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vlastní doprava

autobusová doprava

letecká doprava

novinka

bazén

vzdálenost od moře

stravování v ceně/za příplatek

CK FEDE doporučuje

sport, relaxace, zábava

pro náročné

výhodná cena

podmínky k cyklistice

podmínky k potápění

internet

vhodné pro rodiny s dětmi

sportovní vyžití

pes možný (po potrvzení CK)

golfová hřiště

do 28. 2. při uhrazení 
50 % ceny zájezdu

Top SLeVy
až

Senioři nad 70 LeT 
a noVomanžeLé

5 %6 % 20 %
u vybraných kapacit

úvod

Slevy

vysvětlivky

Slevy pro stálé klienty – info v CK

Slevy se sčítají do maximální výše 10%.

Sleva je platná při zakoupení zájezdu, 
později již slevu nelze uplatnit.

Kombinace Fm a Top SLeVy viz www.fede.cz

15 m

viP
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podmínky k potápění

internet

vhodné pro rodiny s dětmi

sportovní vyžití

pes možný (po potrvzení CK)

golfová hřiště

doprava

Zajišťujeme letenky do celého světa

doprava
•  Objednávka dopravy – doporučujeme objednávku provést zároveň s ubytováním, kapacita autobusu je omezená. Každá osoba 

musí mít vlastní sedačku, lze si vzít příruční zavazadlo do 5 kg na palubu, zavazadlo do 20 kg do zavazadlového prostoru. 
Přeprava domácích zvířat není povolena. Přeprava rozměrného zavazadla je možná po potvrzení CK.

•  Odjezdy – z ČR jsou stanoveny na pátek v odpoledních/ večerních hodinách, odjezd do ČR probíhá v sobotu v odpoledních/ 
večerních hodinách, v návaznosti na povinnou přestávku pro řidiče, příjezd do ČR je během nedělního dopoledne.

•  Dopravní společnosti – spolupracujeme se zkušenými dopravci, jejichž zaměstnanci i autobusy dodržují a splňují přísné 
evropské normy. Během dopravy se dodržují povinné bezpečnostní přestávky.

•  Délka cesty – během jízdy může díky složité dopravní situaci či díky neovlivnitelné okolnosti může dojít k časovému posunu 
v dopravě. Je třeba počítat s touto možností časové prodlevy během cestování autobusovou dopravou, tuto skutečnost CK 
předem nemůže jednoznačně vyloučit.

•  Informace/ jízdenky – zasíláme do 7 dnů před odjezdem. Informace o odjezdu z místa pobytu cestující obdrží s pokyny 
k odjezdu, případné upřesnění probíhá dohodnutým způsobem, např. formou SMS, telefonicky přes delegáta, dopravní 
dispečink, asistenční službu CK v ČR apod.

•  Cena dopravy – zahrnuje zpáteční jízdenku (pátek–neděle), pokud je trajektová doprava/ transfer na ubytování součástí 
jízdenky je tato informace uvedena v cestovní smlouvě i na jízdence.

•  Rezervace sedadla – zpravidla není možná, při obsazování sedadel zohledňujeme věk, prokázaný zdravotní stav klientů, 
uskupení rodin atd.

•  Svozy k autobusové dopravě – může být využita místní autobusová doprava/minibus/osobní vůz apod.
•  Standardní odjezdová místa – jsou možná do vyprodání volných míst v autobuse
•  Svozová nástupní místa za příplatek a na vyžádání – jsou možná při minimálním počtu 8 cestujících, objednávka platí po potvrzení CK
•  Asistenční služba, dopravní dispečink – naši klienti využívají během dopravy a pobytu non stop asistenčních linku CK, dále 

přímou linku na dopravní dispečink, v případě potřeby dalších informací k dopravě

autobusová doprava chorVaTSKo
Termíny Letoviska Cena na osobu v Kč

08. 06.–14. 09. Istrie Savudrija, Červar Porat, Poreč, Pula, Banjole, Premantura, 
Medulin 2.490

25. 05.–14. 09. Kvarner a Přímoří Omišalj 2.490
25. 05.–14. 09. Kvarner a Přímoří Ostrov Krk, Karlobag 2.690
25. 05.–14. 09. Severní Dalmácie Posedarje, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Biograd, Pakoštane 2.590
25. 05.–14. 09. Severní Dalmácie Sukošan, Vodice, Primošten 2.690

25. 05.–14. 09. Střední Dalmácie Split, Duče, Omiš, Brzet, Nemira, Mala Luka, Baška Voda, 
Podgora, Brela 2.790

25. 05.–14. 09. Jižní Dalmácie Gradac, Klek, Orebič 2.890

autobusová doprava iTáLie
Termíny Letoviska Cena na osobu v Kč

24.05.–22.09. Lignano, Bibione 1.990

24.05.–22.09.
Caorle, Porto S. Margherita, Eraclea Mare, Lido di 
Jesolo, Cavallino

2.190

24.05.–22.09. Rosolina Mare, Lido Estensi 2.290
24.05.–22.09. Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro 2.490

24.05.–22.09.
Cupra Marittima, S.Benedetto del Tronto, Porto 
Potenza Picena

2.690

Ostatní odejzdová místa na vyžádání a potvrzení u CK

chorVaTSKo - některá odjezdová místa za příplatek
pouze po potvrzení cK příplatek v Kč
Praha, Jihlava, Brno, Mikulov ZDARMA
Beroun, Benešov, České Budějovice, Chomutov, Dobříš 290
Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, Poděbrady 290
Příbram, Rokycany, Slaný, Soběslav, Tábor, Vyškov 290
Hradec Králové, Cheb, Jablonec n. N., Kaplice, Liberec 390
Karlovy Vary, Louny, Most, Olomouc, Ostrava, Teplice 390
Sokolov, Pardubice, Prostějov, Turnov, Ústí nad Labem 390

Svozy zajišťujeme při minimálním počtu 8 osob

iTáLie - některá odjezdová místa za příplatek
pouze po potvrzení cK příplatek v Kč
Praha, Jihlava, Brno, Mikulov ZDARMA
Ostrava, Olomouc 490
Liberec, Ústí n.Labem, Pardubice,Hradec Králové,Teplice 390
Mladá Boleslav, Kladno, Poděbrady, Plzeň 290
Svozy zajišťujeme při minimálním počtu 8 osob

