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NOVINKY
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, KARLOVY VARY, 
TATRY – JÁNSKA DOLINA, DRÁŽĎANY,
FRANCIE – PROVENCE,
MILANO – OPERA LA SCALA 
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ, KTERÁ VÁS NEZKLAME
PROVOZNÍ DOBA
Po + Stř:  9.00 – 17.00
Út + Čt:    9.00 – 14.00
Pá:           9.00 – 15.00
So – Ne:   zavřeno 

Partnerská pojišťovna:

SLEVY, VÝHODY A DOTACE, UPOZORNĚNÍ

VĚRNOSTNÍ SLEVA 
Pokud jste se zúčastnili našich akcí v roce 2020, 2021 nebo 
2022, máte nárok na věrnostní slevu 150 Kč za osobu. Je však 
nutné provést platbu za akci v CK SOCHOR.CZ s.r.o., (hotově, 
platební kartou, bankovním převodem).

MIMOŘÁDNÉ SLEVY
Na některé pobyty, které budeme pořádat, bude možné získat mimořádnou fi nanční dotaci.
Klimatické léčebné pobyty pro rodiče s dětmi ve vysokohorském prostředí budou dotovány pro-
střednictvím Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Lze také očekávat dotace na seniorských 
pobytech pro organizované skupiny – svazy, kluby seniorů. O uvedených dotacích bude naše CK 
poskytovat informace nejpozději 2 měsíce před konáním konkrétní akce.

Partnerská pojišťovna:Sponzoři klimatických pobytů:

VČASNÝ NÁKUP
Sleva za včasný nákup při úhradě celé částky zájezdu nejpozději dne 17. března 
2023. Sleva je ve výši 200 Kč za osobu. Je však nutné provést platbu za akci v CK 
SOCHOR.CZ s.r.o., (hotově, platební kartou, bankovním převodem).

SLEVA PRO SENIORY
Každý senior nad 55 let a senior, 
který pobírá starobní nebo invalid-
ní důchod, získává slevu 150 Kč 
za osobu (uvedeno v tabulce).

PROVOZNÍ DOBAPROVOZNÍ DOBA
Po + Stř:  9.00 – 17.00
Út + Čt:    9.00 – 14.00
Pá:         
So – Ne:   zavřeno 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. Slevy se nevztahují na zájezdy do 4 dnů trvání a na pobyty partnerských CK.
2. Při platbě zájezdu v CK platební kartou, bude v případě storna vrácená částka snížena také o poplatek bance 
1,2 % z celkové zaplacené částky.
3. V ceně není zahrnut příplatek za transfer do Plzně nebo za nástup mimo plánovanou trasu jízdy.
4. Pojištění proti úpadku má naše CK uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou a toto pojištění je do ceny 
každé akce již zahrnuté.

Cestovní kancelář, 
IČ: 64834026, DIČ: CZ64834026
Slovanská 7, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 227 143, 724 122 827
info@sochor.cz, www.sochor.czTěšíme se na Vás.

VÝLETY PRŮVODCE BAZÉN PROCEDURY VÝBORNÁ KUCHYNĚ DOPRAVA

U VĚTŠINY POBYTŮ V CENĚ:
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PŘÍPLATKY 1L pokoj: 2 200 
Kč/pobyt, vstupy, rekreační 

poplatek splatný na místě.

POZNÁVACÍ A ZÁŽITKOVÝ POBYT S WELLNESS
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

Ubytování v hotelu Garni Třebon*** (300 m 
od lázní Aurora) nedaleko centra. V hotelu 
se nachází jídelna a společenská místnost. 
Na pokojích je sociální zařízení (prostorná 
koupelna se sprchovým koutem a WC), 
kuchyňský kout se spotřebiči, TV, WiFi 
a telefon. Součástí většiny pokojů je balkón 
s výhledem. Stravování formou polopenze. 
Snídaně (švédské stoly) na Hotelu Garni 
Třeboň a bufetové večeře v lázních Aurora. 

V sousedství hotelu se nachází wellness.

TŘEBOŇ – MĚSTO ZÁŽITKŮ 

LÁZEŇSKÝ POBYT

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23KON31123KON31123KON311 14.05. – 20.05.14.05. – 20.05.14.05. – 20.05. LH JIRÁSEK***LH JIRÁSEK***LH JIRÁSEK*** 11 450,-11 450,-11 450,- 11 300,-11 300,-11 300,- 777

23KON31223KON31223KON312 24.09. – 30.09.24.09. – 30.09.24.09. – 30.09. LH JIRÁSEK***LH JIRÁSEK***LH JIRÁSEK*** 11 450,-11 450,-11 450,- 11 300,-11 300,-11 300,- 777

KONSTANTINOVY LÁZNĚ  - LÁZNĚ NAŠEHO KRAJE KONSTANTINOVY LÁZNĚ  - LÁZNĚ NAŠEHO KRAJE 

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23MIK35023MIK35023MIK350 07.05. – 12.05.07.05. – 12.05.07.05. – 12.05. BONSAI***BONSAI***BONSAI*** 11 400,-11 400,-11 400,- 11 250,-11 250,-11 250,- 666

KONSTANTINOVY LÁZNĚ  - LÁZNĚ NAŠEHO KRAJE KONSTANTINOVY LÁZNĚ  - LÁZNĚ NAŠEHO KRAJE KONSTANTINOVY LÁZNĚ  - LÁZNĚ NAŠEHO KRAJE 

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze, 
3x výlet v místě pobytu (Pálava, Znoj-
mo, Lednicko-valtický areál), ochutnáv-
ka vín a posezení ve vinném sklípku 

v Mikulově, cestou zpět Telč. 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Příjemný rodinný Hotel BONSAI*** v sousedství historického centra Mikulov má letní 
zahrádku, dětský koutek, nekuřáckou a stylově zařízenou vinárnu a zahradu se stá-
lou výstavou bonsaí. Moderně zařízené pokoje se sociálním zázemím, TV SAT, WiFi, 
minibarem a fénem. Stravování formou polopenze v hotelové restauraci. Snídaně 

formou švédských stolů a večeře servírovaná. 

PŘÍPLATKY 1L pokoj: 1 500 Kč/pobyt. Vstupy do památek, exkurze ve VZ Znovín 
s ochutnávkou. Poplatek obci splatný na místě.

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze, 2x su-
chá masážní vana, 1x uhličitá koupel, 
1x perličková koupel, 1x parafín na 
ruce, 1x vstup do solné jeskyně, lékař-
ská přednáška, neomezené využití kry-
tého bazénu v hotelu Jirásek, hotelový 

průvodce na skupinu.

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23TRE13423TRE13423TRE134 28.05. – 02.06.28.05. – 02.06.28.05. – 02.06. GARNI***GARNI***GARNI*** 10 100,-10 100,-10 100,- 9 950,-9 950,-9 950,- 666

LÁZNĚ SE ZAMĚŘUJÍ NA OBĚHOVÝ A POHYBOVÝ APARÁT, REKONVALESCENCI
A REGENERACI ORGANISMU, KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY, PREVENCI 

A KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKU.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

Lázeňský hotel Jirásek*** nabízí ubytování v pokojích se sociálním zařízením, TV, led-
ničkou, telefonem a rádiem. Část pokojů je s balkónem. V hotelu je recepce, restaura-
ce s kavárnou a terasou, půjčovna jízdních kol a holí pro Nordic Walking, rehabilitační 
bazén, bezbariérový přístup, výtah, salónek s WIFI. Stravování v Hotelu Jirásek (sní-

daně formou švédských stolů, večeře výběrem ze 4 jídel + salátový bufet).
                              

                             PŘÍPLATKY 1L pokoj: 1 050 Kč/pobyt, lázeňský poplatek splatný na 
místě. Plnou penzi možno domluvit na recepci.

MIKULOV – ROZKVETLÁ PÁLAVA 

ČR

MIKULOV – PÁLAVA (UNESCO) – PAVLOV – ZNOJMO – LEDNICE (UNESCO) – VALTICE (UNESCO) – TELČ (UNESCO)MIKULOV – PÁLAVA (UNESCO) – PAVLOV – ZNOJMO – LEDNICE (UNESCO) – VALTICE (UNESCO) – TELČ (UNESCO)

BONSAI***

LH JIRÁSEK***

PŘÍPLATKY
Kč/pobyt, vstupy, rekreační 

GARNI***

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze, 4x 1hod. ve 
wellness centru Aquaviva lázní Aurora (300 m 
od hotelu, slatinné lázně Třeboň). 2x autobuso-
vý zájezd: 1. Nové Hrady - Terčino údolí - Dobrá 
voda, 2. Výlet v oblasti jižních Čech (bude upřes-
něno před akcí – Borovany či Tábor). Dva dny 
v Třeboni - procházka s návštěvou pamětihodností 
(Schwarzenberská hrobka, Třeboňský zámek, cen-
trum města, městské divadlo, vyhlídková věž, atd.). 
Cestou tam zastávka v Písku (oběd, prohlídka cent-

ra), cestou zpět zastávka na zámku Kratochvíle. 

OCHUTNÁVKA VÍNA V CENĚ

FYZICKY NENÁROČNÉ

BAZÉN SE SLANOU VODOU V CENĚ

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
VÝBORNÁ KUCHYNĚ

VÝBORNÁ KUCHYNĚ
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ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - KRAJINA V ÚDOLÍ LABE

PŘÍPLATKY 1L pokoj: 2 000 Kč/pobyt, rekreační poplatek splatný na 
místě.

POZNÁVACÍ A ZÁŽITKOVÝ WELLNESS POBYT S TURISTICKÝMI VÝLETY
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Wellness & spa hotel Horal**** v Rožnově 
pod Radhoštěm nabízí prostorné pokoje, je-
dinečné wellness, relaxační vnitřní bazén 
s protiproudem, restauraci s venkovní terasou 
a konferenční prostory. V těsné blízkosti hotelu 
najdete Valašské muzeum v přírodě. Všech-
ny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, 
TV, trezorem, minibarem a županem. Stravo-
vání formou polopenze – bufetové snídaně 
i večeře.

BESKYDY – KOUZLO KARPATSKÝCH LESŮ 
HARRACHOVKA***

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO SENIOŘI 55+SENIOŘI 55+SENIOŘI 55+ DNIDNIDNI

23BES32023BES32023BES320 18.06. – 23.06.18.06. – 23.06.18.06. – 23.06. HORAL****HORAL****HORAL**** 12 200,-12 200,-12 200,- 666

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23KAV13823KAV13823KAV138 26.06. – 02.07.26.06. – 02.07.26.06. – 02.07. BELLEVUEBELLEVUEBELLEVUE********* 10 100,-10 100,-10 100,- 9 950,-9 950,-9 950,- 777

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Hotel Bellevue*** svou krásnou polohou uprostřed karlovar-
ské přírody naplňuje beze zbytku svůj název – v překladu znějící 
“Krásná vyhlídka”. Hotel je od lázeňského centra Karlových Varů 
vzdálen cca 15 minut pěší chůze. Lázeňské město Karlovy Vary 
a blízké okolí nabízí pro Vaši návštěvu množství zajímavých akcí 
a služeb. V hotelu je vlastní wellness centrum. Během pobytu bu-
dete mít možnost zúčastnit se i 57. ročníku Mezinárodního fi lmo-
vého festivalu Karlovy Vary (30/6 – 8/7 2023) – zahájení festivalu 
a festivalová atmosféra. Všechny pokoje jsou vybaveny internetovým 
připojením, lednicí, LCD TV a balkónem. Stravování formou polopen-
ze – bufetové snídaně a večeře výběrem z 5 jídel + salátový bufet.

