třílůžková ložnice 
dvoulůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon I parkování

APARTMÁNY TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY (ROSITA - FRASCHETA)
obývací pokoj s kuchyňskou linkou a pohovkou I třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)

 balkon nebo předzahrádka I parkování

CENTAURO

ROSITA

HERMAN

FRASCHETA



APARTMÁNY S BAZÉNEM
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APARTMÁNY TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I třílůžková ložnice 
koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon nebo zahrádka I parkování

VILLAGGIO FENICE

APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I třílůžková ložnice I dvoulůžková ložnice

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon nebo zahádka I parkování

APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 4 AŽ 5 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I dvoulůžková ložnice I ložnice s palandou

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon (apartmány v patře) nebo veranda + venkovní gril (apartmány v přízemí) I parkování

APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 4 AŽ 6 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou I 2 dvoulůžkové ložnice v prvním patře

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) v prvním patře I balkon I zahrada I parkování

VILLAGGIO TAMERIX
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APARTMÁNY S BAZÉNEM
APARTMÁNY TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY (AZZURRO - TIVOLI)

obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I třílůžková ložnice
koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon nebo předzahrádka I parkování

VILLAGGIO AZZURRO

VILLAGGIO TIVOLI

APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 4 AŽ 6 OSOB (AZZURRO - TIVOLI - MICHELANGELO)
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou I 2 dvoulůžkové ložnice

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon nebo předzahrádka I parkování

VILLAGGIO MICHELANGELO

 MAJÁK V BIBIONE

RELAXACE A CVIČENÍ V ITÁLII
Rozcvičení u moře, prodýchání s jógou, koupání v moři se cvičením 

zaměřeným na veškeré potíže páteře (skolióza, náprava pánve 
a meziobratlových plotének, lympfatický systém, krční páteř). 

Cvičení PILATES - účinně formuje postavu a posiluje vlastní 
seberealizaci. Program bude probíhat v italském lázeňském 

letovisku Bibione. 



HOTELY
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Hotel Germania má výbornou polohu v centru Bibione, zároveň ale svým hostům nabízí klidnou rodinnou atmosféru. Pláž je 
vzdálená asi 150 m a disponuje vyhrazenými místy pro hotelové hosty. 

Vybavení a služby hotelu: 
recepce I restaurace se širokou nabídkou italských i mezinárodních pokrmů I dva bary I televizní místnost  I výtah I dva bazény 

(z toho jeden pro děti) s lehátky a slunečníky I solárium I parkoviště I půjčovna jízdních kol I animační programy
 Hotel prošel v nedávné době modernizací, většina společných prostor je klimatizována. 

Ubytování:  
prostorné pokoje s manželskou postelí či dvěma samostatnými lůžky I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I  balkon I klimatizace

trezor I TV, telefon I fén I minibar I možnost přistýlky
Stravování: 

kontinentální snídaně formou bufetu včetně nápojů, večeře případně i obědy za příplatek (výběr z menu)

Hotel  je   umístěn   nedaleko   pěší   zóny v centrální části Bibione, 500 m od pláže, přímo na cestě do termálních lázní. Hotel 
disponuje vlastní pláží a vlastním parkovištěm. Minimální počet nocí jsou 3.

Vybavení hotelu: 
bar I televizní místnost I jídelna I klimatizace

Ubytování: 
2 až 4 lůžkové pokoje s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC) I TV/SAT I telefon I lednička I jednolůžkový pokoj za příplatek

Stravování: 
snídaně formou bufetu

GERMANIA

DEL CORSO GARNI
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DOVOLENÁ S PEJSKEM

apartmány typu bilo = pro 2 až 4 osoby 
apartmány typu trilo = pro 5 až 6 osob 
samostatné vilky = pro 5 až 7 osob

Nabízíme vhodné ubytování pro malé i větší pejsky ve vilkách se zahradami. Konkrétní nabídku ubytování uzpůsobujeme dle počtu 
pejsků, rasy a podle dalších specifik (např. nutnost vyššího plotu, samostatná vilka apod.)

KAPACITY APARTMÁNŮ:

Velká psí pláž LA SPIAGGIA DI PLUTO s příslušenstvím se bude Vašim 
miláčkům zaručeně líbit. Pláž je za poplatek, lze si pronajmout slunečník, 
lehátko a plážové křeslo pro pejsky i jejich majitele. Pejskům je stále 
k dispozici miska s vodou, obojek, sáček na sběr exkrementů i voda 
k omývání. Lze zakoupit i psí pamlsky a využít služeb veterináře. Velikost 
pejsků není na pláži nijak omezená a je jim povolen vstup do vody. Kapacita 
pláže je 200 míst (slunečníků).

Poloha psí pláže: Pláž se nachází ve východní části Bibione (sektor I), směrem 
k majáku. Začíná přibližně v úrovni ulice Via Procione. 

Ubytování pejsků ve vilkách je zcela ZDARMA!

Pobyty s pejskem jsou vždy s vlastní dopravou (autem). 

Výhody pobytu s pejskem v Bibione

Vezměte svého psího miláčka na dovolenou!



VÝLETY
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Na výlety se můžete vypravit i místní autobusovou dopravou do Latisany (trh ve středu) nebo do Portogruara (trh ve čtvrtek, 
zájímavé náměstí s historickou budovou radnice). Dobře přístupné je Lignano Sabbiadoro s velkým vodním parkem Aquasplasch 
nebo se zajímavou Gulliverlandiou. Podrobné informace o cenách jízdenek a jízdních řádech získáte na autobusovém nádraží na 
Piazza Keplero (na mapě A).

TERST+MIRAMARE+AQUILEA
Celodenní autobusový výlet s návštěvou staré části Terstu 
(římský amfiteátr, Richardův  oblouk,  starý  hrad,  gotické  
kostely  a  další  památky), návštěva  zámku Miramare 
s nádhernými zahradami. Při zpáteční cestě zastávka 
v Aquilei s památkami na římské období (fórum, římské 
náhrobky, základy staveb římského města a říčního 
přístavu). 

VERONA
Celodenní výlet do „města milenců“ ležícího u jezera Lago di 
Garda, proslaveného shakespearovskou tragédií Romeo 
a Julie (palác Capuletů s balkonem, Juliina hrobka), Aréna, 
Scaligherský hrad,  Arco dei Gavi, Porta Borsari, Porta Leoni, 
Kamenný  most,  pozůstatky   římského  divadla,   Dóm,   
chrám    Sv. Zena,    náměstí v místech římského fóra, atd.

BENÁTKY
Celodenní výlet autobusem do Punta Sabbioni a lodí podél 
pobřeží do Benátek, dvouhodinová procházka s českým 
průvodcem historickými uličkami k mostu Rialto, hlavní  
benátskou  obchodní  trasou  od  sochy Goldoniho až k Nám. 
sv. Marka, volno k prohlídce slavné baziliky či Dóžecího 
paláce, prohlídka pokračuje dál kolem Mostu vzdechů po 
nábřeží k lodi. Návrat lodí do Punta Sabbioni.