Ostatní odjezdová místa na vyžádání a potvrzení u CK

STandardní odjezdoVá míSTa bez přípLaTKu 
(pouze po potvrzení CK)

• PRAHA
• BRNO
• BENEŠOV

• TÁBOR
• ČESKÉ BUDĚJOVICE
• DOBŘÍŠ

• PŘÍBRAM
• PÍSEK
a další…
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Apartmánový dům SLIPPY *** – Premantura 13

Apartmánový dům MARA *** – Premantura 14

Apartmánový dům DOM **** – Premantura 15

Apartmánový dům LOREN *** – Medulin 15

Apartmánový dům MARCO POLO *** – Medulin 16

Apartmánový dům CUKON *** – Medulin 17

Apartmánový dům BARBIČ *** – Medulin 17

Rezidence FEDE IČIČI *** – Ičiči 18

KVarnerSKé oSTroVy a přímoří

Hotel UVALA SCOTT ** – Kraljevica 19

Hotel ZAGREB *** – Karlobag 20
Penzion KLEK *** – Selce 21
Apartmány FEDE BAŠKA *** – Krk – Baška 22
Apartmány FEDE ŠILO *** – Krk – Šilo 22
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Bungalovy BONACA *** – Klek 46
Hotel POSEJDON *** – Vela Luka 46
Apartmány FEDE OREBIČ *** – Orebič 47
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iTáLie 48
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Holiday Resort BELLA ITALIA – Lignano Sabbiadoro 48

Rezidence MERIDIANA – Lignano Riviera 49

Rezidence ALTHEA – Lignano Riviera 49
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Rezidence MONICA – Lignano Sabbiadoro 52
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Rezidence ROSSETTO – Eraclea Mare 57

Hotel MICHELANGELO *** – Caorle 58

Rezidence CRISTOFORO COLOMBO – Caorle 58
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Hotel BOLIVAR *** – Lido di Jesolo 61

Hotel OCEANIC *** – Lido di Jesolo 61

Apartmány TEOREMACASA – Rosolina Mare 62

Rezidence ACQUAMARINA – Rosolina Mare 62

emiLia romaGna

Rezidence CLUB HOUSE **** – Cattolica 63

Hotel CORMORAN**** – Cattolica 63

Rezidence CUCCIOLO – Rimini 64

Rezidence EUROGARDEN – Rimini 64
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Rezidence BOOMERANG – San Benedetto del Tronto 65

Rezidence NUOVO NATURAL VILLAGE – Porto Potenza Picena 65

Rezidence PATRIZIA – Cupra Marittima 66

Hotel DELLE NAZIONI *** – Pesaro 66

LiGurSKá riViéra
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Rezidence STELLA MARIS – Pietra Ligure 68
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Rezidence BORGO AL CERRO – Casole d´Elsa 69

Rezidence IL BORGO CENTRO VACANZE – Guardistallo 70
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Cestovní pojištění v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) FEDE Europe

Územní rozsah Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech 30 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

3 000 000
1 500 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3)

Cena pojištění FEDE Europe

osoba dítě do 18 let

do 5 dní 290 Kč 290 Kč

do 24 dní 590 Kč 340 Kč

Vysvětlivky:    
1) spoluúčast 500 Kč, 2) spoluúčast 20 %, 3) 1 000 Kč/den

Tato inzerce má pouze informativní charakter.  

Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ErVpojistovna.cz

SicíLie
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iSchia

Hotel Terme Providence **** – Forio 86

Hotel Albatros *** – Forio 87

Hotel Eden Park *** – Forio 87

Hotel Mareco *** – Forio 88

Hotel Corona *** – Forio 88

madeira 89
Hotel Pestana Ocean Bay **** - Funchal 89

maLTa 90
Hotel Dolmen resort **** - Qawra 90

cyKLozájezdy 91
Lago di Garda – Itálie 91

Údolím Mosely – Německo 91

Alsako – Francie 91

Kornatské ostrovy – Chorvatsko 91

Toskánsko – Itálie 91
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všeobecné informace
ceSToVní doKLady

Destinace ITÁLIE, CHORVATSKO, PORTUGALSKO, MALTA jsou členy 
Evropské Unie. Pro cestu do těchto států je nutno mít platný cestovní 
pas nebo občanský průkaz vydaný po roce 2000.

ceny
V katalogu uvádíme konečnou cenu. Fakultativně za příplatek nabízíme 
služby, které jsou volitelné, nepovinné např. stravování u apartmánů, 
autobusová doprava, výhled na moře apod. Jako povinné příplatky 
uvádíme pobytové taxy, pokud nejsou zahrnuty v ceně, které se hradí 
v místě v €. Povinné poplatky se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
U vybraných ubytovacích kapacit je nižší cena pro děti a platí ná-
sledovně: Dítě do 1,9 let zdarma – dítě v den návratu nesmí dovršit 
2 roky. Dítě např. 2–12 let – dítě v den odletu/odjezdu nesmí dovršit 
12. rok. Dětské ceny jsou platné vždy v doprovodu dvou osob (pokud 
není uvedeno jinak). Ceny v tabulkách u apartmánů jsou uvedeny 
za apartmán/Kč – u destinace ITÁLIE, u destinace CHORVATSKO je 
v kombinaci se stravováním uvedena cena za osobu/Kč.

dopraVa
LeTecKá
oSTroV iSchie
•  letecká doprava – sobotní let Praha – Neapol a zpět - společnost 

SMART WINGS/TRAVEL SERVICE, doba letu cca 1 hod 55 min) + 
transfer busem do přístavů Neapol nebo Pozzuoli (cca 30 min) 
+ trajekt na ostrov (cca 1 hod) + transfer busem do hotelů (cca 
20–40 min).