POZNÁVACÍ A ZÁŽITKOVÝ WELLNESS POBYT S TURISTICKÝMI VÝLETY

POZNÁVÁCÍ A LÁZEŇSKÝ POBYT
KARLOVY VARY - PERLA ZÁPADOČESKÝCH LÁZNÍ

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze, zájezdy: 1. Hrad 
Hazmburk, zámek Libochovice, 2. Výstup na Milešov-
ku, návštěva místního vinařství s ochutnávkou. V rámci 
pobytu v Litoměřicích budeme vybírat z akcí: pevnost 
Terezín, podzemní továrna Richard, vyhlídkový vrchol 
Radobýl, brána do Čech – Porta Bohemica. Na cestě 
tam návštěva zámku Roudnice nad Labem, na cestě 
zpět výstup na Říp.

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23STŘ13723STŘ13723STŘ137 11.06. – 17.06.11.06. – 17.06.11.06. – 17.06. KOLIBA***KOLIBA***KOLIBA*** 9 450,-9 450,-9 450,- 9 300,-9 300,-9 300,- 777

POZNÁVÁCÍ A ZÁŽITKOVÝ POBYT

KOLIBA***

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Hotel Koliba*** se nachází v Litoměřicích, nedaleko historického 
centra tohoto města ve vynikající poloze v srdci Českého středoho-
ří. Všechny stylově zařízené pokoje v přízemí a v 1. a 2. patře mají 
sociální zařízení, TV a připojení k internetu. K dispozici je menší 
venkovní terasa, konferenční místnosti, relaxační a pivní lázně a mi-
nipivovar Kousek. Stravování formou polopenze (snídaně bufetové, 
večeře výběrem z menu).

V CENĚ JE ZAHRNUTO
Doprava, ubytování, polopenze, neomezený vstup do vnitřního bazénu a fi t-
ness, 2x 2hod. vstup do wellness centra, zapůjčení horského kola na ½ dne, 
trekingové hole Nordik Walking k zapůjčení na celý pobyt, WiFi, slevová karta 
Beskydy Card (na vyžádání v hotelu), 2x autobusový zájezd + výlety pěšky 
(1. Pustevny - Radhošť: autobusem + 8 km turistický výlet. 2. Vsetínské vr-
chy: autobusem - Soláň (ateliér K. Hofmana + 5 km turistický výlet), 3. Rožnov 
pod Radhoštěm: pěšky - Valašské muzeum v přírodě, Jurkovičova rozhled-
na, město). Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast – při zpáteční 
cestě.

KARLOVY VARY - PERLA ZÁPADOČESKÝCH LÁZNÍ

HORAL****

V CENĚ JE ZAHRNUTO
Doprava, ubytování, polopenze, volný vstup do 
wellness s procedurami, 3x výlet (1. Ostrov nad Ohří, 
Klínovec, Boží Dar. 2. Nová Role - Thun - exkurze do 
výroby porcelánu, Loket. 3. Svatošské skály), pro-
cházky po Karlových Varech, festivalová atmosféra 
města, cestou zpět návštěva kláštera Teplá.

PŘÍPLATKY 1L pokoj: 1 000 Kč/pobyt, vstupy, rekreační 
poplatek splatný na místě.

PŘÍPLATKY
1L pokoj: 1 200 Kč/pobyt, vstupy, rekreační poplatek splatný na 
místě. Možno připlatit Pivní lázně (40 min. koupel + 20 min. relaxa-
ce na lehátku + 2 x 0,5 l piva - 1000 Kč/1 osoba, 800 Kč/1 osoba 
při obsazenosti 2 osob na 2 vany).

NOVINKA PIVNÍ LÁZNĚ

VELMI VÝHODNÁ CENA

NOVINKA

VÝBORNÁ KUCHYNĚ

FYZICKY STŘEDNĚ NÁROČNÉFYZICKY STŘEDNĚ NÁROČNÉ

WELLNESS V CENĚ

WELLNESS V CENĚ

FILMOVÝ FESTIVAL

BELLEVUE***

*Cena pod 55 let na vyžádání v CK.
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KAREL IV.***

ZÁŽITKOVÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

Hotel Karel IV.*** má optimální polohu a nachází se 
několik minut od centra města Turnov v klidné vilové 
čtvrti v blízkosti rozlehlého parku. Všechny pokoje mají 
sociální zařízení, TV+SAT, připojení k internetu, chlad-
ničku. K dispozici výtah, terasa, nově zrekonstruovaný 
venkovní bazén 10x 5m, dětské brouzdaliště 3x 2m 
v uzavřené zahradě s lehátky a slunečníky, dětské hři-
ště. Stravování formou polopenze (snídaně bufetové, 

večeře servírovaná o 2 chodech).

V CENĚ JE ZAHRNUTO
Doprava, ubytování, polopenze, neomezené využítí venkovního ba-
zénu, WiFi, 3x autobusový celodenní zájezd: (Prachovské skály, Hru-
boskalsko, Maloskalsko, hrad Trosky, hrad Kost). 1x pěší vycházka 
(centrum Turnova, exkurze v podniku Český granát a v Muzeum Čes-

kého Ráje). 

PŘÍPLATKY
1L pokoj: 2 400 Kč/pobyt, vstupy, rekreační poplatek splatný na místě.

ČESKÝ RÁJ – SKALNÍ MĚSTA A RÁJ TO NA POHLED 

AKCEAKCEAKCEAKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DÍTĚ DÍTĚ DÍTĚ DO 12 LETDO 12 LETDO 12 LET DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23RAJ38023RAJ38023RAJ38023RAJ38023RAJ38023RAJ380 23.07. – 29.07.23.07. – 29.07.23.07. – 29.07. KAREL IV.***KAREL IV.***KAREL IV.*** 7 900,-7 900,-7 900,- 9 900,-9 900,-9 900,- 9 750,-9 750,-9 750,- 777

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DĚTI DĚTI DĚTI 0-5*0-5*0-5* DĚTI DĚTI DĚTI 6-15*6-15*6-15* DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23KRK34123KRK34123KRK341 13.08. – 19.08.13.08. – 19.08.13.08. – 19.08. HARRACHOVKA***HARRACHOVKA***HARRACHOVKA*** 2 600,-2 600,-2 600,- 6 050,-6 050,-6 050,- 8 900,-8 900,-8 900,- 8 750,-8 750,-8 750,- 777

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze (jeden večer tématická večeře „Zabi-
jačka“), vyhřívaný hotelový bazén 1hod. denně, fi tness 1hod. denně, 
WiFi, 2x autobusový zájezd (1. Zlaté návrší, Vrbatova bouda, Lab-
ská bouda, 2. Tanvaldskou ozubnicovou drahou a přes vodopády 
na Desné), 2x pěší výlet (Harrachov, Mumlavský vodopád, Čertova 

hora, Annínské údolí, Harrachovská sklárna a pivovar).
PŘÍPLATKY 1L pokoj: 1 000 Kč/pobyt, poplatek obci splatný na místě.

POZNÁVACÍ POBYT - HARRACHOV
KRKONOŠE – NEJVYŠŠÍ ČESKÉ POHOŘÍ

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Wellness hotel Harrachovka*** leží na okraji lesa, pou-
hé 2 minuty od centra Harrachova. V hotelu se nachází 
letní terasa, wellness s vyhřívaným bazénem, solná jes-
kyně, parní lázeň, infrasauna, fi tness. Možnost masáží, 
manikúry, pedikúry, apod. Pokoje jsou vybaveny soci-
álním zařízením, trezorem, minibarem, TV, WiFi. Stra-
vování formou polopenze – bufetové snídaně i večeře.

*Cena pro dítě na přistýlce platí při dvou platících dosp. osobách. 

ISTRIA***

LUŽAN

ZÁŽITKOVÝ A WELLNESS POBYT VE VELKÝCH LOSINÁCH
V CENĚ JE ZAHRNUTO 

Doprava, ubytování, polopenze (sleva 20% na oběd 
v hotelové restauraci), 2x 3hodinový vstup do termál-
ního parku TERMÁLY LOSINY, 3x autobusový zájezd: 
1. Dolní Morava, Stezka v oblacích, Visutý most, hraniční 
bunkry Králíky, 2. Kouty nad Desnou a Dlouhé stráně - 
exkurze, přírodní krásy, horní nádrž, 3. Praděd. 2x pěší 
výlet (Minerální pramen, pivovar, čokoládovna, zámek, 

ruční papírna).

JESENÍKY – ODPOČINEK A TERMÁLNÍ KOUPELE

AKCEAKCEAKCEAKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23JES13323JES13323JES13323JES13323JES13323JES133 03.09. – 09.09.03.09. – 09.09.03.09. – 09.09. ISTRIA***ISTRIA***ISTRIA*** 10 950,-10 950,-10 950,- 10 800,-10 800,-10 800,- 777

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Hotel Istria*** nabízí ubytování přímo v centru Velkých Losin, jen pár 
kroků od termálních lázní, v překrásné přírodě Jeseníků. Komfortně 
zařízené pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, TV a WiFi. 
Možnost posezení na terase. Stravování formou polopenze – bohaté 
snídaně formou bufetu, večeře v hotelové restauraci (Pizzeria zamě-

řená na italskou kuchyni) s nápojem k večeři zdarma.

PŘÍPLATKY 1L pokoj: 2 400 Kč/pobyt, vstupy, rekreační poplatek 
splatný na místě.

HARRACHOVKA***

VELMI VÝHODNÁ CENA

FYZICKY STŘEDNĚ NÁROČNÉ

FILMOVÝ FESTIVAL

VÝHODNÁ CENA VENKOVNÍ BAZÉN V CENĚ

FYZICKY STŘEDNĚ NÁROČNÉ BAZÉN V CENĚ

ITALSKÁ KUCHYNĚITALSKÁ KUCHYNĚ

TERMÁLNÍ PARK V CENĚ

**Cena pro dítě na pevném lůžku na vyžádání. 

FYZICKY STŘEDNĚ NÁROČNÉ BAZÉN V CENĚ

I PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI

VÝHODNÁ CENA VENKOVNÍ BAZÉN V CENĚ

I PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI



LUŽAN

LUŽAN
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V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, 2x ubytování se snídaní formou bufetu. 

PŘÍPLATKY
1L – 2 200 Kč. Doporučené kapesné: 3 000 Kč 
+ 1 200 Kč vstupenka na divadlo, rekreační popla-
tek splatný na místě.

DRACULA – OTÁČIVÉ DIVADLO – 2. 6. 2023 OD 21.30 HOD
PROGRAM
1. den - odjezd z Plzně v ranních hodinách do Českého Krumlova 
a první část prohlídky města. Ubytování (Villa Areka - památkově chrá-
něný renesanční dům, 3 minuty pěšky od historického centra), večeře 
v centru Krumlova a procházka k otáčivému divadlu. 
Večerní představení ve 21.30 hod – Dracula (činohra/horor) – 120 mi-
nut bez přestávky (Nemrtvý démon hrabě Dracula opouští svůj hrad 
v Transylvánii, aby rozšířil své pole působnosti a našel ženu, jejíž por-
trét ho okouzlil. Nikdo netuší, jak nebezpečný je ten uhrančivý cizinec. 
Nikdo, až na doktora Van Helsinga…).
2. den – po snídani druhá část návštěvy Českého Krumlova a jeho pa-
mětihodností. 
3. den – po snídani odjezd do Plzně (cestou zpět návštěva Týna nad 
Vltavou).

ČESKÝ KRUMLOV – ZA KULTUROU A HISTORIÍ

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze - z toho 1x uvítací večeře 
s welcome drinkem,1x společenský večer s hudbou,
balíček procedur (denně hodinový vstup do hotelového bazénu, 2x 
rašelinový zábal - částečný, 1x klasická částečná masáž s aromatic-
kým olejem, 1x inhalace Vincentkou, 1x lokální kryoterapie a neome-
zený vstup do fi tness a tělocvičny), sleva 5% na služby wellness a re-
lax centra Hotelu Harmonie, 2x výlet (Kromeříž, Vizovice, popř. Lešná 
u Zlína nebo Trenčín). Cestou zpět prohlídka Velehradu.