BENÁTSKÉ OSTROVY
Výlet autobusem do přístavu Punta Sabbioni a dále lodí na 
ostrovy Murano (významné  sklárny),  Burano  (barevné 
fasády rybářských domků) a Torcello (jedno z původních 
sídel Benátčanů). Na závěr  navštívíte  slavné  Nám. sv. 
Marka v Benátkách.

LAGUNA
Projížďka výletní lodí po lagunách mezi Bibione a Caorle 
(přístavy, typické rybářské chýše, panorama města Caorle), 
v poledne zastávka u jedné z rybářských chýší, ochutnávka 
rybích specialit s tradiční polentou z kukuřičné mouky. Na 
lodi probíhá zajímavý  dětský  program   se  soutěžemi,  kde  
děti  mohou  vyhrát obrovské škeble a mušle.

PADOVA
Po příjezdu autobusem přímo do centra města následuje 
pěší procházka po nejznámějších středověkých památkách. 
Světoznámá je jedna z prvních evropských universit, kde 
mimo jiné studoval i Galileo Galilei. Padova je rovněž 
nazývána městem sv. Antonína, jehož památce je věnována 
bazilika s nádhernou vnitřní výzdobou.
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Přímořské  letovisko   Lignano   nabízí   příjemné  prožití   dovolené   v   severní  Itálii. Rozkládá se na písčitém výběžku v laguně 
Di Marano mezi městy Terst a Benátky, vzdálené pouhých 7 km od Bibione. Městečka odděluje řeka Tagliamento, tvořící hranici   
mezi   regiony   Friuli   Venezia   Giulia a  Veneto. Lignano nabízí klidná místa  s velkým   množstvím   zeleně,    rušnou    hlavní   třídou,  

UBYTOVACÍ KAPACITY:

1. Casa De Monte
2. Residence Europa 
3. Palazzo Celeste Rosato
4. Condominio Eldorado 
5. Condominio Marcus
6. Villa Arena         
7. Condominio Valcris           
8. Villa Mercedes

9. Residence Emilia
10. Residence Magnolia
11. Residence Astrid
12. Residence Orione
13. Residence Tamerici
14. Residence Rialto
15. Villa Oliva
16. Villa Anna Maria

LIGNANO SABBIADORO

rozsáhlým vodním parkem Aquasplasch 
a zábavním parkem Gulliverlandia. Každé 
pondělí se zde koná trh. V Lignanu také 
naleznete spoustu nejrůznějších obchůdků, 
cukráren, kaváren, restaurací a barů. Velký 
lunapark, vynikající podmínky pro sport, 
pestrá nabídka veselé zábavy i podvečerní 
procházky v klidu přírody - to vše svědčí 
o tom, že Lignano je místo vhodné jak pro 
milovníky klidu, tak i pro všechny milovníky 
dynamického života.



LIGNANO SABBIADORO 

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem I čtyřlůžková ložnice (manželské lůžko + palanda)

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon I možnost parkování

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 2 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou  dvoulůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)

balkon, společná zahrada I TV I pračka
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CONDOMINIO MARCUS

VILLA ANNA MARIA

CONDOMINIO ELDORADO

Apartmány v zeleni,
300 m od pláže.

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 2 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I dvoulůžková ložnice

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) 

Apartmány 50 m od hlavní třídy,
100 m od pláže.

LUNAPARK
Každý večer můžete se svými dětmi navštívit zábavní Lunapark 

s nevšedními atrakcemi, které jistě upoutají vaši pozornost.
Naleznete zde také spoustu stánků se suvenýry a občerstvením.

Residenční dům, 400 m od pláže.
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VODNÍ PARK AQUASPLASH
Aquasplash je vodní zábavní park furlanského léta. 

Zábavní park je ideálním místem pro strávení dne jinak než u moře. 
Najdete si místo pro lehátko na trávníku a kdo chce 

si odpočine, ti bouřlivější si užijí na skluzavkách a v bazénech. 
Aquasplash je ideálním místem pro skupinky přátel a rodiny

pro svou bohatou nabídku zábavy u baru (živá muzika, diskotékový 
koutek, mýdlová kopaná, představení) a v relaxační zóně 

(s vodními masážemi).

LIGNANO SABBIADORO 
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RESIDENCE ASTRID

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 3 AŽ 5 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou  třílůžková ložnice

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I balkon, společná zahrada I TV I trezor

APARTMÁNY  TYPU TRILO PRO 5 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou  dvě dvoulůžkové ložnice (jedna může mít palandu)

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)  SAT/TV  trezor  balkon

RESIDENCE EUROPA

VILLA ARENA

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 2 AŽ 3 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou
dvoulůžková nebo třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo,
sprcha, WC)

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 2 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou

třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) 
televize

Příjemné apartmány  v klidném prostředí,
150 m od pláže.

Residence s terasou,
400 m od pláže.

Residence  50 m od laguny a 800 m od pláže, bazén.

20



LIGNANO SABBIADORO 
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APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou
třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I SAT/TV 
trezor I pračka I myčka I možnost parkování 

APARTMÁNY  TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou

1x třílůžková a 1x dvoulůžková ložnice I koupelna (umyvadlo,
sprcha, WC) I SAT/TV I trezor I pračka I myčka

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 2 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I třílůžková 
ložnice (manželské lůžko + 1 samostatné lůžko) I koupelna 
(umyvadlo, sprcha, WC) I SAT/TV I trezor I malý balkon

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 2 AŽ 5 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou

třílůžková ložnice (manželské lůžko + 1 samostatné lůžko)
koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I SAT/TV I trezor I terasa

RESIDENCE RIALTO Komplex apartmánů, 150 m od pláže.

APARTMÁNY  TYPU MONO PRO 3 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a třemi lůžky I koupelna
(umyvadlo, sprcha, WC) I SAT/TV I trezor I možnost parkování

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 3 AŽ 5 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou

třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I SAT/TV
trezor I možnost parkování

RESIDENCE ORIONE

RESIDENCE TAMERICI Residence v klidné lokalitě se zelení,
500 m od pláže.

Apartmány s terasou, 500 m od pláže.
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APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou
třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)
SAT/TV I trezor I balkon nebo zahrádka 

LIGNANO SABBIADORO 
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APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 3 AŽ 5 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou

třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha,
WC) I SAT/TV I trezor I balkon nebo zahrádka

APARTMÁNY  TYPU MONO PRO 2 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I SAT/TV I balkon

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO  3 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) 

 SAT/TV I balkon nebo zahrádka

VILLA OLIVA Residence v klidné lokalitě, 300 m od pláže.

PALAZZO CELESTE ROSATO Domy na rušné  Piazza City, 250 m od pláže. 

VILLA MERCEDES Moderně vybavené apartmány, 400 m od pláže.

CASA DE MONTE Residence se zahradou, 150 m od pláže.