•  v případě požadavku na jiný odletový den je možné zajistit leteckou 
dopravu se společností EASY JET (odlety pondělí, pátek, mimo 
sezónu i středa)

•  místní doprava po ostrově – je možno se pohybovat busem společ-
nosti SEPSA, během dne cca po 20 minutových intervalech v obou 
směrech. Týdenní zvýhodněná jízdenka cca 28 €.

oSTroV SicíLie
•  letecká doprava – středeční, sobotní a nedělní let Praha – Katánie 

a zpět (společnost SMART WINGS/TRAVEL SERVICE, doba letu cca 
2 hod 30 min)

•  v případě požadavku na jiný odletový den je možné zajistit leteckou 
dopravu na pravidelné lince ALITALIA s přestupem v Římě nebo 
Miláně.

oSTroV Sardinie
•  letecká doprava – středa a sobota pravidelný let/charterový let 

Praha – Olbia a zpět (společnost TRAVEL SERVICE, doba letu cca 
2 hod 5 min)

oSTroV maLTa
•  letecká doprava – středa a sobota na pravidelné lince letecké 

společnosti AIR MALTA Praha – Malta a zpět (doba letu cca 2 hod 
30 min) nebo se společností TRAVEL SERVICE – sobotní let

Občerstvení na palubě za poplatek dle ceníku palubního prodeje.
auTobuSoVá
Autobusovou dopravu je možné přikoupit pouze k ubytovacím kapacitám 
na Jaderské riviéře a k Toskánsku – ITÁLIE viz str. 3, u CHORVATSKA téměř 
do všech oblastí – viz jednotlivé nabídky. Cesta do nejbližších oblastí 
trvá nejméně 12 hodin, avšak díky neovlivnitelným okolnostem může 
trvat déle. Potřebné informace k dopravě obdrží klienti v podrobných 
pokynech před odjezdem. Autobusy nepřeváží domácí zvířata a ob-
jemná, předem nehlášená a nepotvrzená zavazadla. Každá osoba musí 
mít vlastní sedadlo. Klimatizované autobusy dodržují bezpečnostní 
přestávky, na palubě je během přestávek možné zakoupit nápoje za Kč. 
Uvedené ceny vždy zahrnují zpáteční jízdenku s platností pátek až neděle.
VLaSTní
Doporučovaná trasa do ITÁLIE je přes Německo, Rakousko kde je po-
třeba se vybavit dálniční známkou (10 denní cca 10 €). Doporučovaná 
trasa do CHORVATSKA je přes Rakousko a Slovinsko, kde je potřeba 
se vybavit dálničními známkami (přes Rakousko 10 denní cca 10 € 
a 30 € ve Slovinsku). V ITÁLII a v CHORVATSKU se platí za jednotlivé 
úseky dálnic. Před vaší cestou si zkontrolujte, zda máte platnou 
zelenou kartu, reflexní vestu a autosedačku pro dítě.

TranSFery z LeTiŠTě a zpěT
Transfery jsou již zahrnuty v ceně zájezdu. Jsou vždy zajišťovány 
smluvními partnery CK. Dopravce očekává klienty na letišti s logem 
CK. Doba zpátečního transferu je klientům upřesněna v odbavovacím 
voucheru.

pŮjČoVna VozideL
Ve všech uvedených destinacích je možné zapůjčení auta, ceny půj-
čovného jsou uvedeny u jednotlivých oblastí na webových stránkách 
nebo si je můžete vyžádat ve vaší CK. Rezervujte si vozidlo již v ČR 
při zakoupení vašeho zájezdu, v sezoně mohou být nejžádanější 
typy vozidel již obsazeny. Přistavení a vrácení vozidla je možné 
přímo na letišti.

zaVazadLa
Doporučujeme označit všechna zavazadla jménem klienta, názvem 
hotelu a dané oblasti. Každá letecká společnost má rozdílnou váhu 
zavazadel. Podrobnější informace o povolené váze zavazadel obdržíte 
v pokynech k odletu.

ubyToVání
Označení hotelu počtem hvězdiček ne vždy odpovídá standardu 
hotelů v jiných zemích. Apartmány mají vždy příslušenství a obývací 
pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem. K využití zásuvek je 
třeba adaptér. V popisu katalogu uvádíme vždy počet osob, i další 
specifika, které je třeba v dané ubytovací kapacitě dodržet. U některých 
ubytovacích kapacit je dětská postýlka započítávána jako lůžko do 
maximální obsazenosti apartmánu.
Ubytování je možné většinou mezi 16:00 – 19:00 hodinou (u hotelů 
do 23:00 hodin), uvolnění ubytovacích kapacit v den odjezdu do 
10:00 hodin.
V některých hotelech/rezidencích je vyžadována pro vstup do bazénu 
koupací čepice.
V některých hotelech může být vnitřním řádem hotelu omezen či 
zakázán vstup dětí do prostorů wellness centra. V každém hotelu je 
možnost úschovny zavazadel do odjezdu.
Na ostrově ISCHIA se hotel většinou skládá z hlavní budovy a několika 
přilehlých menších budov.
Ubytování typu „villaggio“ je většinou rozlehlý komplex a tudíž 
i vzdálenost od moře a ubytování nemusí být shodná se vzdále-
ností uvedenou v popisu, jelikož závisí na poloze daného pokoje/
apartmánu v areálu.
Pobyt psů, předběžnou rezervaci dětské postýlky, příplatek za klimati-
zaci aj. – vše je platné po potvrzení CK a zanesení do cestovní smlouvy.

Kauce
V případě ubytování v apartmánech je nutné při příjezdu složit 
tzv. kauci, která slouží jako garance v případě, že klient neodevzdá 
apartmán tak, jak mu byl předán ubytovatelem. Výše kauce je vždy 
uvedena u tabulky jednotlivých nabídek.