ZÁŽITKOVÝ POBYT S PROCEDURAMIZÁŽITKOVÝ POBYT S PROCEDURAMI
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Hotel Harmonie*** disponuje pokoji s vlast-
ním sociálním zařízením (sprcha/WC) a TV 
SAT. Moravská restaurace nabízí tradiční po-
krmy české kuchyně, regionální speciality 
a širokou nabídku kvalitních moravských vín. 
Strava formou polopenze. Snídaně bufeto-
vé a tříchodové večeře servírované výběrem 
z menu. Wellness centrum s plaveckým bazénem 
a procedurami přímo v hotelu. Výtah k dispozici.

LUHAČOVICE – Z LÁZNÍ ZA POZNÁNÍM STŘEDNÍ MORAVY

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23KRU13623KRU13623KRU136 02.06. – 04.06.02.06. – 04.06.02.06. – 04.06. VILLA AREKAVILLA AREKAVILLA AREKA 4 600,-4 600,-4 600,- 4 450,-4 450,-4 450,- 333

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23LUH33123LUH33123LUH331 17.09. – 23.09.17.09. – 23.09.17.09. – 23.09. HARMONIE***HARMONIE***HARMONIE*** 10 100,-10 100,-10 100,- 9 950,-9 950,-9 950,- 777

ČR

HARMONIE***

Poznámka: v rámci programu počítáme s návštěvou zámku, hradního 
muzea a zámecké věže, fotoateliéru Seidel, Schieleho galerie a krum-
lovských klášterů.

PŘÍPLATKY 1L pokoj: 1 200 Kč/pobyt, vstupy, lázeňský po-
platek splatný na místě.

ČESKÝ KRUMLOV – ZA KULTUROU A HISTORIÍ

WELLNESS, PROCEDURY, VÝLETY

100% ZÁŽITEK

OTÁČIVÉ DIVADLO – DRACULA

6

VILLA AREKA
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POBYT V TERMÁLECH NA ŽITNÉM OSTROVĚ

VEĽKÝ MEDER – TERMÁLNÍ RÁJ NA JIHU SLOVENSKA
POBYT V TERMÁLECH NA ŽITNÉM OSTROVĚ

SR

VEĽKÝ MEDER – TERMÁLNÍ RÁJ NA JIHU SLOVENSKA

SRSR

GYÖRY

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Veľký Meder se nachází na jihu Slovenska jen 8 km od Dunaje a maďarských 
hranic. Ve městě se nachází Thermalpark Corvinus Veľký Meder, který dispo-
nuje 7 bazény s celoročním provozem a 6 venkovními bazény s léčivou vodou 
o teplotě 26 - 38°C vybavenými vodními masážními tryskami, hracími elementy, 
vnitřními a venkovními tobogány. Geotermální voda (teplota vody z vrtu až 72°C 
čerpána z hloubky až 1791 m) má blahodárné účinky na pohybové ústrojí, pá-
teř, svalstvo a klouby a celkově přispívá k regeneraci organismu. Ubytování je 
zajištěno v rodinném penzionu Györy, který se nachází v klidném prostředí na 
okraji lesa, jen 100 m od termálního koupaliště. Každý pokoj má sociální zaříze-
ní, TV, WiFi, ledničku, balkón, pokoj s možností přistýlky. Stravování je formou 
polopenze (snídaně bufetová, večeře servírovaná tříchodová, slovensko-ma-

ďarská kuchyně, jeden večer grilování s živou hubou – dle počasí).

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze, 1 celoden-
ní výlet: maďarské město Györ, 1 polodenní 
výlet: vodní mlýn Kolárovo na Malém Dunaji. 

PŘÍPLATKY 1L  2 900 Kč/pobyt, rekreační 
poplatek splatný na místě, permanentka do 
Thermalparku Veľký Meder (cenu uvedeme 
10 dní před akcí v upřesňujících materiálech).

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DĚTI DĚTI DĚTI 5 - 155 - 155 - 15 DĚTI DĚTI DĚTI 5 - 15 5 - 15 5 - 15 LET PŘISTÝLKALET PŘISTÝLKALET PŘISTÝLKA DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23MED37023MED37023MED370 20.05. – 27.05.20.05. – 27.05.20.05. – 27.05. GYÖRYGYÖRYGYÖRY 9 100,-9 100,-9 100,- 7 200,-7 200,-7 200,- 10 450,-10 450,-10 450,- 10 300,-10 300,-10 300,- 888

23MED37123MED37123MED371 15.07. – 22.07.15.07. – 22.07.15.07. – 22.07. GYÖRYGYÖRYGYÖRY 9 300,-9 300,-9 300,- 7 600,-7 600,-7 600,- 11 100,-11 100,-11 100,- 10 950,-10 950,-10 950,- 888

23MED37223MED37223MED372 12.08. – 19.08.12.08. – 19.08.12.08. – 19.08. GYÖRYGYÖRYGYÖRY 9 300,-9 300,-9 300,- 7 600,-7 600,-7 600,- 11 100,-11 100,-11 100,- 10 950,-10 950,-10 950,- 888

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, strava, 2x zájezd, kryté termál-
ní bazény jsou k dispozici v ceně pobytu: ten, kdo 
je ubytovaný v Energy I má v ceně vstup do Řím-
ských lázní v Energy I. Kdo je ubytovaný v Energy II, 
má v ceně vstup do termálního bazénu v Energy II, 
ubytovaní na Borince mají v ceně vstup do termální-
ho komplexu. Dále jsou v ceně vířivky: v termálních 
bazénech Energy I a II víckrát denně a v Penzionu 

U Vodníka 40 minut za pobyt.

PŘÍPLATKY 1L pokoj: E I a II +1 590 Kč/pobyt. Quatro 
II + 2 300 Kč/pobyt. U Vodníka III + 2 300 Kč/pobyt. 

Bungalovy E I (4. a 11. měsíc + 200 Kč/os/pobyt). 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
V Podhájské je rozsáhlý komplex bazénů s léčivou vodou (revmatismus, kloubní onemocnění, kožní onemocnění, dýchací 
problémy). Penziony Energy I a II mají vnitřní bazény s termální vodou. Penzion Quatro II je vzdálen 300 m, Penzion U Vodníka 
III cca 350 m a penzion Termál 800 m od termálního koupaliště. Všechny penziony mají pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním, TV, ledničkou, WiFi a některé mají balkón nebo terasu. Penzion U Vodníka III má sladkovodní venkovní bazén a vířivku. 
Na penzionech E I, E II, Borinka je strava formou polopenze (snídaně bufetové, dvouchodová večeře výběrem ze 2 menu, na 
Borince večeře tříchodová výběrem ze 3 menu), Penzion U Vodníka III, Quatro II, pouze bufetová snídaně (možnost dokoupení 

večeře) na penzionu Termal snídaně servírovaná.

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23ENE17123ENE17123ENE171 17.04. – 23.04.17.04. – 23.04.17.04. – 23.04. ENERGY I/IIENERGY I/IIENERGY I/II 9 350/8 900,-9 350/8 900,-9 350/8 900,- 9 200/8 750,-9 200/8 750,-9 200/8 750,- 777

23QUA18123QUA18123QUA181 05.06. – 12.06.05.06. – 12.06.05.06. – 12.06. QUATRO IIQUATRO IIQUATRO II 8 400,-8 400,-8 400,- 8 250,-8 250,-8 250,- 888

23VOD16123VOD16123VOD161 05.06. – 12.06.05.06. – 12.06.05.06. – 12.06. U VODNÍKA IIIU VODNÍKA IIIU VODNÍKA III 8 450,-8 450,-8 450,- 8 300,-8 300,-8 300,- 888

23ENE17223ENE17223ENE172 05.06. – 12.06.05.06. – 12.06.05.06. – 12.06. ENERGY IIENERGY IIENERGY II 10 300,-10 300,-10 300,- 10 150,-10 150,-10 150,- 888

23BOR15123BOR15123BOR151 05.06. – 12.06.05.06. – 12.06.05.06. – 12.06. BORINKABORINKABORINKA 13 750,-13 750,-13 750,- 13 600,-13 600,-13 600,- 888

23TER19123TER19123TER191 05.06. – 12.06.05.06. – 12.06.05.06. – 12.06. TERMÁLTERMÁLTERMÁL 6 950,-6 950,-6 950,- 6 800,-6 800,-6 800,- 888

23ENE17323ENE17323ENE173 09.10. – 15.10.09.10. – 15.10.09.10. – 15.10. ENERGY I/IIENERGY I/IIENERGY I/II 9 950/9 400,-9 950/9 400,-9 950/9 400,- 9 800/9 250,-9 800/9 250,-9 800/9 250,- 777

23ENE17423ENE17423ENE174 13.11. – 19.11.13.11. – 19.11.13.11. – 19.11. ENERGY I/IIENERGY I/IIENERGY I/II 9 350/8 900,-9 350/8 900,-9 350/8 900,- 9 200/8 750,-9 200/8 750,-9 200/8 750,- 777

POBYT V OBLÍBENÝCH SLOVENSKÝCH TERMÁLECH
PODHÁJSKA - BLAHODÁRNÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ 

POBYT V OBLÍBENÝCH SLOVENSKÝCH TERMÁLECH

100% ZÁŽITEK

VÝBORNÁ KUCHYNĚ

TERMÁLNÍ PARK

SLOVENSKÉ MRTVÉ MOŘE

7ŘÍMSKÉ LÁZNĚ ENERGY I
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NÍZKE TATRY – HORSKÉ PROSTŘEDÍ JÁNSKÉ DOLINY 

ROHÁČE –  SMREČANY - CHOČSKÉ VRCHY

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23TTE39023TTE39023TTE390 14.05. – 20.05.14.05. – 20.05.14.05. – 20.05. KRYM KRYM KRYM DR SENIORDR SENIORDR SENIOR 14 800,-14 800,-14 800,- 14 650,-14 650,-14 650,- 777

23TTE39023TTE39023TTE390 14.05. – 20.05.14.05. – 20.05.14.05. – 20.05. KRYM KRYM KRYM DR KLASIKDR KLASIKDR KLASIK 15 600,-15 600,-15 600,- 15 450,-15 450,-15 450,- 777

23TTE39023TTE39023TTE390 14.05. – 20.05.14.05. – 20.05.14.05. – 20.05. SLOVAKIA SLOVAKIA SLOVAKIA DR KLASIKDR KLASIKDR KLASIK 15 350,-15 350,-15 350,- 15 200,-15 200,-15 200,- 777

23TTE39123TTE39123TTE391 22.10. – 28.10.22.10. – 28.10.22.10. – 28.10. KRYM KRYM KRYM DR SENIORDR SENIORDR SENIOR 14 100,-14 100,-14 100,- 13 950,-13 950,-13 950,- 777

23TTE39123TTE39123TTE391 22.10. – 28.10.22.10. – 28.10.22.10. – 28.10. KRYM KRYM KRYM DR KLASIKDR KLASIKDR KLASIK 15 350,-15 350,-15 350,- 15 200,-15 200,-15 200,- 777

23TTE39123TTE39123TTE391 22.10. – 28.10.22.10. – 28.10.22.10. – 28.10. SLOVAKIA SLOVAKIA SLOVAKIA DR KLASIKDR KLASIKDR KLASIK 15 100,-15 100,-15 100,- 14 950,-14 950,-14 950,- 777

V CENĚ JE ZAHRNUTO  
Doprava, ubytování, plná penze, 1x půldenní výlet. LH 
Krym – DR. SENIOR (12 procedur: vstup. lék. prohlíd-
ka, termální koupele, masáže, rašelina, plavání, per-
ličkové koupele, oxygenoterapie) a 1x Velký wellness 
okruh za pobyt - 120 min. LH Krym + LH Slovakia – 
DR. KLASIK (18 procedur dle doporučení lékaře), 1x 
Velký wellness okruh za pobyt - 120 min a 1x Malý 
wellness okruh za pobyt - 80 min.