22
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LIGNANO SABBIADORO 
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APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou
třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)
SAT/TV

APARTMÁNY  TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou

třílůžková ložnice I dvoulůžková ložnice I koupelna
(umyvadlo, sprcha, WC) I SAT/TV

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou I třílůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)

SAT/TV I balkon

APARTMÁNY  TYPU BILO PRO  4 AŽ 5 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou I čtyřlůžková ložnice (manželské lůžko + palanda)

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I trezor I společ. balkon I možnost parkování

Apartmány v klidné lokalitě, 500 m od pláže.RESIDENCE MAGNOLIA

RESIDENCE EMILIA Apartmánový dům blízko centra, 200 m od pláže.

CONDOMINO VALCRIS Apartmány v centrální lokalitě, 150 m od pláže.

PIRÁTSKÁ LOĎ
Prožijte s dětmi dobrodružství na palubě pirátské lodi.

 Každý člen posádky je vybaven pirátským šátkem a další 
“výzbrojí”. Během plavby podél pobřeží je návštěvníkům 

nabízeno občerstvení a zábavné hry doprovázené hudbou.
Na každého zde čeká nějaké překvapení. 

23
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Lido    di    Jesolo   je   jedním z dalších 
krásných přímořských letovisek Itálie 
v oblasti Benátska. Až 7 km dlouhá 
promenáda nabízí turistům nesčetné 
množství pěkných restaurací, kaváren, 
supermarketů, obchodů a obchůdků. 
Příjemná je večerní procházka pěší 
zónou. Letovisko    se     může    pyšnit    
svou   patnáctikilometrovou písečnou 
pláží s pozvolným vstupem do moře.

APARTMÁNY
APARTMÁNY  TYPU BILO PRO 3 AŽ 4 OSOBY
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou 
dvoulůžková ložnice I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)
terasa I možnost parkování

APARTMÁNY TYPU TRILO PRO 5 AŽ 6 OSOB
obývací pokoj s kuchyňským koutem I dvoulůžková ložnice
čtyřlůžková ložnice (manželské lůžko + palanda) I koupelna 
(umyvadlo, sprcha, WC) I terasa

HOTELY

Poloha: 
V západní části letoviska, cca 30 m od hotelové pláže, nedaleko vodního parku Aqualandia.

Vybavení: 
restaurace I bar s terasou I TV sál I místo pro parkování

Ubytování:
dvoulůžkové pokoje s koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC) I TV I telefon I trezor

Stravování: 
snídaně formou bufetu

Na své si zde přijdou milovníci sportů, převážně vodních,    nejen    v   moři, ale 
i v rozsáhlém komplexu Aqualandia. V Jesolu a  jeho  okolí si  můžete zahrát  tenis  
nebo volejbal  či další míčové hry,  golf   na    rozsáhlém   upraveném   hřišti, nebo   
si vyjet na projížďku na kolech. Lido di Jesolo každým rokem získává ocenění 
„Modrá vlajka“ za čistotu a kvalitu pláží a služeb.

LIDO DI JESOLO

CASA DE CONTI Možnost parkování, 180 m od pláže.

REX



Rimini - přístav  a  hlavní  město  italské  provincie  Emilia-
Romagna.   Město  s  původním názvem Ariminum, které založili 
v roce 268 př. n. l. Etruskové, bylo významnou křižovatkou mezi 
severem a jihem Itálie. Turisté zde obdivují například původně 
římský most, který pochází z 1. století n. l. Rimini leží necelých 200 
km od Benátek, 350 km od Říma a 50 km od historické Raveny. 
Pláže letoviska jsou ohodnocené modrou vlajkou čistoty, město 
dokonce získalo ocenění „nejekologičtější město“ na celé riviéře.

Poloha: 
50 m od pláže 

Vybavení: 
terasa I bazén I bar I dětské hřiště I parkoviště

Ubytování:
jednoduše vybavené dvoulůžkové pokoje I koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) I SAT/TV I fén I balkon

Stravování: 
polopenze - snídaně formou bufetu, večeře

Rosolina  Mare  leží  mezi  Benátkami  
a  Ravenou   v blízkosti národního parku 
Delta Po (Po=řeka Pád) a je ideálním  

RIMINI 

HOTELY 
HOTEL VILLA LIVIA

ROSOLINA MARE 

HOTEL SOLE

místem pro podnikání výletů do okolí. Letovisko také nabízí dobré 
nákupní možnosti, najdete zde restaurace, pizzerie, cukrárny, 
diskotéky, kolotoče pro děti, půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek. 
Pláže v Rosolina Mare jsou písčité. 
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Poloha: 
pláž - 350 m

Vybavení: 
recepce I restaurace I bar s terasou I parkoviště I vstup do bázenového komplexu - za poplatek

Stravování: 
snídaně - formou bufetu, večeře - servírované menu s výběrem ze 2 - 4 hlavních jídel



Ubytování: 
Prostorné a plně vybavené apartmány pro 3 až 6 osob. Přistýlky jsou na vyžádání a možné jen v některých typech apartmánů. 

Parkovací místo je pro jeden os. automobil zdarma.
Typy ubytování:

typ 1/3: jednolůžková ložnice obývací pokoj se dvěma samostatnými lůžky  kuchyňský kout koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) 
balkon

typ 1/4: předsíň  ložnice se dvěma samostatnými lůžky  kuchyň se dvěma samostatnými lůžky koupelna (umyvadlo, sprcha, 
WC) balkon

typ 1/6: kuchyň v přízemí  ložnice se dvěma lůžky  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)  balkon  v patře dvě oddělené ložnice 
(každá se dvěma lůžky, vlastní skříní a balkonem)  druhá koupelna

Pláže: 
různé typy – skalnaté, oblázkové, přírodní kamenité, betonová plata i písčité (ve vzdálenosti cca 0,5 km)

Oblíbené istrijské letovisko leží 
cca 13 km severně od Poreče. 
Areál nabízí mnoho sportovních 
možností (včetně jízdy na koni, 
půjčovny kol a potápění). Také 
jsou zde speciálně upravené 
plochy pro cvičení (včetně zásu-
vek elektrické energie). Na 
plážích jsou sprchy, místa pro 
převlékání, hřiště na plážový 
volejbal a pískoviště s různými 
atrakcemi pro děti. O stále se 
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Chorvatsko se nachází v jižní části Balkánského poloostrova. Jeho břehy jsou 
omývány Jaderským mořem. Chorvatsko právem patří mezi českými turisty 
k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším zemím. Je proslulé křišťálově čistým 
mořem a nekonečnými zákoutími plnými zeleně. Charakteristické jsou romantické 
zálivy s  oblázkovými plážemi,   malebná   architektura,   piniové a borovicové háje 
a dobrosrdečné pohostinné obyvatelstvo. Pobřeží je lemováno více než 1 200 
ostrovy a ostrůvky.  Mezi nejznámější ostrovy patří Krk, Cres, Rab, Pag, Lošinj, Hvar, 
Korčula a další. Na území Chorvatska se nachází řada přírodních rezervací (např. 
Brioni, Plitvická jezera, Kornatské souostroví) a mnoho památek dávné historie 
(Split a Dioclesianův palác, Zadar, Dubrovník, Poreč, Pula, Šibenik, Trogir, Mostar).