STraVoVání
iTáLie
• Italská letoviska nenabízí tzv. švédské stoly. Snídaně jsou podávány 
kontinentální tzv. „na sladko“, rozšířené kontinentální nebo bufetové; 
večeře jsou servírované, většinou obohacené o salátový bufet. Nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně.
Forma ALL INCLUSIVE – nebývá v Itálii běžná, u některých hotelů 
najdete přesné vysvětlení v popisu.
chorVaTSKo
• Vlastní vaření u apartmánů je v mnoha případech doplněno o stra-
vování za příplatek v restauraci v docházkové vzdálenosti, většinou jde 
o servírované večeře o 3 chodech a rozšířenou kontinentální snídani. 
V některých letoviscích i s variantou obědů.
V penzionech jde zpravidla o servírovanou polopenzi, snídaně formou 
malého bufetu, večeře servírovaná, o několika chodech, není -li 
v popisu uvedeno jinak.
Menší hotely obvykle nabízí servírovanou polopenzi o několika 
chodech, větší hotely zpravidla bufetové stoly, nápoje nebývají 
zahrnuty v ceně, v některých případech cena zahrnuje i točené místní 
nealkoholické i alkoholické nápoje k jídlu.
All inclusive se vyskytuje v Chorvatsku především formou formou 
All inclusive light, s časově omezenou nabídkou občerstvení v odpo-
ledních hodinách, většinou v rozmezí 11:00–21:00, není -li v popisu 
uvedeno jinak.
porTuGaLSKo
• Snídaně jsou ve většině bufetové, zahrnují teplá a studená jíd-
la, u některých hotelů je snídaně pouze kontinentální – viz popis 
u jednotlivých kapacit. Večeře a obědy – bufetové, v některých 
hotelech servírované.
Portugalská strava je velmi chutná a rozmanitá, převažují rybí speciali-

ty, pečená masa a výborná portugalská vína, včetně portského. Nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně. Forma ALL INCLUSIVE – nebývá v Portugalsku 
běžná, u některých hotelů najdete přesné vysvětlení v popisu.
maLTa
• Snídaně jsou ve většině bufetové, zahrnují teplá a studená jídla, u ně-
kterých hotelů je snídaně pouze kontinentální – viz popis u jednotlivých 
kapacit. Večeře a obědy – bufetové, v některých hotelech servírované. 
Maltská strava je velmi zajímavá a rozmanitá, převažují jídla spíše 
středozemní kuchyně (velký vliv italské, ale i arabské kuchyně). Nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně. Forma ALL INCLUSIVE – nebývá na Maltě běžná, 
u některých hotelů najdete přesné vysvětlení v popisu.

deLeGáTSKé a aSiSTenČní SLužby
Zástupce CK/ delegát je v některých letoviscích k dispozici, mimo doby, 
kdy je vytížen, např. při převozu klienta do nemocnice, při havárii, 
jednání s úřady apod. Během své provozní doby nabízí výlety, služby, 
vyřizuje požadavky, podává informace. Asistenční služba v místě 
znamená osoba mluvící česky nebo slovensky, přímo v ubytovací 
agentuře, pomáhá s ubytováním a je k dispozici v otvíracích hodinách 
agentury. Asistenční služba CK pro případ problémů, neobvyklé, 
svízelné a těžko řešitelné situace, je neustále k dispozici na telefonu. 
Všichni klienti před svým odjezdem obdrží podrobné informace o cestě 
a mobilní tel. číslo našeho zástupce v ČR, který je k dispozici 24 hodin.

pobyToVé TaXy
iTáLie
Od roku 2012/2013 se platí v Itálii povinně pobytové taxy. Jejich výši 
určuje region nebo daný městský úřad, výše taxy je závislá na místě 
pobytu (historicky významnější města jako Řím, Benátky, Florencie – 
cena vyšší) a kategorii ubytování (nižší ceny u apartmánů a hotelu 
2*, vyšší ceny u hotelu 4*/5*). Pohybuje se od 1 € až 7 € osoba/ den.
Taxy se hradí v € v místě pobytu a jejich výše je uvedena u jednotlivých 
ubytovacích kapacit.
chorVaTSKo
Pobytové taxy sestávají z jednorázového poplatku za pobyt a z každo-
denního poplatku za osobu dle věku. Každodenní poplatek se může 
v každé oblasti i letovisku lišit. Někteří ubytovatelé mají již zahrnutou 
některou část, případně obě části pobytové taxy v ceně, v tomto případě 
již v místě není třeba nic hradit, případně jen část poplatku. Pobytové 
taxy se hradí v místě, pokud již je nezahrnuje cena ubytování či zájezdu. 
Podrobné informace jsou uvedeny u každé ubytovací kapacity.
maLTa
Pobytová taxa na Maltě je povinná, její výše je uvedena u jednotlivých 
ubytovacích kapacit a hradí se přímo na místě.

ceSToVní poKyny
Veškeré informace potřebné k vycestování a ubytování zasíláme 7 dnů 
před odjezdem, dle dohodnutých podmínek v cestovní smlouvě, 
a to elektronicky. Výjimku tvoří informace o přesném času odjezdu 
autobusu či o odletovém čase. Tyto informace mohou být podány 
v pozdějším termínu, avšak bezodkladně po jejich získání.

měna
chorVaTSKo
Chorvatská kuna (HRK) je závislá na kurzu €, její hodnota vůči české 
měně kolísá. V mnoha letoviscích směnárny přijímají české koruny, 
k dispozici jsou bankomaty, je možná platba kartou.
Vždy je v místě možná výměna € za HRK.
iTáLie, porTuGaLSKo, maLTa – měna
EURO, ke dni vydání tohoto katalogu cca 26 Kč/1 €

dŮLežiTé
Veškeré zájezdy v tomto katalogu jsou opatřeny zákonným pojištěním 
pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všeobecné podmínky CK jsou 
nedílnou součástí cestovní smlouvy.
Jsou k náhledu v CK nebo ke stažení na www.fede.cz
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Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci 
•  pobytové taxy 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava
•  6 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  15 € – pozdní dojezd na ubytování 

(20:00–22:00 hod) 
•  15 € – pozdní odjezd z ubytování (po 

11:00 hod) 