PŘÍPLATKY 1L Krym 3 300 Kč/pobyt, 1L Slovakia 1 600 
Kč/pobyt, vstupy, rekreační poplatek splatný na místě.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Lázně se specializují na léčbu a prevenci pohybového aparátu, 
revmatických a gynekologických problémů a kožních onemocnění. 
Lázeňský hotel Krym a Lázeňský hotel Slovakia jsou spojené vnitřní 
chodbou a nachází se v centru města u pěší zóny a je v nich zajištěna 
většina léčebných procedur. V hotelech je restaurace a kavárna. Pro 
klienty je k dispozici bazén a venkovní termální bazén s teplotou vody 
33 - 36°C. Pokoje jsou moderně zařízeny – rádio, TV, telefon, koupel-
na, sprchový kout, fén, župan, toaleta, lednička. Na LH Slovakia i na 
LH Krym všechny pokoje s balkónem. Stravování je možné formou 
plné penze či polopenze – snídaně, večere/obědy formou bufetu. 

LÁZENSKÝ POBYT S PROCEDURAMI A PLNOU PENZÍ (POPŘ. POLOPENZÍ)

TRENČIANSKE TEPLICE – UNIKÁTNÍ LÁZNĚ S DLOUHOU TRADICÍ

POZN. V případě polopenze – mínus 700 Kč/pobyt/osoba.

LH KRYM

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23BOJ21123BOJ21123BOJ211 04.06. – 10.06.04.06. – 10.06.04.06. – 10.06. BÔRINABÔRINABÔRINA 13 400,-13 400,-13 400,- 13 250,-13 250,-13 250,- 777

23BOJ21123BOJ21123BOJ211 04.06. – 10.06.04.06. – 10.06.04.06. – 10.06. LYSECLYSECLYSEC 13 700,-13 700,-13 700,- 13 550,-13 550,-13 550,- 777

LÁZENSKÝ POBYT S PROCEDURAMI A PLNOU PENZÍ
V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, plná penze, 1x 1hod. vstup do 
venkovního bazénu LD Bôrina nebo LD Mier (ubyto-
vaní v LD Lysec), 1x půldenní výlet, vstupní lékařská 
prohlídka, 18 procedur za pobyt. 

PŘÍPLATKY 1L: 4 300 Kč/pobyt (LD Lysec), 2 400 Kč/
pobyt (LD Bôrina), vstupy, rekreační poplatek splat-
ný na místě.  

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Základem procedur je přírodní hypotonická akratoterma (podzemní 
pramen) s teplotou od 28 do 52°C. Léčí se zde choroby pohybového 
a nervového ústrojí. Ubytování v LD Lysec a LD Bôrina (Baník). Všech-
ny pokoje na LD Bôrina mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon. 
Pokoje v LD Lysec mají navíc ledničku a většina pokojů má balkon. 
Stravováni je zajištěno v LD Bôrina nebo v LD Lysec formou plné pen-
ze (snídaně - švédské stoly, oběd a večeře – výběr z 5 - 6 druhů jídel). 

LÁZNĚ BOJNICE  – KRÁSNÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ V PODZÁMČÍ

LYSEC

TATRANSKÁ LOMNICA – V SRDCI VYSOKÝCH TATER

WELLNESS V CENĚ

POKOJE S BALKÓNY

WELLNESS V CENĚ

BALÍČEK PROCEDUR

LH KRYMLH KRYMLH KRYM

BALÍČEK PROCEDUR

Základem procedur je přírodní hypotonická akratoterma (podzemní 
PLNÁ PENZE

LH SLOVAKIA

BÔRINA
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AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DĚTI DĚTI DĚTI 3-63-63-6 DĚTI DĚTI DĚTI 6-126-126-12 DĚTI DĚTI DĚTI 12-1812-1812-18 DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23KLM14023KLM14023KLM140 06.08. – 12.08.06.08. – 12.08.06.08. – 12.08. AVENAAVENAAVENA*** *** *** 4 100,-4 100,-4 100,- 6 450,-6 450,-6 450,- 7 250,-7 250,-7 250,- 11 450,-11 450,-11 450,- 11 300,-11 300,-11 300,- 777

ZÁŽITKOVÝ POBYT S POZNÁNÍM TATER
V CENĚ JE ZAHRNUTO 

Doprava, ubytování, polopenze, volný vstup do hotelového bazé-
nu, fi tness, WiFi. 4x výlet (Jasná pod Chopkom, Liptovský Mikuláš 

– Aquapark Tatralandia, Vysoké Tatry, Západní Tatry – Roháče).

PŘÍPLATKY  1L pokoj: 1 600 Kč/pobyt, vstupy, lanovky, poplatek obci 
splatný na místě.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Relax Hotel*** Avena je situován v krásném a tichém hor-
ském prostředí Jánské doliny nedaleko obce Liptovský 
Ján blízko termálního koupaliště. Toto území se nachází 
v malebné scenérii Národního parku Nízké Tatry v Ján-
ské dolině, která je jednou z nejkrásnějších nízkotatran-
ských dolin. Hotel nabízí ubytování v prostorných 2lůž-
kových, 3lůžkových i rodinných pokojích s výhledem na 
okolní přírodu. Všechny pokoje jsou vybaveny LCD TV, 
sociálním zařízením a některé pokoje mají balkon. V ho-
telu je k dispozici bazén s protiproudem, fi tness a mož-
nost procedur. Stravování formou polopenze. Snídaně 

i večeře formou bohatých bufetových stolů. 

NÍZKE TATRY – HORSKÉ PROSTŘEDÍ JÁNSKÉ DOLINY 
ZÁŽITKOVÝ POBYT S POZNÁNÍM TATER

POBYT V RODINNÝCH PENZIONECH OBKLOPENÝCH HORAMI

ROHÁČE –  SMREČANY - CHOČSKÉ VRCHY
POBYT V RODINNÝCH PENZIONECH OBKLOPENÝCH HORAMI

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Vesnička Smrečany leží pod Západními Tatrami (Roháčemi), 5 km od 
Liptovského Mikuláše. Obcí protéká říčka Smrečianka obklopená pří-
rodním parkem, který navozuje relaxační atmosféru. Poloha je výhodná 
pro letní turistiku, cyklo turistiku a relax v termálních bazénech s blaho-
dárnými účinky: Liptovský Ján, Lúčky, Tatralandia, Bešeňová. V obci je 
obchod s potravinami, hospůdka s venkovní terasou a nově otevřená re-
staurace. Ubytování bude zabezpečeno v penzionech (U Hološov, Sha-

lom, U Klongov), pokoje jsou vybaveny TV, sociálním zařízením, WiFi. 

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze (snídaně i večeře 
servírované). 1x za pobyt vstup do wellness (vířiv-
ka, sauna). 3x zájezd: 1. Štrbské pleso, 2. Chočské 
vrchy, 3. Roháče – Žiarska chata. Fakultativní výlet: 

Lúčky, Oravský podzámok, Zuberec, Sv. Kríž.

PŘÍPLATKY  1L: 1 500 Kč/pobyt, vstupy, rekreační 
poplatek splatný na místě.

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DĚTI DĚTI DĚTI 3-123-123-12 DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23PUH60823PUH60823PUH608 19.08. – 26.08.19.08. – 26.08.19.08. – 26.08. SMREČANYSMREČANYSMREČANY 7 250,-7 250,-7 250,- 9 450,-9 450,-9 450,- 9 300,-9 300,-9 300,- 888
U HOLOSOV

TRENČIANSKE TEPLICE – UNIKÁTNÍ LÁZNĚ S DLOUHOU TRADICÍ

POBYT V HORÁCH V HOTELU TITRIS S AQUA RELAXEM 

TATRANSKÁ LOMNICA – V SRDCI VYSOKÝCH TATER
POBYT V HORÁCH V HOTELU TITRIS S AQUA RELAXEM 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Tatranská Lomnica je důležitým startem pro turistické trasy, hlavně díky lanov-
ce, která nás doveze na Skalnaté pleso, odkud můžeme dál pokračovat na 
Lomnický štít. Hotel*** Sorea Titris se nachází na tichém místě v blízkosti centra 
Tatranské Lomnice. Hotel disponuje Aqua Relax Centrem s bazénem, tobogá-
nem, vířivkou a saunovým světem. K dispozici je dětské hřiště, velká zahrada 
s terasou a grilem a WiFi zdarma ve společných prostorách. Pokoje jsou vy-
baveny TV, telefonem, trezorem a vlastním sociálním zařízením. Stravová-
ní je zajištěno formou polopenze. Snídaně i večeře formou bohatých teplých 

a studených bufetových stolů.

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, polopenze, 3x výlet: 
1. Vysoké Tatry - Skalnaté pleso (lanovkou), 
Hrebienok, Starý Smokovec (električka), 
2. Belianske Tatry (Chodník korunami stromů 
Bachledka nebo Belianska jaskyňa), 3. Pie-
niny, Červený Kláštor, Kežmarok. V ceně je 
2x 2 hodiny Aqua Relax (bazénová i saunová 
část). Fakultativně – 1. Spiš: Levoča, Spiš-
ský hrad, Spišská Kapitula, Poprad, 2. Dolina 
Zeleného plesa – turistika 17 km, 3. Štrbské 

pleso.
PŘÍPLATKY  1L : 1 100 Kč/pobyt, rekreační 
poplatek splatný na místě, vstupy a lanovky.

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23TIT22023TIT22023TIT220 01.10. – 07.10.01.10. – 07.10.01.10. – 07.10. TITRISTITRISTITRIS********* 13 750,-13 750,-13 750,- 13 600,-13 600,-13 600,- 777

NÍZKE TATRY – HORSKÉ PROSTŘEDÍ JÁNSKÉ DOLINY NÍZKE TATRY – HORSKÉ PROSTŘEDÍ JÁNSKÉ DOLINY NÍZKE TATRY – HORSKÉ PROSTŘEDÍ JÁNSKÉ DOLINY NOVINKA

AKCEAKCEAKCE

23KLM14023KLM14023KLM140

AVENA*** 

kových, 3lůžkových i rodinných pokojích s výhledem na 
okolní přírodu. Všechny pokoje jsou vybaveny LCD TV, 
sociálním zařízením a některé pokoje mají balkon. V ho-
telu je k dispozici bazén s protiproudem, fi tness a mož-
nost procedur. Stravování formou polopenze. Snídaně 

I PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI

Doprava, ubytování, polopenze (snídaně i večeře 

I PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI
FYZICKY NÁROČNÉ V CENĚ JE ZAHRNUTO V CENĚ JE ZAHRNUTO 

TURISTIKA V HORÁCH

VÝBORNÁ KUCHYNĚ

Doprava, ubytování, polopenze, 3x výlet: 
WELLNESS V CENĚ

TITRIS***

V CENĚ JE ZAHRNUTO 

TURISTIKA V HORÁCH

Cena za dítě je cena na přistýlce při 2 platících os. (dítě 0 - 3 zdarma). Cena za dítě na pevném lůžku na vyžádání. 

I PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI

Doprava, ubytování, polopenze, volný vstup do hotelového bazé-

I PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI
BAZÉN V CENĚ



LUŽAN
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AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23DUD20123DUD20123DUD201 10.09. – 16.09.10.09. – 16.09.10.09. – 16.09. SMARAGD***SMARAGD***SMARAGD*** 13 800,-13 800,-13 800,- 13 650,-13 650,-13 650,- 777

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, ubytování, plná penze, welcome drink, 1x 
půldenní výlet, 2x pěší výlet (lázeňský park a římské 
lázně a okruh přes vinice), lékařská konzultace, 11 lé-
čebných procedur za pobyt (podle doporučení lékaře), 
denně volný vstup do venkovního bazénu Rubín, den-
ně volný vstup do vnitřního relaxačního bazénu Wellnea 
s vířivkami, denně 1hodina ve Vitálním světě Wellnea 
(whirpool, suchá a parní sauna, tepidárium, oddychová 
zóna), večerní zábavné programy, procházky.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Dudinská termální léčivá voda (30 °C) je unikátní v evropském mě-
řítku. Léčí se zde onemocnění kloubů, srdce a cév, svalů a měkkých 
částí pohybového ústrojí, neurologická, stresová onemocnění, is-
chemické nemoci srdce, hypertenze, celkové únavy. LH Rubín a LH 
Smaragd jsou propojeny spojovací chodbou. Každý hotel má vlastní 
jídelnu. Procedury se poskytuji v LH Rubín. Ubytování v LH Smaragd. 
Nově zrekonstruované pokoje Smaragdu jsou vybaveny: WC, sprcha 
nebo vana, TV, lednice, telefon, balkón. Stravování formou plné pen-
ze. Snídaně – rauty, obědy a večeře – výběr z menu + salátový bufet.

PŘÍPLATKY 1L: 2 900 Kč/pobyt, vstupy, rekreační poplatek splatný na 
místě.

DUDINCE – VODA JAKO VE FRANCOUZSKÝCH LÁZNÍCH VICHY  
POBYT V MODERNÍCH LÁZNÍCH S PLNOU PENZÍ

SMARAGD***
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MOBILHOME

Doprava, ubytování, plná penze, welcome drink, 1x 
SR

MOŘE, SLUNCE, VÍNO, LEVANDULE – TO JE PROVENCE, PŮVABNÝ KOUT JIŽNÍ FRANCIE

FRANCIE – PROVENCE – POLOOSTROV GIENS
MOŘE, SLUNCE, VÍNO, LEVANDULE – TO JE PROVENCE, PŮVABNÝ KOUT JIŽNÍ FRANCIE

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO 444OS V MOBOS V MOBOS V MOB 333OS V MOBOS V MOBOS V MOB 222OS V MOBOS V MOBOS V MOB 111OS V MOBOS V MOBOS V MOB DNIDNIDNI

23PRO41323PRO41323PRO413 30.06. – 08.07.30.06. – 08.07.30.06. – 08.07. ILES D´OR***ILES D´OR***ILES D´OR*** 11 400,-11 400,-11 400,- 12 700,-12 700,-12 700,- 15 300,-15 300,-15 300,- 23 100,-23 100,-23 100,- 999

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava dálkovým autobusem tam a zpět včetně dopravy na výlety v místě pobytu. Ubytování se snídaní cestou tam (30.6.-
1.7.), ubytování v mobilhome (1.7. – 8.7.), využití kempu, 2 výlety v místě pobytu (1. Saint Tropez + Port Grimaud, 2. ostrov 
Porquerolles), místním autubusem do centra města Hyères, možnost návštěvy místních provensálských trhů. Fakultativně 
Marseille, Sanary sur Mer. Pobytová taxa (1 €/osoba/noc). 

PŘÍPLATKY 1L mobilhome – na vyžádání. Vodní sporty, WiFi, zapůjčení kola, lodní lístek na ostrov Porquerolles, jízdné na místní 
autobus.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
6 km dlouhý poloostrov Giens je nejjižnější cíp Francouzské riviéry. Slunce zde svítí až 300 dní v roce. Je to ideální místo pro 
milovníky přírody a vyznavače aktivní dovolené (cykloturistika a windsurfi ng). Návštěvníky ohromí slunečné počasí, rozmani-
tost pobřeží, krása blízkých ostrovů a hor, porostlých bujnou vegetací a velmi originální vodní fl óra na mořském dně, která 
z Giens dělá ideální místo pro potápění, bez masové turistiky a přeplněných pláží. Dřívější těžba soli tu zanechala soliska, která 
jsou dnes domovem vzácné fauny a fl ory. 17 km dlouhá pobřežní stezka kopíruje celý poloostrov skrývající malé zátoky, útesy 
a nezapomenutelné výhledy. 20 minut plavby od pevniny je ostrov Porquerolles, nejpůvabnější ostrov Francouzské riviéry 
s bělostnými plážemi a divoce rostoucí zelení. Klidný malý přírodní kemp Iles d´Or*** se nachází na klidném východním pobře-
ží poloostrova 350 metrů od široké písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. V kempu panuje jedinečná rodinná atmosféra. 
Nachází se zde recepce, minimarket (základní potraviny a denně čerstvé pečivo), příjemná malá restaurace, hřiště na plážový 
volejbal, dětské hřiště, stůl na stolní tenis a hřiště na pétanque. Kemp je ideální pro rodiny s dětmi, sportovně založené klienty 
či skupiny přátel. Na pláží je k dispozici nabídka vodních sportů a plážová restaurace. Ubytování je v moderních kompletně 
vybavených mobilhomech loggia (32m²) s klimatizací pro 2 až 5 osob - 2 oddělené ložnice s lůžkovinami (povlečení + ručníky 
nutno mít vlastní), obývací místnost s kuchyňským koutem (jídelní stůl, lednice s mrazákem, varná deska, mikrovlnná trouba, 
kávovar), koupelna se sprchovým koutem, WC, dřevěná terasa se zahradním nábytkem.  Stravování vlastní. Supermarket 
i místní prodejce vína v blízkosti kempu.

SRSR
BALÍČEK 11 PROCEDUR

Doprava, ubytování, plná penze, welcome drink, 1x 
SRSRPLNÁ PENZEV CENĚ JE ZAHRNUTO 

BAZÉNY A WELLNESS V CENĚ

AUTOBUSEM S PŘESPÁNÍM NA CESTĚ 
NOVINKAMOŘE, SLUNCE, VÍNO, LEVANDULE – TO JE PROVENCE, PŮVABNÝ KOUT JIŽNÍ FRANCIE

PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI
MOŘE, SLUNCE, VÍNO, LEVANDULE – TO JE PROVENCE, PŮVABNÝ KOUT JIŽNÍ FRANCIEMOŘE, SLUNCE, VÍNO, LEVANDULE – TO JE PROVENCE, PŮVABNÝ KOUT JIŽNÍ FRANCIE

KRÁSNÉ PLÁŽE

Cena platí pro 1 osobu podle počtu osob v Mobilhome.



AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23HEV51123HEV51123HEV511 03.09. – 09.09.03.09. – 09.09.03.09. – 09.09. EURÓPA FIT***EURÓPA FIT***EURÓPA FIT*** 14 950,-14 950,-14 950,- 14 800,-14 800,-14 800,- 777

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, luxusní ubytování (vana nebo sprcha, minibar, trezor, fén, 
telefon, LCD TV, balkón nebo terasa), WiFi, polopenze (snídaně 
i večeře formou bufetu – maďarská, mezinárodní, dietní i vegeta-
riánská kuchyně), v poledne domácí polévkový bufet. První služ-
ba v den příjezdu večeře, poslední služba v den odjezdu snídaně. 
Neomezené využití bazénového a saunového světa: zážitkový ba-
zén, termální bazén, vířivka, vnitřní a venkovní plavecké bazé-
ny, infrasauna, parní a fi nská sauna, solná kabina, ReneSanarium 
v poschodí, tropická zážitková sprcha, fi tness centrum, zábavné pro-
gramy a župan na pokoji. Půldenní výlet do Kesztely. Fakultativně vy-

jížďka lodí po Balatonu.
PŘÍPLATKY 1L 2 200  Kč/pobyt, rekreační poplatek splatný na místě.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Hévíz, jedno z největších a nejznámějších lázeňských 
středisek v Maďarsku, s největší vodní hladinou ter-
málního jezera v Evropě. Účinky „divotvorného“ jezera 
se projevují při léčení revmatických neduhů, chorob 
pohybového ústrojí a také gynekologických zánětů. 
Pitná kůra pomáhá při poruchách zažívacího traktu 
a paradentóze. Pramen poskytuje 86 milionů litrů vody 
denně, voda v jezeře se úplně vymění každých 28 
hodin. Hotel Európa Fit**** se nachází přímo v centru 

a jen pár minut pěšky (cca 400 m) od jezera.

MAĎARSKO – LÁZNĚ HÉVÍZ – ŠPIČKOVÝ TERMÁLNÍ KOMPLEX
WELLNESS A ZÁŽITKOVÝ POBYT

SMARAGD***

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava autobusem z Plzně, ubyto-
vání (od 26.8. a od 2.9.), polopen-
ze obnáší snídaně a večeře formou 
bufetu (džus, voda, víno a pivo 
během večeře zdarma), lehátka 
a slunečníky u bazénu, tematic-
ké večery. 2x autobusový zájezd 
(Pula, Poreč – historické centrum). 
Fakultativně  historická Rovinj lodí 

s občerstvením.

PŘÍPLATKY 
1L: 1 800 Kč/pobyt. Balkón 950 Kč, 
chladnička, trezor, dětská postýlka 
a vysoká jídelní židlička na vyžá-
dání, vodní sporty na pláži, lehátka 

a slunečníky na pláži. WiFi.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Moderní hotelový resort Plava Laguna*** je situován na klidném místě s krásným pano-
ramatickým výhledem na moře, asi 5 km od centra oblíbeného letoviska Poreč a 50 m od 
příjemné oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Nákupní možnosti a zábava 
v blízkosti ubytování nebo v centru města. Klientům je k dispozici prostorná vstupní hala 
s recepcí, směnárnou, turistickými informacemi a lobby barem, hlavní restaurace, ob-
chůdek se suvenýry, společenská místnost, TV, úschovna zavazadel, venkovní bazén, 
dětský bazén, snack bar u bazénu, opalovací terasa (lehátka a slunečníky zdarma), 
sportoviště. Moderně zařízené, prostorné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 
vybaveny sociálním zařízením (sprcha nebo vana, toaleta, fén), telefonem, klimatizací, 
rádiem, satelitní TV. Ubytování je nekuřácké. Hotel pořádá pravidelné tematické večeře 
s ochutnávkou tradičních specialit a zábavné programy pro děti i dospělé. Umožňuje 

sportovní aktivity (plavání, tenis, stolní tenis, minigolf).

LUXUSNÍ POBYT PŘÍMO NA PLÁŽI

CHORVATSKO – POREČ – PLAVA LAGUNA – AUTOBUSEM
LUXUSNÍ POBYT PŘÍMO NA PLÁŽI

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN DĚTI DĚTI DĚTI 4-64-64-6 DĚTI DĚTI DĚTI 7-137-137-13 DĚTI DĚTI DĚTI 14-1714-1714-17 DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23CRO41023CRO41023CRO410 25.08. – 02.09.25.08. – 02.09.25.08. – 02.09. 7 400,-7 400,-7 400,- 9 200,-9 200,-9 200,- 11 950,-11 950,-11 950,- 13 950,-13 950,-13 950,- 13 800,-13 800,-13 800,- 999

23CRO41223CRO41223CRO412 01.09. – 09.09.01.09. – 09.09.01.09. – 09.09. 6 800,-6 800,-6 800,- 8 100,-8 100,-8 100,- 10 500,-10 500,-10 500,- 12 100,-12 100,-12 100,- 11 950,-11 950,-11 950,- 999

PLAVA LAGUNA***

Cena za dítě je cena na přistýlce při 2 platících os. (dítě 0 - 3 zdarma). Cena za dítě na pevném lůžku na vyžádání. 

11

SR VÝBORNÁ KUCHYNĚ LUXUSNÍ LÁZNĚ NEOMEZENÝ WELLNESS

PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMIVÝHODNÁ CENA

EURÓPA FIT***
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ITÁLIE – MILANO – LA SCALA – LETECKY

V CENĚ JE ZAHRNUTO  
Letenka (Praha – Alicante a zpět), veške-
ré poplatky, transfer na letiště (doprava 
z Plzně autobusem na letiště do Prahy 
a zpět), transfer na hotel, ubytování. 
Všechny pokoje jsou vybaveny soci-
álním zařízením, TV, klimatizací, te-
lefonem, lednicí a balkonem s výhle-
dem na moře. Stravování: plná penze 
s nápoji u jídla nebo „all inclusive“ (tj. 
plná penze a vybrané služby zdarma, 
alko i nealko, teplé i studené nápoje 
v ceně). 