APARTMÁNY
LANTERNA

CHORVATSKO

LANTERNA 

zlepšujících službách svědčí i speciální animační programy a každodenní nabídka 
různých kulturních a sportovních programů či výletů. K vybavení patří recepce 
s nepřetržitým provozem, směnárna, pošta, lékař, několik obchodů a stánků 
s ovocem a zeleninou, suvenýry, diskotéka, taneční terasa, restaurace, kavárny 
a bary.



Do Poreče se dostanete buď pěšky podél moře, autobusovou 
linkou nebo turistickým vláčkem. Doporučujeme však 
alespoň k jedné cestě využít „lodní tramvaj“, která Vás podél 
pobřeží doveze přímo do centra města. Poreč byla již 
v polovině 19. století jedním z prvních turisticky zajímavých 
míst na pobřeží Jaderského moře. Dnes se do Poreče 
každoročně vrací desetitisíce turistů z celé Evropy. 
Nezapomeňte navštívit  komplex Eufraziovy baziliky, který je 
zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
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Resort Zelená Laguna je velmi oblíbené a dobře vybavené 
prázdninové letovisko ležící cca 5 km jižně od Poreče. Skládá 
se z několika hotelů, apartmánových komplexů a dvou 
kempů. Zelená Laguna nabízí koupání na četných plážích, 
nepřeberné množství sportovních aktivit včetně půjčovny kol 
a výuky vodního lyžování, kulturní vyžití ve velkém 
disco-clubu International, nebo v oblíbeném casinu 
v hotelu Parentium. V centru Zelené laguny je k dispozici 
informační středisko, banka, pošta, lékař, tržiště i půjčovna
aut. Pláže jsou upravené a kamenité.

Hotel ležící na slunečném poloostrově a přitom v zeleni, se rozpíná do několika křídel. Je vhodný pro rodiny 
s dětmi i větší skupinky. Pláž oceněná Modrou vlajkou čistoty i sportovní centrum se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu. 

Vybavení hotelu: 
kavárna  bar  dvě klimatizované restaurace  pivnice  gril  terasa  WiFi internet  TV místnost  obchod se suvenýry  směnárna 

kadeřnictví  terasa s lehátky u venkovního bazénu s mořskou vodou  v sezóně animační programy
Ubytování: 

dvoulůžkové pokoje s koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)  některé s balkonem směrem k moři a s možností jedné přistýlky (pro 
děti do 18 let) jednolůžkové pokoje jsou bez balkonu a směrem do parku na vyžádání možnost rodinného pokoje pro 4 osoby

Poloha: 
cca 5,5 km od centra Poreče a 300 m od centra Zelené Laguny, pláž 50 – 200 m od hotelu

POREČ

HOTEL
DELFIN

ZELENÁ LAGUNA
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Apartmánový komplex Astra je situován v resortu Zelené Laguny, asi 5 km od Poreče. Jsou obklopeny zelení a v dosahu moře.  
V bezprostředním sousedství apartmánů se nachází tenisové kurty a hotel Delfin.

Ubytování:
obývací pokoj s kuchyňským koutem  dvě dvoulůžkové ložnice  možnost jedné přistýlky (vhodnější spíše pro dítě – 80 x 160 cm) 

koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)  terasa SAT/TV
Stravování: 

vlastní nebo za příplatek v hotelu Delfin **

APARTMÁNY
ASTRA

ZELENÁ LAGUNA
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Komplex hotelů se nachází v zálivu Maslinica, cca 800 m od centra města a cca 50 – 200 m od pláže. Naleznete zde 
restaurace, bary, pizzerie, kavárny, terasy, společenské místnosti,  konferenční sály, stánky se suvenýry, solárium, sauna, masáže, 

kosmetika, kadeřnictví. K dispozici je i půjčovna motocyklů a kol, tenisové kurty, minigolf a plážový volejbal, půjčovna slunečníků a 
lehátek, dále letní terasa, diskotéka. Parkování aut je možné přímo v komplexu. Oblázková pláž je vzdálená cca 200 m s pozvolným 

vstupem do moře, u hotelu je k dispozici bazén. Vhodné pro rodiny s dětmi.
Ubytování: 

dvoulůžkové pokoje s koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)  fén telefon  TV/SAT  trezor  balkon
 Stravování:

polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, v době večeře se podávají místní nápoje

HOTELY

Rabac byl původně malá rybářská osada v nejjižnější části Kvarnerské 
riviéry. Jeho poloha ve stejnojmenné zátoce, dostatek prostoru 
a množství zeleně byly příčinou stavebního rozmachu ve druhé polovině 
minulého století. Rozsáhlá hotelová výstavba se od staré osady šířila původně 
k jihu k  mysu  sv.  Ondřeje  a  pak  pro velký  zájem turistů  pokračovala 
i severovýchodním směrem. Dnes je Rabac živým přímořským letoviskem, 
omývaným vodami Kvarnerského zálivu a přitažlivým jak dobrým koupáním 
(kombinované oblázkové a písčité pláže), tak krásnou přírodou a zajímavým 
okolím. Pěšky se můžete projít podél moře směrem ke Svaté Marii na jih, 
směrem nahoru do kopců, pak do kouzelného městečka Labin (cca 5 km), kde 
v centru najdete staré pitoreskní domky, úzké uličky se schodišti,  zajímavé 
konoby  s  velmi  dobrým vínem a obchůdky s nejrůznějším zbožím. Na chvíli 
se ocitnete v době dávno minulé, v romantických zákoutích s jejich klidem 
a pohodou. 

RABAC

MIMOSA HEDERA
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Lázeňské městečko Crikvenica leží cca 37 km 
jihovýchodně od Rijeky. Velmi oblíbené bylo 

V místech dnešní Crikvenice bylo historické římské sídlo Ad Turres. Tento název nese oblíbený komplex hotelu a několika 
pavilonů (cca 2 km od centra Crikvenice a 250 – 400 m od oblázkových pláží, na které vede cesta přes místní komunikaci). 
Je zde útulná restaurace, stylová vinárna, prostorná vyhlídková terasa, TV sál, tenisové kurty, stolní tenis a další možnosti 

sportování. V komplexu ve svahu v borovicovém lese je rovněž otevřený poměrně velký bazén se sladkou vodou.