Bungalovy SAVUDRIJA *** » Savudrija

popis: Zrenovované, moderní a klimatizované bungalovy 
pro 2–5 osob v lesoparku o velikosti přibližně 1 800 m2 jsou 
ideální možností rodinné dovolené. V těsné blízkosti bunga-
lovů je možné povečeřet či posnídat v příjemné restauraci. 
Obec Ravna Dolina je součástí 1 km vzdáleného letoviska 
Savudrija. Psi jsou zde srdečně vítáni.
vybavení celku: recepce, restaurace, gril, parkoviště, krásný 
park, dětský koutek – trampolína, houpačky, skluzavka, 
pískoviště
vybavení bungalovů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT/TV, klimatizace, venkovní terasa, dětská 
postýlka zdarma po potvrzení CK 

BilO a4, cca 34 m2: ložnice s manželskou postelí a přistýl-
kou, 1 přistýlka v obývacím pokoji 
trilO a5, cca 40 m2: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice 
palandy, obývací pokoj s 1 přistýlkou 
trilO B5, cca 42 m2: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice 
s 2 oddělenými lůžky, obývací pokoj s 1 přistýlkou, nebo 
alternativa – palanda v druhé ložnici.
vzdálenost od centra: 150 m od obchodu a restaurace, 8 km 
od centra města Umag, 1 km od centra letoviska Savudrija
vzdálenost od moře: 100 m od první pláže, 420 m od 
městské pláže – oblázky a plata

Bungalovy FeDe SavuDrija*** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny BILO A4 TRILO A5 TRILO B5

01.06.–08.06. 8.790 10.390 11.590 
08.06.–15.06. 11.990 13.590 16.090 
15.06.–22.06. 12.890 14.690 17.590 
22.06.–13.07. 15.690 17.690 22.190 
13.07.–17.08. 18.490 20.790 25.190 
17.08.–24.08. 15.690 17.690 22.190 
24.08.–31.08. 12.890 14.690 17.590 
31.08.–07.09. 11.990 13.590 16.090 
07.09.–28.09. 8.790 10.390 11.590 

Istrie

Novigrad

Poreč

Rovinj

Pula
Pješč. Uvala

Banjole
Premantura

NP BRIONI

Medulin

Rabac

Buzet

Čevar Porat

Barbariga

Štinjan

Savudrija

Ližnjan

nejblíže 
z čr

Istrie – Chorvatsko

100 m VIP
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Apartmánový dům RONA ČERVAR *** » Červar Porat

popis: Velmi hezký, kompletně zrenovovaný apartmánový 
dům s pěstěnou zahradou a s venkovním posezením pod 
zastřešenou terasou. K dispozici je klientům gril. Ubytování se 
nachází v nejklidnější části městečka. Velmi pěkné a příjemné 
ubytování, ve vyšším komfortu. Zaručuje dostatek soukromí 
především rodinám s dětmi. Dům se čtyřlůžkovými apartmá-
ny leží v centru města cca 5 km od Poreče. Apartmány jsou 
v 1. a 2. patře domu. Psi jsou vítáni.
vybavení domu: parkovací místo, klimatizace, gril, balkón 
anebo terasa s posezením

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, klimatizace, SAT/TV 
BilO 4, 35 m2: ložnice s manželskou postelí a nebo oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s přistýlkou velikosti 140 cm 
pro 2 osoby
vzdálenost od centra: 130 m od centra městečka Červar 
Porat, 170 m od restaurace, 5 km od Poreče
vzdálenost od moře: 450 m od městské oblázkové pláže

Chorvatsko – Istrie

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky
•  lůžkoviny, ručníky
•  spotřeby, závěrečný úklid
•  klimatizaci
•  pobytové taxy
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava
•  6 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  6 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě
•  15 € – pozdní dojezd na ubytování 

(20:00–22:00 hod) 
•  15 € – pozdní odjezd z ubytování 

(po 11:00 hod) 

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky
•  lůžkoviny, ručníky
•  spotřeby
•  závěrečný úklid
•  klimatizaci
•  Wi-Fi připojení 
•  pobytová taxa
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava
•  6 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  6 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě
•  15 € – pozdní dojezd na ubytování 

(20:00–22:00 hod) 
•  15 € – pozdní odjezd z ubytování 

(po 11:00 hod) 

Apartmánový dům RONA VOLTA *** » Červar Porat

popis: Čtyřpodlažní apartmánový dům je zasazen do parku 
v rezidenční části města Červar Porat. Ubytování je jen pár 
kroků od promenády, spojující obchody, restaurace, kavárny 
a cukrárny se zónou pláží. Objekt disponuje 30 moderními 
apartmány pro 2–6 osob. Letovisko je vhodné pro rodiny 
s malými dětmi. Upozorňujeme na atraktivní polohu 5 km 
nad známým a rušným letoviskem Poreč.
vybavení domu: recepce, Wi-Fi připojení, klimatizace, 
gril, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT/TV, rádio, kávovar, balkón 
MOnO a4: studio s manželskou postelí a rozkládací pohov-
kou, kuchyně i ložnice v jedné místnosti 

BilO a4: ložnice s manželskou postelí, rozkládací pohovka 
v obývacím pokoji 
BilO a4 COMFOrt: ložnice s manželskou postelí, 2 rozklá-
dací pohovky v obývacím pokoji 
BilO a6 MezOnet: ložnice s manželskou postelí, obýva-
cí pokoj s horní galerií s 2 pevnými lůžky a 2 přistýlkami, 
2x příslušenství
vzdálenost od centra: 50 m od centra městečka – restau-
race, obchody, směnárna
vzdálenost od moře: 150 m od moře, 450 m od městské 
oblázkové pláže

apartmánový dům rOna vOlta *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 4 BILO A4 BILO A4 COMFORT BILO A6 MEZONET

01.06.–08.06. 7.590 7.990 9.190 10.990 
08.06.–15.06. 10.690 11.190 12.390 15.490 
15.06.–22.06. 11.290 12.090 13.490 17.090 
22.06.–13.07. 13.290 14.190 15.690 19.190 
13.07.–17.08. 15.390 16.590 18.490 22.490 
17.08.–24.08. 13.290 14.190 15.690 19.190 
24.08.–31.08. 11.290 12.090 13.490 17.090 
31.08.–07.09. 10.690 11.190 12.390 15.490 
07.09.–28.09. 7.590 7.990 9.190 10.990 

apartmánový dům rOna Čevar *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny BILO 4