PROGRAM
Fakultativní výlet do historické Cartage-
ny (festival Kartágiňci a Římané - 16 €), 
fakultativně lodí po Mar Menoru (18 €), 
autobusem po La Manze (4 €), vycházka 
na maják Cabo de Palos a do přírodního 
parku Calblanque.

PŘÍPLATKY   1L pokoj: 3 000 Kč/pobyt.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Poloostrov La Manga se nachází na jihovýchodním pobřeží Španělska. Tenká 
šíje odděluje Středozemní moře od vnitřního moře Mar Menor. Pláže jsou písči-
té a přístup do moře je pozvolný, což zvláště platí u vnitřního moře Mar Menor. 
Zde je také o více než 6 % vyšší koncentrace mořských solí než ve Středozem-
ním moři, což společně s vysokou vlhkostí vzduchu, výskytem léčebného bah-
na a příznivým prouděním vzduchu mezi Středozemním a vnitřním mořem, pů-
sobí léčebně na organismus. Destinace je vyhledávána pro léčbu pohybových, 
respiračních i ekzematických onemocnění. La Manga má bohatou síť obchodů, 
marketů a restaurací. Pobyt má rekondiční charakter, je komplexně zabezpe-
čen programem i personálem. Hotely Las Gaviotas / Los Delfi nes**** jsou velice 
dobře situovány u obou moří. Stravování v režimu all inclusive nebo plné penze. 
K dispozici je hotelový bazén s lehátky zdarma, večerní živá hudba a další služby.

POBYT U DVOU MOŘÍ – ALL INCLUSIVE - ŠPANĚLSKÁ I STŘEDOEVROPSKÁ KUCHYNĚPOBYT U DVOU MOŘÍ – ALL INCLUSIVE - ŠPANĚLSKÁ I STŘEDOEVROPSKÁ KUCHYNĚ

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN STRAVASTRAVASTRAVA DĚTI DĚTI DĚTI 3 - 113 - 113 - 11 DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23ESP41123ESP41123ESP411 17.09. – 28.09.17.09. – 28.09.17.09. – 28.09. PLNÁ PENZEPLNÁ PENZEPLNÁ PENZE 16 800,-16 800,-16 800,- 25 900,-25 900,-25 900,- 25 750,-25 750,-25 750,- 121212

23ESP41123ESP41123ESP411 17.09. – 28.09.17.09. – 28.09.17.09. – 28.09. ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE 16 800,-16 800,-16 800,- 28 70028 70028 700,-,-,- 28 550,-28 550,-28 550,- 121212

ŠPANĚLSKO – LA MANGA DEL MAR MENOR

DUBEN 2023 (TERMÍN BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZAKOUPENÝCH VSTUPENEK DO LA SCALY V DRUHÉ 
POLOVINĚ LEDNA 2023) – MOŽNÉ TERMÍNY NA PŘEDSTAVENÍ – 13/4, 16/4, 20/4, 26/4, 29/4 ČI 2/5, 5/5 2023.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TENTO ZÁJEZD PROSÍM O ZÁVAZNOU REZERVACI DO 10. LEDNA 2023.

OPERA – LUCIA DI LAMMERMOOR 
Tragická opera o třech jednáních. Libreto - Salvatore 
Cammarano.
1.den - letecky z Prahy do Milana. Ubytování – Hotel Flora*** 
(hotel se nachází na ideálním místě, pár kroků od vlakového 
nádraží, kam přijedeme rychlovlakem z letiště). Hotel nabízí 
bufetové snídaně, klimatizované pokoje, WiFi, TV, minibar
 a je kousek o centra města, večeře v blízkosti hotelu je mož-
né předem rezervovat . 2. den - celodenní návštěva Milana 
+ večerní představení – La Scala. 3. den - letecky návrat 
z Milana do Prahy, popř. celodenní návštěva Milana 
a 4. den letecky zpět do Prahy.

V CENĚ JE ZAHRNUTO  

PŘÍPLATKY 1L pokoj, rekreační poplatek splatný na místě, ka-
pesné (večeře, vstupné do památek, suvenýry, apod.).

POBYT U DVOU MOŘÍ – ALL INCLUSIVE - ŠPANĚLSKÁ I STŘEDOEVROPSKÁ KUCHYNĚ

ALL INCLUSIVE 12 DNÍ

ODLET Z PRAHY

Letenka (Praha – Alicante a zpět), veške-

LOS DELFINES****

100% ZÁŽITEK

Doprava z Plzně na letiště do Prahy a zpět, letenky z Pra-
hy do Milana a zpět, ubytování (2 nebo 3 noci), snídaně, 
vstupenka do La Scaly, delegát na místě k dispozici (na 
procházky Milanem). V rámci programu počítáme s návště-
vou milánského centra, hradu, Milánského dómu. Návštěvu 
expozice Poslední večeře Páně, která musí být včas rezer-
vována, je nutno domluvit v naší kanceláři předem. Informa-
ce na vyžádání v CK SOCHOR.CZ (předpokládaná cena 
kolem 12 000 Kč).
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PŘÍPLATKY 1L 3 900 Kč/pobyt. Jiný typ kajuty (balkón 
+ 6 500, okno + 2 600 Kč/osoba), nápojové balíčky 
(na vyžádání v CK), fakultativní výlety na pevnině po-
řádané společností Costa, 3. a 4. osoba v kajutě na 
vyžádání. Povinný servisní poplatek (spropitné) cca 
10 - 12 EUR/noc/osoba. Ubytování cestou do Janova. 

GENOVA/JANOV (ITÁLIE) - MARSEILLE (FRANCIE) - BARCELONA (ŠPANĚLSKO) – CAGLIARI (SARDINIE) – NAPLES/NEAPOL 
(ITÁLIE) – CIVITAVECCHIA/ROMA (ITÁLIE) - GENOVA/JANOV (ITÁLIE)

GENOVA/JANOV (ITÁLIE) - MARSEILLE (FRANCIE) - BARCELONA (ŠPANĚLSKO) – CAGLIARI (SARDINIE) – NAPLES/NEAPOL 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Klimatizovaný autobus bude odjíždět z Plzně již 5.10. ráno a pojede do 
přístavu v Janově, odkud se bude vyplouvat. Bude zajištěno přenoco-
vání cestou do Janova (u Lago di Garda). Zpět loď opět připluje do Ja-
nova a odtud se autobus vrací do Plzně (již bez přespání).  Plavba se 
uskuteční na novém plovoucím resortu Costa Toscana společnosti Costa 
v termínu 06.10. - 13.10. Velmi moderní výletní loď Costa Toscana byla 
postavena v roce 2021 a má celkem 2641 kajut pro cca 5500 cestují-
cích. Toscana má 20 palub, 11 restaurací, 4 bazény, 2 divadla, disko-
téky, kasino, 22 výtahů, show lounge uprostřed lodi (na 3 podlažích). 
Wellness komplex zahrnuje Hammam, procedury, Spa Lounge, salon 
krásy, fi ttness, apod. Všechny kajuty mají manželskou postel  (možnost 
oddělit lůžka a možnost přistýlky), šatní skříň, plochou HDTV, telefon 
s přímou volbou, trezor, fén, WC, sprchový kout, minibar/lednička, in-
dividuální klimatizaci, bezplatnou 24hodinovou pokojovou službu. Stra-
vování je zajištěno formou plné penze. Snídaně, oběd i večeře o něko-
lika chodech, odpolední svačina a káva/čaj. Drinky si můžete objednat 

u obsluhy nebo čerpat z nápojových balíčků (info v CK).

STŘEDOMOŘSKÁ EXKLUZIVNÍ PLAVBA LODÍ 

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23LOD51323LOD51323LOD513 05.10. – 13.10.05.10. – 13.10.05.10. – 13.10. VNITŘNÍ KAJUTA BEZ VNITŘNÍ KAJUTA BEZ VNITŘNÍ KAJUTA BEZ 
OKNAOKNAOKNA

18 900,-18 900,-18 900,- 18 750,-18 750,-18 750,- 999

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23REG82023REG82023REG820 SOBOTA - 03.12.SOBOTA - 03.12.SOBOTA - 03.12. REGENSBURGREGENSBURGREGENSBURG 690,-690,-690,- 690,-690,-690,- 111

ADVENTNÍ REGENSBURG
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA V HISTORICKÉM MĚSTĚ

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, delegát, program. 

PŘÍPLATKY
Donau-centrum – nákupy, malá prohlídka historického centra města, 
návštěva vánočních trhů v centru Regensburgu a Romantických vá-

nočních trhů na zámku  Turn-Taxisů (vstupné cca 10 €).

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava autobusem do Janova a zpět, ubytování na lodi, plná penze, bazény, vířivky, sauny, lehátka a osušky, fi tness, živá 
hudba, animační programy. Přístavní a servisní poplatky. Účastníci akce obdrží na organizačním setkání, které proběhne nej-
později 1 týden před akcí, pokyny a plánky k jednotlivým destinacím plavby. Na akci bude přítomen delegát, který bude řešit 
organizační věci na lodi. Průvodcování v jednotlivých destinacích není z naší strany možné a bude toto organizovat společnost 

COSTA (vše fakultativně).

Pozn.: na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A HŘENSKO 
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA V HISTORICKÝCH MĚSTECH

AKCEAKCEAKCE TERMÍNTERMÍNTERMÍN MÍSTOMÍSTOMÍSTO DOSPĚLÍDOSPĚLÍDOSPĚLÍ SENIOŘISENIOŘISENIOŘI DNIDNIDNI

23DRA82123DRA82123DRA821 09.12. - 10.12.09.12. - 10.12.09.12. - 10.12. KAMZÍK***KAMZÍK***KAMZÍK*** 2 950,-2 950,-2 950,- 2 800,-2 800,-2 800,- 222

PROGRAM
1.den – ráno přeprava z Plzně do Studeného poblíž Hřenska, ná-
vštěva adventního Hřenska, nákupy, ubytování v hotelu Kamzík***, 

večeře na hotelu.
2. den – snídaně na hotelu, odjezd do Drážďan, Galerie starých 
mistrů v Zwingeru (19 €), malá prohlídka centra a návštěva vánoč-

ních trhů, nákupy, odjezd v 19.00 hodin do Plzně. 

PŘÍPLATKY
1L , rekreační poplatek splatný na místě.

NOVINKA

VÁNOČNÍ TRHY V KOUZELNÝCH MĚSTECH

NOVINKAVÝHODNÁ CENA

VÝHODNÁ CENA

Donau-centrum – nákupy, malá prohlídka historického centra města, Donau-centrum – nákupy, malá prohlídka historického centra města, 
ROMANTICKÉ VÁNOCE NA ZÁMKU THURN TAXIS

Klimatizovaný autobus bude odjíždět z Plzně již 5.10. ráno a pojede do 
přístavu v Janově, odkud se bude vyplouvat. Bude zajištěno přenoco-
vání cestou do Janova (u Lago di Garda). Zpět loď opět připluje do Ja-

Wellness komplex zahrnuje Hammam, procedury, Spa Lounge, salon 

oddělit lůžka a možnost přistýlky), šatní skříň, plochou HDTV, telefon 

vování je zajištěno formou plné penze. Snídaně, oběd i večeře o něko-

NEJMODERNĚJŠÍ LOĎ COSTA TOSCANA

AKCEAKCEAKCE

23DRA82123DRA82123DRA821

nova a odtud se autobus vrací do Plzně (již bez přespání).  Plavba se 
uskuteční na novém plovoucím resortu Costa Toscana společnosti Costa 
v termínu 06.10. - 13.10. Velmi moderní výletní loď Costa Toscana byla 
postavena v roce 2021 a má celkem 2641 kajut pro cca 5500 cestují-
cích. Toscana má 20 palub, 11 restaurací, 4 bazény, 2 divadla, disko-
téky, kasino, 22 výtahů, show lounge uprostřed lodi (na 3 podlažích). 

vání cestou do Janova (u Lago di Garda). Zpět loď opět připluje do Ja-

NEJMODERNĚJŠÍ LOĎ COSTA TOSCANA

Pozn.: na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

V CENĚ JE ZAHRNUTO 
Doprava, delegát, program. 1x ubytování a 1x polo-

penze v Hotelu Kamzík.