Ubytování: 
dvoulůžkové pokoje  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)  balkon

Stravování: 
v centrální restauraci, polopenze – snídaně a večeře formou bufetu

PAVILONY

CRIKVENICA

AD TURRES

již v 19. století, kdy pro uherskou šlechtu Crikvenica znamenala totéž co Opatija 
pro rakouskou šlechtu. Česká klientela navštěvovala městečko již v období mezi 
dvěma světovými válkami. Původní léčebné domy, ústavy a hotely byly 
zmodernizovány a bylo postaveno i několik nových zařízení. Najdete zde rušný 
společenský život i klidná místa pro odpočinek od každodenních starostí. 
Poklidnou procházku po pobřežní promenádě si můžete zpříjemnit návštěvou 
některé z rázovitých hospůdek a kaváren. Díky chráněné poloze je zde příjemné 
mírné podnebí  a  lázeňské  ústavy  jsou  mimo  jiné  využívány  pro léčbu 
thalassotherapií (léčba vzduchem a mořskou vodou). Městská oblázková pláž 
patří k nejlepším v celém Chorvatsku. 
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Městečko Novi Vinodolski leží na pobřeží, cca 9 km jižně od 
Crikvenice, na úpatí pohoří Malá Kapela. Oblíbeným místem 
odpočinku se stal již od dvacátých let minulého století pro 
svou chráněnou polohu, čisté moře i spoustu zeleně 
(především borovic). V centru městečka v parku jsou 
zříceniny Lopar, zřejmě opevnění původní římské osady. 
Kromě několika dalších památek jsou zde samozřejmostí 
restaurace, kavárny, vinárny, cukrárny, obchody, obchůdky, 
stánky, vše typické pro turistické léto.
Novi Vinodoski má velmi pěkně upravenou pláž v zátoce 
Lišanj - písek, droboučké oblázky, borový les, místy pozvolný 
vstup do moře. Bohatá nabídka zábavy a sportovního vyžití je
přímo na pláži. Pláž byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou.

Nachází se poblíž centra Novi Vinodolski. Hostům je k dispozici restaurace s terasou, aperitiv bar s taneční terasou, TV 
místnost, parkoviště, půjčovna sportovního vybavení, kadeřnický salón, sauna, masáže, kosmetický salón, čtyřdráhová 

kuželna, fitness - to vše za poplatek, bazén s mořskou vodou a obchod se suvenýry. Hotel zajišťuje animaci (aerobic, 
aqua-aerobic, ranní gymnastika, mini club pro děti, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf). Pláže jsou zčásti oblázkové, zčásti 

kamenité s upravenými plochami pro slunění a dětským pískovým hřištěm (cca 50 m od hotelu), slunečníky a lehátka 
za poplatek.
Ubytování: 

dvoulůžkové pokoje  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)  SAT/TV  telefon  balkon
Stravování: 

polopenze - snídaně, večeře formou bufetu

HOTELY

NOVI VINODOLSKI

LIŠANJ
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Sv. Filip i Jakov je krásné menší historické městečko ležící 
na středním pobřeží Jadranu cca 20 km jižně od Zadaru.
V osadě a jejím okolí nalezneme několik míst 
ke kempování. Malebné pobřežní městečko bylo 
postaveno kolem středověkého kostela, zasvěceného 
apoštolům Filipovi a Jakubovi. Do 16. století bylo 
nazýváno Pristan. Je zde pěkný park kolem zámku 
Borelliů, staré kamenné domy i spousta nových vilek, 
obchody, bary, restaurace, cukrárny, kavárny. Svou 
polohou je ideální k mnoha výletům. Městečko láká 
turisty svými čistými plážemi, které jsou lemované 
piniemi. Sveti Filip i Jakov je dokonalým místem pro 
relaxaci. 

Nedaleko hotelu Alba, cca 500 m od centra městečka, je komplex dobře vybavených apartmánů. Všechny apartmány mají balkon 
nebo terasu, některé i oboje. Turisté z apartmánů si mohou dokoupit snídaně a večeře formou bufetu v hotelu Alba. Vzdálenost 

od pláže je cca 100 m. Možnost domácího mazlíčka za úhradu.
Ubytování:

bilo pro 2 až 3 osoby: dvoulůžková ložnice  obývací pokoj s pohovkou  kuchyň  SAT/TV  terasa  koupelna (umyvadlo sprcha, WC)
bilo pro 2 až 4 osoby: dvoulůžková ložnice  obývací pokoj s rozkládací pohovkou  kuchyň  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)

terasa  SAT/TV
trilo pro 4 až 5 osob: dvě dvoulůžkové ložnice  obývací pokoj s pohovkou  kuchyň  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)  terasa 

SAT/TV
trilo pro 4 až 6 osob: 2 dvoulůžkové ložnice  obývací pokoj s rozkládací pohovkou  kuchyň  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC) 

SAT/TV  balkon

APARTMÁNY

SV. FILIP I JAKOV

CROATIA
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Hotel je obklopen zelení a umístěn v areálu cca 300 m od centra. Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálená asi 
100 m od hotelu. Slunečníky a lehátka za poplatek. K dispozici jsou tenisové kurty, půjčovna kol, hřiště na plážový volejbal. Večer 

probíhají zajímavé animační programy. 
Vybavení hotelu: 

klimatizovaná restaurace  aperitiv bar  terasa a TV místnost  na pláži restaurace s taneční terasou
Ubytování: 

dvoulůžkové pokoje s koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)  SAT/TV  trezor  telefon  balkon  možnost přistýlky
Stravování: 

polopenze (snídaně a večeře) formou bufetu

HOTEL

ALBA
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Makarská tvoří centrum Makarské riviéry, která je dlouhá
60 km. Leží na úpatí mohutného horského masivu 
Biokovo mezi mysem Osejeva a poloostrovem Sv. Petra.
Makarská nabízí historické jádro s úzkými uličkami, 
kavárnami a restauracemi, je rovněž léčebným 
lázeňským střediskem, protože se zde léčí dýchací 
a pohybová onemocnění. Příznivci sportů si přijdou na 
své při jachtingu, potápění a cyklistice. Pláže jsou 
oblázkovo-písčité s pozvolným vstupem do moře. Ve 
františkánském klášteře je muzeum mušlí, kde jsou 
ojedinělé zajímavé sbírky z celého světa. Tato slunná 
perla dalmátského pobřeží obklopená průzračným Jader-
ským mořem, každý rok láká více a více návštěvníků.

Hotel je situován do klidné části města Makarská, obklopen borovicovým hájem, pouhých 50 m od pláže a 15 minut chůze od 
centra. Bonaca je ideální místo pro Vaši dovolenou.

Vybavení hotelu: 
recepce  kavárna  klimatizovaná restaurace s letní zahrádkou  telefon   WiFi internet  trezor  animace pro děti  letní večery 

s živou hudbou (červenec – srpen)  půjčovna kol
Ubytování: 

dvoulůžkové pokoje s koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC) možnost jedné přistýlky minibarem TV možnost klimatizace  pokoje 
mají balkon nebo terasu

Stravování: 
polopenze (snídaně formou bufetu a večeře výběr ze tří jídel) plná penze za příplatek

HOTEL

MAKARSKÁ

BONACA
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Malý jihoevropský stát s divokou přírodou i malebnými městečky, krásným 
pobřežím a přístupem k Jaderskému moři. Slovinské termální lázně prošly za 
posledních 20 let velkým rozvojem a dnes se vyrovnají i největším termálním 
velmocem, jakou je například Maďarsko. Mnoho ze slovinských lázní se vyznačuje 
luxusním ubytováním, kvalitními službami a bohatou nabídkou vodních aktivit pro 
děti i dospělé.