01.06.–08.06. 8.090 
08.06.–15.06. 11.290 
15.06.–22.06. 12.190 
22.06.–13.07. 14.390 
13.07.–17.08. 16.790 
17.08.–24.08. 14.390 
24.08.–31.08. 12.190 
31.08.–07.09. 11.290 
07.09.–28.09. 8.090 

450 m

150 m

VIP
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Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizace 
•  pobytové taxy 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava
•  6 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě
•  6 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě

Apartmány FEdE ČERVAR SUPERIOR *** » Červar Porat

popis: Komfortní ubytování v přízemí apartmánového 
domu se zahradou a s venkovním posezením. Domy se 
nachází v nejklidnější části městečka, v blízkosti centra 
i pláží. Komfortní ubytování je ideální pro rodiny s dětmi. 
Červar Porat leží 5 km od historického centra Poreče, ideální 
je vlastní doprava, neboť oblast je turisticky velmi zajímavá  
a láká k mnoha výletům.
vybavení domů: parkovací místo, klimatizace, menší zahrád-
ka, prostorná zahradní zastřešená terasa, venkovní posezení

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, klimatizace, SAT/TV, kávovar, myčka na nádobí 
BilO 4, 42 m2: ložnice s manželskou postelí a nebo oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s přistýlkou velikosti 140 cm 
pro 2 osoby
vzdálenost od centra: 500 m od centra městečka, 150 m 
od obchodu a restaurace, 5 km od centra Poreče
vzdálenost od moře: 500 m od od oblázkové pláže

apartmány FeDe Červar SuperiOr ***  Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny BILO 4

01.06.–08.06. 9.190 
08.06.–15.06. 12.390 
15.06.–22.06. 13.490 
22.06.–13.07. 15.690 
13.07.–17.08. 18.490 
17.08.–24.08. 15.690 
24.08.–31.08. 13.490 
31.08.–07.09. 12.390 
07.09.–28.09. 9.190 

Istrie – Chorvatsko

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci 
•  pobytové taxy 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  6 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě
•  6 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  15 € – pozdní dojezd na ubytování 

(20:00–22:00) 
•  15 € – pozdní odjezd z ubytování  

(po 11:00) 

Apartmány SUPERIOR BARBARIGA *** » Barbariga
popis: Dvoupatrové řadové domky v turistickém letovisku 
Barbariga nabízí apartmány v přízemí a prvním patře. Každý 
apartmán disponuje kapacitou až pro 5 osob. Každý má 
vlastní vchod. Apartmány v přízemí mají předzahrádku s po-
sezením a grilem. Domek je vhodný i pro menší společnost 
či vícegenerační rodinu.
vybavení domů: parkovací místo, přízemní terasa, gril, 
klimatizace

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT/TV, kávovar, klimatizace, terasa 
BilO 5, 40 m2: ložnice s manželskou postelí a přistýlkou, 
1 přistýlka v obývacím pokoji
vzdálenost od centra: 350 m centrum, pizzeria, restaurace, 
5 km Fažana
vzdálenost od moře: 400 m oblázková pláž s pozvolným 
vstupem

apartmány SuperiOr BarBariGa ***   Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny BILO 5

01.06.–08.06. 8.690 
08.06.–15.06. 9.490 
15.06.–22.06. 12.590 
22.06.–13.07. 14.690 
13.07.–17.08. 17.990 
17.08.–24.08. 14.690 
24.08.–31.08. 12.590 
31.08.–07.09. 9.490 
07.09.–28.09. 8.690 

400 m

500 m VIP
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Chorvatsko – Istrie

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí 
•  pobytové taxy
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava
•  1 590 Kč os./týden – plná penze
•  15 € den – pes do 10 kg, na místě, po 

potvrzení CK
•  1,1 € den – parkovné, platba na místě

Hotel dELFIN ** » Poreč

popis: Oblíbený hotelový komplex na mořském břehu se 
nachází v upravovaném lesoparku. Pokoje jsou jednoduše, 
ale účelně vybaveny. Vyhlášená je zdejší výborná bufetová 
polopenze. Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do 
moře. K dispozici je venkovní bazén. U pokojů není ga-
rantován balkón. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi ale 
i seniory. Psi jsou zde vítáni. Na některých místech je možnost 
pronájmu slunečníků a lehátek. Centrum Poreče lze navštívit 
lodí, turistickým vláčkem anebo autobusem.
vybavení hotelu: recepce, lobby s klimatizací, restaurace, 
bar, kavárna, vinárna, Wi-Fi připojení, venkovní bazén – 
mořská voda, tobogán na pobřeží za poplatek, parkovací 
místo, dětský miniklub – animace, místnost na uskladnění 
kol, pronájem loděk a šlapadel
vybavení pokojů: příslušenství, TV/SAT, není garantovaný 
balkón 

jednolůžkový pokoj – pouze na vyžádání, informace 
v CK, cca 13 m2 
dvoulůžkové pokoje s výhledem na park, nebo moře 
s příslušenstvím, přistýlka (pouze do 12,99 let), cca 13–17 m2 
pokoje Family Suite s výhledem na park, propojený pokoj 
se 4 lůžky, z toho 2 lůžka mohou být přistýlky, dítě jako 
3. a 4. osoba na přistýlkách, 32 m2 
všechny pokoje:  strana park/ strana moře vždy bez garance 
výhledu na moře (vzrostlá vegetace), nelze garantovat vyšší 
poschodí hotelu či naopak přízemí
Stravování: snídaně i večeře formou bufetu
vzdálenost od centra: 5 km od historického centra Poreče
vzdálenost od moře: 80 m od oblázkové pláže, umělá plata