14

SŮL JE K DOSTÁNÍ V CK SOCHOR.CZ NEBO JI LZE ZASLAT NA VAŠI ADRESU. 
UŽITÍ: Regenerace a relaxace organismu, péče o problematickou pleť a akné, léčba kožních onemocnění, ekzémů 
a lupénky, léčba alergických a respiračních obtíží, léčba pohybového ústrojí, poúrazových stavů, podpora činnosti 
krevního oběhu, léčba stresu, podpora imunitního systému. Sůl je vhodná i pro bazény, pro akvária a je výborná 
také pro solení pokrmů. 
PŘÍRODNĚ KRYSTALIZOVANOU HRUBOZRNNOU MOŘSKOU SŮL ZE ŠPANĚLSKA DOVÁŽÍ LA MANGA CZECH, S.R.O.:

MOŘSKÁ SŮL MAR MENOR – SŮL PRO ZDRAVÍ A KRÁSU

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY CK SOCHOR.CZ
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“)  platí 
od 01.12.2018 a jsou platné pro všechny zájezdy ces-
tovní kanceláře CK SOCHOR.CZ, IČ 64834026, se síd-
lem Otakara Březiny 28, 323 00 Plzeň, (dále CK) a spolu 
s důležitými informacemi o dopravě, ubytování a dalších 
službách uvedenými na www.sochor.cz  tvoří nedílnou 
součást smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a CK (dále 
Smlouva). Smluvní strany se podpisem Smlouvy zaváza-
ly jimi řídit.  Za zákazníka se považuje jakákoliv fyzická 
nebo právnická osoba a dále i osoba, v jejíž prospěch 
byla Smlouva uzavřena.
I. SMLOUVA O ZÁJEZDU - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.  Smlouvou se CK zavazuje, že zákazníkovi/kům po-
skytne zájezd, dopravu a/nebo jiné služby a zákazník se 
zavazuje, že zaplatí dohodnutou celkovou cenu a cenu 
ostatních smluvených služeb. / 2. Smluvní vztah mezi 
zákazníkem a CK vzniká na základě uzavřené Smlou-
vy mezi zákazníkem (objednavatelem) a CK (případně 
též prostřednictvím zplnomocněné osoby – smluvního 
partnera CK). / 3. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn 
Smlouvu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících 
osob, a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení 
k účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uza-
vírá Smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašu-
je, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje 
jejím souhlasem, a dále, souhlasí s účastí nezletilého na 
všech částech zájezdu. / 4. Podle právních předpisů ČR 
i EU je za začátek zájezdu považován okamžik zaháje-
ní první služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí 
služby. Zájezd začíná ten kalendářní den, kdy CK po-
skytla první službu (např. nástup do autobusu při auto-
busové dopravě, odbavení na letišti, ubytování v přípa-
dě pobytu bez dopravy apod.). Do celkového počtu 
dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené pro 
cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy 
je zahájení zájezdu a ukončení zájezdu organizováno 
v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních ho-
dinách.  / 5. V případě, že ve Smlouvě je uvedeno, že se 
jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se Smlouva 
v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou 
dle § 548, odst 2 OZ. Rozvazovací podmínka je splněna 
v případě, jestliže sjednaný zájezd či pobyt není k dis-
pozici z důvodu vyčerpání či neexistence (i) ubytovací/
ch kapacit/y, (ii) přepravní/ch kapacit/y, (iii) jiné služby 
podstatné a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. 
V případě naplnění rozvazovací podmínky CK oznámí zá-
kazníkovi zánik smluvního vztahu nejpozději do 15 dnů od 
uzavření Smlouvy, pokud není ve Smlouvě sjednána jiná 
lhůta, a bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi vše, co 
od něj obdržela. Zákazník v těchto případech nemá nárok 
na náhradu škody, majetkové i nemajetkové újmy či jaké-
koli další plnění ze strany CK.          
II. ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLADY
1.  Osoby ve věku do 15 let se mohou účastnit zájezdu 

pořádaného CK pouze v doprovodu odpovědné osoby 
starší 18 let, obdobně musí mít zajištěn doprovod a dohled 
i každá osoba, jejíž zdravotní stav to vyžaduje.  / 2. Osoby ve 
věku od 15 do 18 let se mohou účastnit zájezdu CK pouze 
za podmínky, že předloží písemný souhlas svého zákonné-
ho zástupce s účastí na předmětném zájezdu, pokud se 
zákonný zástupce zájezdu sám neúčastní / 3. Zákazník je 
odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních 
a dalších předpisů všech zemí, přes něž a do nichž se 
cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek.  / 4. 
Zákazník je povinen: - mít u sebe po celou dobu zájezdu 
všechny doklady požadované pro vstup do příslušných 
zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad 
o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), -  řídit 
se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, pokyny dele-
gáta a průvodce a dodržovat stanovený program a provozní 
řády stravovacích a ubytovacích zařízení. / 5. Zákazník má 
právo na poskytnutí pouze těch služeb, které tvoří součást 
zájezdu, resp. výslovně stanoveného programu a zaplace-
né celkové ceny. Jakékoli další služby mimo předem sjed-
naný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, 
úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení 
v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) může CK po-
skytnout pouze na základě objednávky a následné úhrady 
takových dodatečně vyžádaných služeb.
III. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZÁJEZDU
1. Po podepsání smlouvy o zájezdu je zákazník povinen 
50% ceny zájezdu uhradit ihned anebo (se svolením CK) do 
14 ti dnů a o provedené platbě předložit (zaslat) CK doklad 
(kopii dokladu). Zbytek ceny musí být zaplacen tak, aby 
doklad o zaplacení byl CK doručen nejpozději do 30 dnů 
před nástupem na akci. Nebude-li cena v této lhůtě uhra-
zena, je CK oprávněna smlouvu o zájezdu zrušit. V případě 
rezervace ve lhůtě kratší než 30 dnů je celková cena zájez-
du splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu a platbu 
lze odložit jen na základě dohody mezi zákazníkem a CK. / 
2. Ceny jsou cenami smluvními. Zahrnují služby, které jsou 
specifi kovány v nabídkových listech a katalozích CK a jsou 
potvrzeny smlouvou o zájezdu. Orientační cena zájezdu je 
uvedena v nabídkových listech a katalozích CK. Závazná 
cena je pak uvedena v smlouvě o zájezdu. / 3. Pro uplat-
nění dětské ceny je rozhodující věk dítěte v době návratu, 
kdy dítě nesmí dovršit věku, který je rozhodný pro uplat-
nění dětské ceny. / 4. Při nedodržení stanoveného termínu 
úhrady zákazníkem má CK právo od Smlouvy odstoupit 
a zákazník je povinen uhradit odstupné dle čl. VI., čímž ne
ní dotčeno právo CK na náhradu škody  / 5. Pokud účastník, 
z vlastního rozhodnutí nebo vlastního zavinění nebo vlast-
ního opomenutí nevyužije některé z objednaných a zapla-
cených služeb, nenáleží mu náhrada za takové nevyužité 
služby.
IV. POJIŠTĚNÍ 
CK SOCHOR.CZ s.r.o. má uzavřené platné pojištění záruky 
v důsledku úpadku CK u České podnikatelské pojišťovny, 
a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 