Rodinný hotel v klidném prostředí lázní Moravské Toplice je vhodný pro všechny věkové kategorie. Hotel je propojen chodbou 
s léčebným centrem Thermaliem, hoteloví hosté mají navíc neomezený vstup do aquaparku Terme 3000 (50 m od hotelu).

Vybavení hotelu: 
250 lůžek  restaurace  recepce  výtah  bar  zimní zahrada  sauna  vnitřní a venkovní bazén (volný vstup)  fitness  sportovní 

hřiště  půjčovna kol  kosmetika  pedikúra  manikúra  kadeřník jsou k dispozici i léčebné procedury (masáže, elektroléčba 
apod.)  možnost parkování

Ubytování: 
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)  vysoušeč vlasů TV/SAT  telefon  minibar  trezor 

přípojka na internet  klimatizace  balkon u většiny pokojů  jednolůžkový pokoj za příplatek
 Stravování:

polopenze – snídaně a večeře formou bufetu (nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně)

HOTEL

Termální lázně Moravské Toplice leží 
v nejsevernějším Slovinsku u městečka Murska 
Sobota v oblasti Prekmurje. Moderní komplex 
Terme 3000 (lázně 3. tisíciletí) tvoří uzavřený 
areál s  22 venkovními i vnitřními bazény 
o teplotě 30 – 38°C a vodní plochou 5 000 m2.  
Naleznete zde tobogány, skluzavky, vodopády, 
vířivky, umělé řeky, vodotrysky, sauny a další 
zařízení určená k zábavě i relaxaci. Specialitou
lázní je černá termální voda s výjimečnými 
léčebnými vlastnostmi. Terme 3000 nabízejí 
širokou nabídku léčebných terapií včetně 
thajských a ayuverdských masáží.

MORAVSKÉ TOPLICE
Lublaň

TERMAL

Portorož

Moravské 
Toplice
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Portorož (přístav růží) leží v Terstském zálivu na slovinském pobřeží 
Jaderského moře. Jsou to největší a zároveň nejlépe vybavené slovinské 
přímořské a klimatické lázně.  Mořský park Laguna Bernardin tvoří 
největší komplex bazénů s ohřívanou slanou vodou na pobřeží Slovinska. 
Relaxační část areálu je tvořena množstvím masážních bazénů a vířivek, 
druhá část je ideální pro rodiny s dětmi a všechny, kteří si chtějí užít vodní 
radovánky.  Najdete zde také skluzavky, vodopády, gejzíry, vodní děla, 
masážní trysky a odpočinkové zóny. 

PORTOROŽ

MOŘSKÝ PARK LAGUNA BERNARDIN
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HOTEL

HISTRION

Hotel je situován vedle bývalého klášterního kostela Sv. Bernardina, podle kterého nese svůj název i celý komplex hotelů 
v oblasti Piran a Portorož. Hotel je přímo propojen s aquaparkem Mořský park Laguna Bernardin a v letních měsících i s pláží, 

kterou je spojen terasou. Přímo v hotelu se nachází wellness centrum s širokou nabídkou masáží, soláriem a saunou.
Vybavení hotelu: 

recepce 24 hodin denně  výtah  směnárna  fitness centrum  restaurace  kavárna San Bernardino  kasino Bernardin  dětský 
koutek  animační programy  garáž  WiFi internet ve společných prostorách zdarma

Ubytování: 
pokoje s balkónem  koupelna (umyvadlo, sprcha, WC)  SAT/TV  rádio  telefon WiFi internet na pokoji za poplatek 

 Stravování:
polopenze (snídaně a večeře) formou bufetu
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MAĎARSKO
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Maďarsko – země lázní, vína a výborných kořeněných jídel, která 
stojí za ochutnání. Je vnitrozemskou zemí, která se rozkládá po 
obou březích středního toku Dunaje a je jedním z nejstarších 
států východní Evropy se starobylou kulturou. Polovinu země 
vyplňuje Velká uherská nížina, kterou rozděluje na dvě části tok 
řeky Tisza. Maďarsko se dělí na 19 žup, které mají podobný 
charakter, jako naše kraje. Do Maďarska se můžete vypravit na 
téměř jakýkoli typ dovolené. V současné době jsou velmi 
oblíbené termální lázně.

SÁRVÁR

Termální lázně v Maďarsku vybíráme pro své zákazníky velmi 
pečlivě, největší důraz klademe na komfort při ubytování
a širokou nabídku termálních služeb. Jsme přesvědčeni, že 
zákazníci by měli po pobytu odjíždět plni energie a pouze 
s příjemnými zážitky, proto v naší nabídce naleznete pouze hotely 
vysoké kvality, propojené s termálním světem krytou chodbou.

Malé příjemné městečko v západní části Maďarska a asi 120 km od Vídně 
je bohaté na kulturně historické památky a turistické pamětihodnosti. 
Dominantu města tvoří středověký hrad a v jeho okolí na ploše 10 ha se 
nachází mnoho vzácných rostlin, více než 350 druhů stromů a keřů. 
Výjimkou nejsou ani tisy a duby pamatující více než sto let. Najdete zde 
i velké jezero, skládající se ze sedmi vodních ploch vhodných 
k projížďkám na člunech. Zájemci mohou navštívit místní arboretum 
nebo se projít po březích řeky Ráby. Sárvár nabízí i dostatek nákupních 
možností včetně kaváren a restaurací. Okolí Sárváru skrývá dva vyhlášené 
termální prameny, jeden v hloubce 1 200 m o teplotě 43 ˚C a druhý 
s vysokým obsahem solí v hloubce 2 000 m s teplotou 83 ˚C. Moderní 
areál termálních lázní a wellness koupelí je určen pro všechny věkové 
kategorie.