pozn. další varianty pokoje na vyžádání nebo na www.fede.cz

hotel DelFin ** Cena za osobu/7nocí/So–So

Termíny
Pokoj s výhledem na park Pokoj s výhledem na moře

1./2. lůžko dítě 0–7 let  
na 1./2. lůžku

dítě 7–14 let  
na 1./2. lůžku

dítě 14–18 let  
na 1./2. lůžku

dítě 0–12 let  
na 3. lůžku 1./2. lůžko dítě 0–7 let  

na 1./2. lůžku
dítě 7–14 let  
na 1./2. lůžku

dítě 14–18 let  
na 1./2. lůžku

dítě 0–12 let  
na 3. lůžku

26.05.–16.06. 7.990 3.990 5.590 6.390 ZDARMA 8.190 4.190 5.790 6.590 ZDARMA
22.06.–29.06. 9.690 4.890 6.790 7.790 ZDARMA 10.190 5.190 7.190 8.190 ZDARMA
29.06.–06.07. 10.290 5.190 7.190 8.290 ZDARMA 10.490 5.290 7.390 8.390 ZDARMA
06.07.–03.08. 10.990 5.490 7.690 8.790 ZDARMA 11.190 5.590 7.890 8.990 ZDARMA
03.08.–17.08. 10.490 5.290 7.390 8.390 ZDARMA 10.990 5.490 7.690 8.790 ZDARMA
17.08.–24.08. 9.890 4.990 6.990 7.990 ZDARMA 10.190 5.190 7.190 8.990 ZDARMA
24.08.–31.08. 8.990 4.490 6.290 7.190 ZDARMA 9.490 4.790 6.690 7.590 ZDARMA
31.08.–07.09. 7.590 3.790 5.390 6.190 ZDARMA 7.790 3.890 5.490 6.290 ZDARMA
07.09.–14.09. 7.190 3.590 4.990 5.790 ZDARMA 7.390 3.690 5.190 5.990 ZDARMA

15 m
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Istrie – Chorvatsko

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  pobytové taxy 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava
•  3 290 Kč os./týden – bufetová 

polopenze v hotelu DELFIN
•  1 690 Kč os./týden – bufetová 

polopenze. hotelu DELFIN – dítě 
4–11,99 let

•  15 € den – malý pes – platba v místě, 
po potvrzení CK 

•  1,1 € den – parkovné

Apartmány ASTRA ** » Poreč

popis: Dvoupodlažní domky s prostornými čtyřlůžkovými 
apartmány. K zájezdu je možné dokoupit polopenzi v ho-
telu Delfín. Dále je možné využívat bazén v Zelené Laguně. 
Apartmány se nachází v klidné a atraktivní oblasti letoviska 
Poreč v lesoparku. Oblíbené ubytování pro rodiny s malými 
dětmi. Vilová vesnička je součástí rezortu s recepcí, bazé-
nem, restauracemi, kavárnami a cukrárnami. K dispozici je 
18 tenisových kurtů a sportovní hala. S centrem Poreče je 
letovisko propojené lodí, vláčkem anebo autobusem. Pláž 
je oblázková s pozvolným vstupem. V rezortu je možné 
zapůjčení lehátek a slunečníků za poplatek. Apartmány jsou 
starší, ale dobře vybavené, prostorné a na velmi atraktivním 
místě. Ve spojení s vlastní dopravou jde o výhodnou pozici pro 

podnikání nádherných výletů po Istrii, do historických měst, 
do nepříliš vzdáleného největšího aquaparku Istralandia 
mezi letovisky Novigrad a Tar (Nova Vas).
vybavení domů: vilky s apartmány, parkovací místo, 
přidružený areál Zelená Laguna s bazény, Wi-Fi připojení 
zdarma v recepci a okolí, restaurace blízkého hotelu Delfin
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, balkón 
trilO 4–5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
5. osobu, doporučujeme jako lůžko pro dítě apartmány aStra** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So

Termíny TRILO 4 TRILO 5
25.04.–09.05. 8.890 10.290 
11.05.–01.06. 11.790 13.390 
01.06.–08.06. 14.190 16.390 
08.06.–15.06. 16.790 18.990 
15.06.–22.06. 17.690 19.990 
22.06.–29.06. 18.690 21.190 
29.06.–20.07. 21.390 23.790 
20.07.–03.08. 23.690 25.990 
03.08.–10.08. 21.890 24.190 
10.08.–17.08. 17.690 19.990 
17.08.–24.08. 15.990 18.390 
24.08.–31.08. 11.990 13.390 
31.08.–28.09. 10.990 12.290 

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky s ALL INCLUSIVE 
•  pobytové taxy 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava 
•  1 € den – parkovné – platí se na 

recepci v hotelu

Hotel ZORNA ALL INCLUSIVE **** » Poreč

popis: Komfortní, plně klimatizovaný pětipodlažní hotel, 
s 210 pokoji a s vyspělými službami all inclusive, stojí 50 m 
od pláží Zelené Laguny. Pokoje jsou elegantně a komfortně 
vybaveny. Bufetová all inclusive restaurace nabízí i vegeta-
riánskou kuchyni. U hotelu je klientům k dispozici venkovní 
bazén o rozměrech 17 x 8 m a hloubce max. 1,68 m. Centrum 
Poreče lze navštívit lodí, turistickým vláčkem každých 30 min, 
autobusem.
vybavení hotelu: recepce, lobby, aperitiv bar, restaurace, 
bar, kavárna, trezor na recepci, klimatizace v celém hotelu, Wi  
Fi připojení zdarma, parkovací místo, venkovní sladkovodní 
bazén, lehátka a slunečníky k dispozici v omezeném množství 
u bazénu, plážové bary a restaurace, sprchy na pláži, MINI 
CLUB – animační program pro děti 4–12 let, denní i večerní, 
gymnastika a aquaerobik pro dospělé, sportovní utkání 
– plážový volejbal, nohejbal, stolní tenis, fotbal, večerní 
programy, živá show, živá hudba
vybavení pokojů: příslušenství, SAT/TV, telefon, vysoušeč 
vlasů, klimatizace 

jednolůžkový pokoj pouze na vyžádání, informace v CK, 
cca (12 m2) 
dvoulůžkové pokoje s výhledem na park, nebo moře s příslu-
šenstvím, přistýlka možná v některých pokojích do 11,99 let 
(16–20 m2) 
možnost malé ledničky za příplatek po potvrzení CK
Stravování: formou All Inclusive
vzdálenost od centra: 5 km od centra historické Poreče, 
200 m lékařská ambulance
vzdálenost od moře: 50 m od oblázkové pláže, umělá plata