186 00 Praha 8, což stanovuje zákon č. 159/1999 Sb.  Pojištění 
léčebných výloh při pobytech v zahraničí, případně pojiště-
ní nákladů souvisejících se zrušením cesty (stornopoplatku) 
nebo pojištění zavazadel je možné uzavřít přímo v CK. Samot-
né pojištění léčebných výloh při cestě do zahraničí je možné 
uzavřít i v některé z pojišťoven v ČR. CK může vystavit i po-
jištění léčebných výloh včetně pojištění nákladů souvisejících 
se zrušením cesty (stornopoplatku) na pobyty v ČR. CK toto 
pojištění doporučuje.
V. ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A PŘÍPAD-
NĚ I CEN
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Uskutečnění zájezdu je vždy podmíněno dosažením mini-
málního počtu zákazníků. CK je oprávněna zájezd zrušit v pří-
padě, že je obsazen méně než 45 zákazníky. Zrušení zájezdu 
z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK po-
vinna oznámit zákazníkovi (objednavateli zájezdu) nejpozději:
- ve lhůtě 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho 
délka činí více než 6 dní
- ve lhůtě 7 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho 
délka činí 2 – 6 dní
- ve lhůtě 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho 
délka činí méně než 2 dny.
b) CK je oprávněna zrušit zájezd před jeho zahájením, nebo 
pobyt před jeho nástupem, jestliže jí v plnění závazku dle 
Smlouvy brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení 
zájezdu nebo pobytu oznámila zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu ještě před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt. 
CK je povinna bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů 
po ukončení závazku ze Smlouvy) vrátit zákazníkovi zaplace-
nou cenu, další nároky zákazníka vůči CK jsou vyloučeny. 
c) CK má právo odstoupit s okamžitou platností od Smlouvy 
před nástupem cesty či po započetí cesty, pokud cestující 
svým nevhodným nebo hrubým chováním vážně narušuje prů-
běh cesty nebo pobytu, napadá slovně nebo fyzicky jiného 
cestujícího nebo pracovníka CK nebo poskytovatele služeb 
či jeho pracovníka, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situa-
ce mohla nastat, a má právo zákazníka ze zájezdu vyloučit. 
Zákazníkovi v takovém případě zaniká nárok na úhradu nečer-
paných služeb. Náklady na případnou zpáteční cestu nese zá-
kazník sám. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu.  
2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu 
a nástupu na pobyt, případně i cen
a) CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve 
svých smluvních závazcích vyplývajících ze Smlouvy. Údaje 
o změně je CK povinna oznámit zákazníkovi v textové podobě 
jasným a srozumitelným způsobem. Zákazník nemá v těchto 
případech právo odstoupit od Smlouvy bez povinnosti uhradit 
odstupné. Za nepodstatnou změnu je považována i případná 
změna ubytovacího zařízení při zachování stejné či vyšší kate-
gorie, umístění a hlavních znaků ubytování, pokud ke změně 
dojde z objektivních důvodů mimo vůli CK.  
b) Změny rozsahu služeb a případně i cen: CK je oprávněna 
uskutečnit i po uzavření smlouvy o zájezdu změnu rozsahu 
a náplně služeb, bude-li tato vynucena objektivními skuteč-
nostmi mimo vliv CK (např. změny podmínek dopravců a změ-
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VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY
ny u dodavatelů služeb, změny v poplatcích, daních, tarifech 
v ČR i v zemích plnění, změny kurzu zahraniční měny atd.). 
Výše uvedené objektivní skutečnosti mohou rovněž vést ke 
změně ceny zájezdu. Na změnu ceny zájezdu mohou mít vliv 
i změny kurzu Kč vůči měnám, v nichž CK hradí závazky uby-
tovatelům. (Výchozí kurz, v němž jsou ceny kalkulovány, bude 
na požádání doložen CK). Ke změně ceny zájezdu je CK 
oprávněna dojde-li ke zvýšení kurzu příslušné měny o více 
než 5% oproti kurzu výchozímu, a to ke dni platby do zahra-
ničí. O všech skutečnostech vedoucích ke změně ceny zá-
jezdu, jakož i o nové ceně zájezdu, je CK povinna zákazníka 
informovat ihned, jakmile se o nich dozví. Přesáhne-li zvýšení 
cenu zájezdu o více než 10%, má zákazník právo ve lhůtě 
uvedené v oznámení o změně ceny, odstoupit od cestovní 
smlouvy bez storna - a jiných poplatku. Neodstoupí-li zákaz-
ník, ve lhůtě 5ti kalendářních dnů od oznámení, od smlouvy, 
má se za to, že s novou cenou souhlasí. V případě neuhra-
zení navýšené ceny do 14 dnů před začátkem pobytu je CK 
oprávněna cestovní smlouvu zrušit. V takovém případě bude 
účastníkovi zájezdu vrácena zaplacená částka po odpočtu 
stornopoplatku a nákladu vzniklých CK v důsledku storna. 
c) Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických pod-
mínek, nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně 
(zpoždění) letu/odjezdu, které nemůže CK ovlivnit, vyhrazuje 
si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu 
letadla či autobusu a mezipřistání. V těchto případech CK 
nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly 
být vyčerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím 
mohly zákazníkovi vzniknout. 
d) CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového pro-
gramu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí 
státních orgánů či jiných úředních míst nebo z důvodu mi-
mořádných a nepředvídatelných okolností (stávky, dopravní 
komplikace, přírodní katastrofy, neštěstí a další okolnosti, 
které CK nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech 
nemá zákazník právo na odstoupení od Smlouvy bez povin-
nosti uhradit odstupné ani právo na náhradu škody.
e) CK je oprávněna provádět operativně změny programu 
a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z objek-
tivních důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý 
program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna: 
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu pokud 
možno shodném nebo blížícím se k původním podmínkám
- vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskyt-
nuto náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahr-
nuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu. 
Případná změna ubytovacího zařízení při zachování stejné či 
vyšší kategorie, umístění a hlavních znaků ubytování není dů-
vodem k poskytnutí slevy.
f) 1. Změna termínu zájezdu na základě žádosti zákazníka je 
považována za storno zájezdu ze strany zákazníka s uplatně-
ním stornopoplatků dle čl. VI. VSP. / 2. Změna ubytovacího 
zařízení na základě žádosti zákazníka je možná pouze 
v případě, že tuto změnu umožní poskytovatelé služeb  
a může podléhat poplatku.
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ
1.  CK je oprávněna před zahájením zájezdu nebo nástupem 
na pobyt odstoupit od Smlouvy z důvodu:
a/ zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle čl. V., odst. 1 VSP      
b/ poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze Smlouvy.
Oznámení o odstoupení od Smlouvy doručí CK zákazníkovi. 
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení.
2. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy a důvodem odstoupení 
není porušení povinnosti CK stanovené Smlouvou nebo Ob-
čanským zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy před 
zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazní-
ka, je CK po zákazníkovi, se kterým se takto Smlouva ruší 
a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, 
oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stano-
vené Smlouvou a není-li výslovně odstupné stanoveno, pak 
v následující výši:
STORNOPOPLATKY – ODSTUPNÉ
Zrušení musí být provedeno v každém případě písemně, roz-
hodující je datum doručení písemného oznámení o zrušení 
zájezdu CK. Avšak za den, kdy byl zájezd stornován, je pova-
žován ten den, kdy storno zákazník oznámí CK a to ústně, te-
lefonicky, elektronicky, tedy jakýmkoliv způsobem. Při stornu 
je nutné doložit doklady prokazující odstoupení od smlouvy 
(lékařská zpráva, policejní protokol, apod.). Stornopoplatky:
a) základní stornopoplatek (minimální stornopoplatek) – 400 
Kč (u leteckých zájezdů skutečně vzniklá ztráta na nákla-
dech)
b) do 45 dní před nástupem - 10% z celkové ceny, nejméně 
však 400 Kč (u leteckých zájezdů skutečně vzniklá ztráta na 
nákladech)
c) do 15 dní před nástupem - skutečně vzniklá ztráta na ná-
kladech, které vynaložila CK, nejméně však 30% z celkové 
ceny zájezdu.
d) 15 a méně dní před nástupem - skutečně vzniklá ztráta, 
která vznikla CK, nejméně 70% z celkové ceny zájezdu. (Není 
vyloučeno, že dodavatelé služeb - ubytování, stravování, do-
prava - budou již účtovat 100% a potom muže výše storna 
dosáhnout až 100% z ceny poukazu)

e) CK bude ve všech případech při stornování pobytu dbát 
na to, aby stornopoplatek byl co nejnižší a aby zákazník ne-
byl poškozen. Zároveň CK upozorňuje na to, že je možné se 
pojistit na stornování pobytu ze strany klienta a riziko mož-
ných ztrát pro klienta tak zcela minimalizovat. Toto pojištění 
je možné sjednat přímo u CK.
f) V případě, kdy je zákazník pojištěn na storno pobytu, 
je mu při plnění příslušného pojistného pojišťovnou vy-
placena částka ve výši 80% ze zaplacené částky, kromě 
částky za samotné pojištění. Za odstoupení od Smlouvy  
s odstupným ve výši 100 % ceny se považuje i nedostave-
ní se k odjezdu (odletu) včas, vrácení účastníka pro nedo-
držení pasových, celních, devizových a jiných předpisů, 
případně při uvedení nesprávných či neúplných údajů  
v dokladech a v případě vyloučení účastníka z poskytová-
ní služeb, pokud svým jednáním podstatně narušuje prů-
běh zájezdu nebo pobytu. Cenou se rozumí celková cena 
zájezdu bez příplatku (pojistného) za cestovní pojištění.  
Pojistné za cestovní pojištění je nevratné a nepřenosné. 
Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK  
a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené 
náhrady dodavatelům služeb CK. V případě, že zákazník 
odstupující od Smlouvy zajistí za odstupujícího účastníka ji-
ného účastníka, bude účtován  manipulační poplatek ve výši 
skutečně vzniklých nákladů.  Pokud v důsledku odstoupení 
zákazníka/zákazníků od Smlouvy zůstane účastníkem zájez-
du dle předmětné Smlouvy pouze jeden zákazník, může se 
tento zákazník zájezdu zúčastnit pouze v případě, že posky-
tovatel ubytování bude mít k dispozici pokoj typu vhodného 
pro ubytování pouze jedné osoby a zákazník uhradí příplatek, 
účtovaný při obsazení takového pokoje pouze jednou oso-
bou. Pokud jste platili zájezd v CK platební kartou, tak 
v případě storna bude snížena vrácená část o poplatek 
bance 1,2 %.
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU, POMOC V NE-
SNÁZÍCH A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost 
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník má 
možnost CK kontaktovat a účinně s ní komunikovat (požá-
dat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout vadu 
zájezdu) v provozovně společnosti, tj. na adrese provozov-
ny CK SOCHOR.CZ, Slovanská třída 7, 326 00 Plzeň, na  
emailové adrese CK uvedené ve Smlouvě a na telef. lince 
724 122 827, 377 227 143. / 2.  Zájezd má vadu, není-li 
některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájez-
du/pobytu poskytována v souladu se Smlouvou. V případě 
vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly 
sjednány ve Smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklama-
ci. / 3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od 
skončení zájezdu, nebo, v případě, že se zájezd neuskuteč-
nil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Smlouvy, 
jinak právo zaniká. CK je povinna vydat zákazníkovi písem-
né potvrzení ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., 
v platném znění. Pokud byla Smlouva uzavřena prostřednic-
tvím obchodního zástupce CK, může zákazník uplatnit právo  
z odpovědnosti za vady také u tohoto obchodního zástup-
ce. / 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez 
zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, 
pokud možno v místě poskytované služby, a to za součin-
nosti průvodce CK nebo jiného CK pověřeného zástup-
ce. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost  
k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služ-
by bez přítomnosti průvodce CK či jiného CK pověřeného 
zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen 
dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodava-
telům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.  
/ 5. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání 
zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou 
odpovídající kompenzací. Předmětem reklamačního řízení, 
respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze 
služby, jež jsou obsahem Smlouvy a podléhají zpoplatnění.   
/ 6. CK je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne-
-li se se zákazníkem na delší době. / 7. CK nenese žádnou 
odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou 
škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě, pořáda-
ných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě,  
u hotelu či jiného subjektu.  / 8. Za předmět reklamace se 
nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které 
jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny 
na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani tako-
vé škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného 
krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK není v těchto 
případech dána ze zákona. / 9. Práva a povinnosti zákazní-
ka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními 
podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepravu (au-
tobusová doprava, letecká doprava).  Reklamaci zavazadel, 
odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, 
zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po 
zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké spo-
lečnosti. Pokud dojde ke škodě při letecké přepravě, musí 
být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na 
příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol 

(tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou 
společností. / 10. CK neodpovídá za škodu, pokud byla 
způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena  
s poskytováním zájezdu, neodvratitelnou událostí, které 
nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze požadovat nebo byla-li škoda způsobena z důvo-
du vyšší moci.  / 11. V otázkách zde vysloveně neuvede-
ných platí ustanovení českých platných právních předpisů, 
zejména občanského zákoníku a zákona o některých pod-
mínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů 
Evropských společenství/Evropské unie, mezinárodních 
smluv, kterými je Česká republika vázána, na jejichž text se 
tímto odkazuje.   / 12.  Umožňuje-li mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady 
škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu, 
hradí pořadatel škodu jen do výše tohoto omezení.  / 13. 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Dle zákona  
o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník ob-
rátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní 
údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát 
- oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 . Email:  
adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz . Pouze pro spory ze smluv 
uzavřených online je k dispozici online platforma pro řeše-
ní sporů provozovaná Evropskou komisí. http://ec.europa.
eu/consumers/odr/. 
VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR
1. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními 
předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu  
a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů. / 2. Cestovní kancelář má 
zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy 
o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb ces-
tovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Ces-
tovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující 
osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení, 
titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, 
telefonní číslo, e-mail, zákazník srozuměn, že jeho osob-
ní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším 
subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace 
zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, číslo 
zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny). / 3. Zákazník 
jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující 
osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomoc-
něn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití 
a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří 
či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími 
zpracovateli). / 4. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé 
obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat 
bez tohoto souhlasu. Podrobné „Informace o zpracování 
osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka  
v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na 
http://www.sochor.cz/o-spolecnosti-prohlaseni-o-ochrane-
-osobnich-udaju/ 
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.  Zákazník souhlasí s tím, aby CK ve smyslu zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala 
jeho osobní údaje, poskytnuté jí za účelem zajištění zá-
jezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za 
účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytova-
ných nebo zprostředkovaných CK. Za tímto účelem budou 
data zpracovávána po dobu 3 let ode dne udělení tohoto 
souhlasu, po uplynutí této lhůty pro účely daňové, účetní  
a archivační. Zákazník má právo souhlas se zpracováním 
osobních údajů kdykoliv odvolat výslovným prohláše-
ním.  / 2. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí  
s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zá-
jezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové  
a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech 
prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je opráv-
něna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu  
i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat  
i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné po-
době je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních 
materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociál-
ní sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu při-
padajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými 
záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto 
ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neome-
zeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do 
jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu 
s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou 
zákazníkem udělovány bezplatně. Souhlas/y dle tohoto 
článku může zákazník odvolat písemně, zasláním e-mailu 
na adresu info@sochor.cz.  / 3. Pokud zákazník požaduje 
pobyt přizpůsobený jeho speciálním potřebám, je povinen 
na toto upozornit při uzavírání smlouvy o zájezdu.
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