Bükkfürdó́

Sárvár

Budapešť
Mosonmagya róvár
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Lázně světové úrovně nabízející relaxaci a odpočinek pro 
všechny věkové kategorie. Nový komplex kvalitních léčebných 
lázní a wellnes byl otevřen koncem roku 2002. Od té doby 
prošly lázně dalšími úpravami, z nichž nejrozsáhlejší proběhla 
v roce 2010.  Byl rozšířený svět saun, obnoveno léčebné 
a wellness centrum a nově otevřena část určená převážně 
rodinám s dětmi. Termální lázně o rozloze 65 000 m2 a s vodní 
plochou 5 400 m2 jsou propojeny s hotelem Park Inn**** 
vytápěnou chodbou. Do lázeňského areálu vstupují hosté 
přímo v koupacích pláštích. Lázně nabízí širokou nabídku 
služeb od relaxace v termálních bazénech a vířivkách, zábavy 
na tobogánech, až po specializované lázeňské služby jako jsou 
různé masáže, koupele a zábaly.  Léčebné i zážitkové bazény 
jsou vnitřní, polokryté i venkovní. Areál lázní také nabízí 
exkluzivní odpočinkové prostory včetně možnosti občerstvení.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Hotel Park Inn****  je součástí sítě hotelů Carlson-Rezidor Hotel Group, pro kterou je typická jednoduchost, modernost, 
nabídky a služby založené na požadavcích zákazníků.  Hotel Park Inn v Sárváru byl postavený v roce 2006 a má 223 pokojů 

(většinou s balkony).  Vyznačuje se přátelskou atmosférou a příjemnými dekoracemi v barvách sítě hotelů Park Inn.
Služby a vybavení hotelu: 

restaurace La Caraffa (jsou zde servírovány snídaně a večeře)  bar Graffiti (koktejly, zákusky)  směnárna  fitness
vysokorychlostní internet  klimatizace  pokojová služba  možnost parkování a další

Ubytování: 
moderně zařízené pokoje s koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)  klimatizace  trezor  bezplatné připojení k internetu  TV  rádio 

telefon  minibar  župan  fén  ručníky  osušky
 Stravování:

snídaně a večeře formou bohatého bufetu

HOTEL
PARK INN

Termální voda dvou sárvárských pramenů (alkalická uhlovodíková 
voda a druhá s velkým obsahem soli) je vhodná pro léčení 
některých nemocí pohybového ústrojí, dermatologických 
a gynekologických potíží, slouží i k rehabilitaci po úrazech 
a sportovních zraněních a v případě neurologických potíží uvolňuje 
svalstvo. Z vody s vysokým obsahem soli je vyráběna proslulá 
minerálka Sárvari Termál Kristály.
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Léčebné lázně Bükfürdő paří mezi nejznámější a nejoblíbenější 
evropské lázně. Lázně Bükfürdő leží v severozápadní části Maďarska 
v městečku Bük, poblíž rakouských hranic a na půli cesty mezi Vídní 
a Balatonem. V jejich blízkosti se nachází město Szombathely. Lázně mají 
dlouholetou tradici, první bazén zde byl vybudován již v roce 1962. Od té doby 
prošly lázně velkým rozvojem, dnes zaujímají 5 200 m2 vodní plochy s více než 
30 vnitřními a venkovními bazény. Léčebné bazény mají teplotu 32-38 °C, 
zážitkové bazény a koupaliště jsou naplněny vodou o teplotě 26-28 °C. Léčivé 
vody v lázních Bükfürdő vyvěrají ze 4 pramenů. Zásaditá hydrouhličitanová 
voda má jedinečné složení, je bohatá na vápník, hořčík a fluor. Pomáhá při 
kardiovaskulárních a metabolických potížích, léčí poruchy trávicího ústrojí 
a gynekologické problémy a je vhodná i při pooperačních rehabilitacích. Léčivé 
vody slouží díky obsahu minerálů jako prevence různých onemocnění 
a využívají se i při wellness službách.

BÜKFÜRDŐ

V lázních také naleznete:
- lékařské wellness středisko včetně výborných lékařských 
  specialistů (kondiční prohlídky, široké spektrum masáží, 
  fitness služby apod.)
- rozsáhlý saunový svět (parní lázně, infračervené i finské sauny)
- brouzdaliště pro nejmenší
- zážitkový komplex se skluzavkami
- odpočinková zóna s lehátky
- sportovní hřiště  
- restaurace
Bükfürdő nabízí celoroční odpočinek pro všechny věkové kategorie.

Hotel  Répce Gold svými službami na vysoké úrovni uspokojuje i náročnější klientelu. Hosty je oblíben především pro svoji 
výbornou polohu přímo u areálu termálních lázní, se kterými je propojen krytou, vytápěnou chodbou.

Hosté hotelu Répce Gold mají v ceně pobytu zahrnut i vstup do hotelového bazénu, sauny, parní kabiny, jacuzzi a whirlpool.
Služby a vybavení hotelu: 

více než 150 pokojů recepce 24 hodin denně parkoviště  dětský koutek  biliár  šipky  klimatizace  hotelová restaurace 
lobby bar  výtah  pokojová služba  přímo v budově hotelu se nachází také fitness, kosmetické služby, solárium a masáže

Ubytování: 
klimatizované pokoje s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)  župan  SAT/TV  telefon  minibar  bezpečnostní schránka 

 připojení k internetu  možnost přistýlky  většina pokojů je s balkonem
 Stravování:

 polopenze (snídaně a večeře) formou bufetu

HOTEL
RÉPCE GOLD
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Městečko Mosonmagyaróvár leží 
v severozápadní části Maďarska, nedaleko od 
slovenských hranic. Najdete zde spoustu 
obchůdků i útulných restaurací a při 
procházce historickým centrem města si 
přijdou na své i milovníci památek. 
Termální lázně Mosonmagyaróvár jsou 
umístěny blízko centra města, postaveny na 
podzemním termálním prameni s alkalickou, 
hydrogen-uhličitanovou vodou s obsahem 
mnoha rozpuštěných solí a teplotou 74 ˚C. 
Mají ideální podmínky pro snadnější léčení 
pohybového ústrojí, revmatismu, nedostatku 
vápníku a mohou se využít i jako pitná kúra 
při problémech se zažívacím ústrojím. Voda 
v lázních Mosonmagyaróvár patří mezi pět
nejléčivějších v Evropě. Lázeňský areál prošel 
rekonstrukcí a návštěvníkům nabízí několik 
krytých i otevřených termálních bazénů.

MOSONMAGYARÓVÁR

Nachází se přímo v areálu lázní. Hotel má vlastní hydromasážní bazén s termální vodou, saunou a nechybí zde ani infra kabina. 
V hotelu je dále restaurace, solárium, kadeřnictví, manikúra a pedikúra.

Ubytování: 
moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)  fén  župan  SAT/TV  telefon minibar přístup 

k internetu trezor  klimatizace  jednolůžkový pokoj za příplatek
 Stravování:

v ceně pobytu je snídaně formou bohatého bufetu. Večeře o třech chodech za příplatek

HOTEL
AQUA HOTEL TERMÁL
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Nezapomenutelná atmosféra plná francouzské kultury 
a šarmu, duch nejlepší a nejnovější módy, která má 
v Paříži své domovské místo, láska, parfémy od Diora, 
noční život, kavárničky, bistra a restaurace na chodníku 
– to je Paříž. Je ale také Mekkou všech malířů, matkou 
skvělé literatury a filozofie, městem revoluce 
s nestárnoucím heslem „Volnost, rovnost, bratrství“.   
Město plné turistů, nabízející skvělé kulturní památky,
nepřeberné sbírky Louvru a dalších desítek muzeí 
a galerií, nezapomenutelný pohled z výšin „Staré dámy“ 
– Eiffelovy věže, mrakodrapy moderní čtvrti La Défense, 
plavby lodí po Seině.  Paříž je proto významným 
světovým kulturním, obchodním i politickým centrem. 
Paříž, stále stejná a přece pokaždé jiná.
 

ZÁJEZDY ZA POZNÁNÍM
FRANCIE

Program: 
1. den – odjezd v odpoledních hodinách na hraniční přechod Rozvadov přes SRN do Francie 

2. den – ráno příjezd do Paříže, panoramatická jízda a pěší prohlídka města (náměstí Bastily, 
čtvrť Marais, náměstí Svornosti, Tuilerijské zahrady, ostrov Cité – chrám Notre Dame, Centre 
Pompidou, Forum des Halles) – ubytování

3. den – Versailles – zahrady, moderní čtvrť La Défense, Montmartre – bazilika Sacre Couer, 
v případě příznivého počasí plavba po Seině – ubytování

4. den – dopoledne pokračování prohlídky města: Eiffelova věž, Trocadero, Invalidovna, 
Latinská čtvrť, Opera a další. Odpoledne návštěva sbírek muzea Louvre nebo d'Orsay, 
procházky pro Champs Elysées

5. den – návrat do ČR v dopoledních hodinách 

ZAKARPATSKÁ UKRAJINA Zajímavý poznávací zájezd 
na Podkarpatskou Rus, místo 
spojené s historií prvorepub-
likového Československa, 
s prací a životem našich občanů
v nejvýchodnější části naší 
republiky až do roku 1939. 
Navštívíme turisticky zajímavá 
místa, uvidíme přírodu jen 
málo ovlivněnou civilizací, 
připomeneme si práci 
spisovatele Ivana Olbrachta, 
poznáme staré zvyky a tradice 
rusínské kultury.

Program:
1. den – odjezd z Benešova přes Slovensko do Užhorodu

2. den – Užhorod – Užhorodský hrad, skanzen a muzeum architektury, 
Lovecký zámek – lázně, Poljana – minerální prameny, Siněvirská Poljana – ubytování 

3. den – Siněvirské jezero, Koločava – muzeum Ivana Olbrachta, hospoda – četnická stanice, 
dřevěný kostel, hroby četníků – ubytování Rachiv 

4. den – Solotvino – koupání v „ukrajinském mrtvém moři“, Mukačevo – volná prohlídka 
města – ubytování 

5. den – Mukačevo – hrad Palanok, pravoslavný kostel, centrum – odjezd do ČR – zastávka 
Slovensko 

6. den – dopoledne příjezd do Benešova

PAŘÍŽ
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Saská metropole nazývaná také „Florencie na Labi“. 
Vánoční trh Strietzelmarkt (pojmenovaný podle vánočníDRÁŽĎANY

štoly, která je jeho tradičním symbolem již od 15. století), historické památky 
a skvělé nákupní možnosti jsou hlavními důvody pro návštěvu Drážďan.  Zájezd 
zahrnuje prohlídku obnoveného historického centra, Zwinger s nádhernou 
obrazovou galerií, Frauenkirche, náměstí Altmarkt, Kreuzkirche, operu apod.

BAD FÜSSING Lázně Bad Füssing – největší termální lázně v Evropě 
– nabízí regeneraci a odpočinek s možností koupání

po celý rok. Využít můžete kryté i venkovní bazény s termální léčivou vodou 
o teplotě 25 – 42 °C, vířivky, skvělé vodní masáže, inhalační procedury, parní 
sauny, odpočinkové místnosti, restaurace. Navštívit můžete lázně Therme I, 
Therme II, a Johanesbad.

KUDOWA ZDRÓJ Nákupy na vyhlášeném polském tržišti nebo 
koupání v aquaparku. Individuální prohlídka

lázeňského města. Srdcem městečka Kudowy je Lázeňský park (Park Zdrojowy). 
Park byl založen v 17. století jako park anglického typu. Městečko se nachází na 
rozhraní Stolových a Orlických hor. Podstatou léčby ve zdejších lázních je využití 
místních minerálních vod, které slouží pitným kúrám a koupelím.

ŘEZNO Regensburg – jedno z nejstarších a památkově nejvýznamnějších 
německých měst. Nachází se zde na 1 400 památkově chráněných

objektů z různých období – především římská, románská a gotická architektura. 
Město se pyšní více jak 2000 let starou historií. Mezi nejvýznamnější památky 
patří Kamenný most spolu s katedrálou svatého Petra. Nejhezčí pohled na město 
je od řeky.Dále je Řezno  jedno z mála měst který ideálně kombinuje historickou 
zástavbu s moderním nákupním prostředím. 

PASOV Starobylé město nedaleko rakouských hranic a také místo setkání 
tří řek (Dunaj, Inn, Ilz). Pasov patří k nejhezčím bavorským

městům, jeho památky pocházejí z období baroka. Díky své malebnosti 
a historickému centru je Pasov častým cílem řady turistů. Svou barokní podobu, 
kterou charakterizují vysoké věže, malebná náměstí, křivolaké uličky 
a romantické promenády město získalo v průběhu 17. století, kdy jej po 
devastujícím požáru přestavěli italští barokní mistři. Starému městu 
dominuje dóm svatého Štěpána, pocházející ze 17. století. Známou pasovskou 
památkou je i poutní klášter Maria Hilf.

NORIMBERK Prohlídka historického centra, druhého největšího 
města Bavorska. Městu dominuje hrad, ve kterém sídlili

císaři Svaté říše římské. Město Norimberk je proslaveno výrobou známých 
perníčků, které se zde pečou již od 13. století. Dominantu města představuje 
centrálně umístěný Císařský hrad , ze kterého se naskýtá nádherný výhled na celé 
město. Díky nádhernému historickému středu města a jedinečným adventním 
trhům patří Norimberk k turisticky nejlákavějším městům Německa.
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

ADVENTNÍ VÍDEŇ
světoznámých pamětihodností. To je jen několik z mnoha důvodů, proč Vídeň 
v době adventní navštívit. Zpříjemněte si předvánoční shon a ponořte se 
do sváteční atmosféry tohoto kouzelného města. Součástí programu: prohlídka 
historického centra, Ringstrasse s Vídeňským divadlem a Státní operou, dóm sv. 
Štěpána (Stephansdom), Hofburg, novogotická radnice se stometrovou věží 
a rytířem na jejím vrcholku (Rathausmann), Uměleckohistorické muzeum 
s obrazovou galerií, městský park s pomníkem Johanna Strausse a další. 

Zářivá výzdoba ulic, pohádkové vánoční trhy, 
horký punč, vůně cukroví, návštěva
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BENEŠOV
Masarykovo nám. 6

256 01 Benešov
Tel./fax: +420 317 724 335

Mob.: 602 394 776 I 602 107 081

TÁBOR
Kožešnická 267

390 01 Tábor
Tel./fax: +420 381 254 167
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