hotel zOrna all inCluSive ****   Cena za osobu/ 7 nocí/ So ‑So

Termíny
Pokoj s výhledem na park Pokoj s výhledem na moře

1./2. lůžko dítě 0–7 let  
na 1./2. lůžku

dítě 7–14 let  
na 1./2. lůžku

dítě 0–12 let  
na 3. lůžku 1./2. lůžko dítě 0–7 let  

na 1./2. lůžku
dítě –14 let  

na 1./2. lůžku
dítě 0–12 let  

na 3. lůžku
01.06.–08.06. 11.990 5.990 8.390 ZDARMA 12.390 6.190 8.690 ZDARMA
08.06.–22.06. 13.690 6.890 9.590 ZDARMA 13.890 6.990 9.790 ZDARMA
22.06.–13.07. 16.790 8.390 11.790 ZDARMA 16.990 8.490 11.890 ZDARMA
13.07.–27.07. 17.690 8.890 12.390 ZDARMA 17.890 8.990 12.590 ZDARMA
27.07.–03.08. 19.490 9.790 13.690 ZDARMA 19.790 9.890 13.890 ZDARMA
03.08.–17.08. 18.690 9.390 13.190 ZDARMA 18.890 9.490 13.290 ZDARMA
17.08.–24.08. 16.990 8.490 11.890 ZDARMA 17.190 8.590 12.190 ZDARMA
24.08.–31.08. 15.590 7.790 10.990 ZDARMA 15.790 7.890 11.190 ZDARMA
31.08.–07.09. 13.690 6.890 9.590 ZDARMA 13.890 6.990 9.790 ZDARMA
07.09.–14.09. 10.990 5.490 7.690 ZDARMA 11.190 5.590 7.890 ZDARMA

50 m

50 m
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Chorvatsko – Istrie

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  klimatizaci 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  vratnou kauci 
•  závěrečný úklid 
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  100 € týden – vratná kauce povinná
•  30 € apartmán – povinný příplatek za 

závěrečný úklid

Fakultativní příplatky:
•  2 290 Kč os. – autobusová doprava 

za příplatek
•  7 € den – malý pes – platba v místě, 

po potvrzení CK
•  1.5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Rekreační komplex BRIONI *** » Štinjan

popis: Mobilhomy v rezortu mezi Pulou a Fažanou, s výhle-
dem na Národní park Brioni. Jsou citlivě zakomponovány 
do přírody. Komplex je z části stíněný, s dlouhými plážemi 
na členitém pobřeží. Mobilhomy jsou ideální pro rodiny se 
zájmem o kempingový život v přírodě. Komfortní ubytování 
za výbornou cenu. Výhodná pozice pro aktivní turisty, 
s možností výletů do centrální Istrie, nebo do NP Brioni. 
Psi jsou vítáni.
vybavení celku: recepce, Wi-Fi připojení v centrální čás-
ti, potápěčská základna, parkovací místo beach bar, café 
bar, restaurace s terasou, možnost pronájmu úvazu na loď, 
půjčovna sportovních potřeb, sportoviště, fotbalové hřiště, 
tenisové kurty, dětské hřiště, stolní tenis, půjčovna kol, 
sportovních potřeb, lodí, animace, o prázdninách plavčík

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, klimatizace, terasa s posezením a lehátkem, 
kávovar, rádio, klimatizace 
trilO a 4/5 COMFOrt: ložnice s manželskou postelí, 
2. ložnice s 2 oddělenými lůžky a ještě 3 lůžkem, obývací 
pokoj, 24 m2 
COMFOrt B QuaDri 5: ložnice s manželskou postelí, 
2. a 3. ložnice s oddělenými lůžky, 28,5 m2 
SuperiOr a QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 
2. ložnice s 2 oddělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými 
lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami, 29 m2

vzdálenost od centra:  20 m od restaurace, 7 km od centra 
Puly, 5 km od Fažany – NP Brioni
vzdálenost od moře: 180 m od oblázkové pláže, 300 m od 
hlavní pláže, oblázky, kamínky, pozvolné vstupy, místy plata

rekreační komplex BriOni*** cena za mobilhome/ 7 nocí/ So–So
termíny TRILO 5 A COMFORT QUADRI 5 B COMFORT QUADRI 6 A SUPERIOR

18.05.–01.06. 9.290 10.290 11.790 
01.06.–15.06. 9.490 10.890 12.390 
15.06.–22.06. 11.590 12.890 14.390 
22.06.–29.06. 13.790 14.990 16.590 
29.06.–06.07. 15.990 17.190 18.690 
06.07.–13.07. 17.490 18.690 20.490 
13.07.–20.07. 20.490 21.990 24.090 
20.07.–17.08. 22.690 24.290 26.290 
17.08.–24.08. 19.890 21.290 23.290 
24.08.–31.08. 17.490 18.690 20.490 
31.08.–07.09. 15.990 17.190 18.690 
07.09.–14.09. 13.790 14.990 16.590 
14.09.–28.09. 9.490 10.890 12.390 

180 m
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Istrie – Chorvatsko

hotelový komplex Centinera BanjOle ***
 Cena za osobu pokoj Standard a/7nocí/So–So

termíny 1./2. lůžko 3. lůžko Dítě 0–6 let  
na 3. lůžku

Dítě 6–12 let  
na 3. lůžku

08.06.–15.06. 11.090 7.890 ZDARMA 5.790 
15.06.–22.06. 11.090 7.890 ZDARMA 5.790 
22.06.–29.06. 11.690 8.390 ZDARMA 6.090 
29.06.–06.07. 11.690 8.390 ZDARMA 6.090 
06.07.–31.08. 13.790 9.790 ZDARMA 7.090 
07.09.–14.09. 11.090 7.890 ZDARMA 5.790 
14.09.–21.09. 8.290 5.990 ZDARMA 4.390 
21.09.–28.09. 8.290 5.990 ZDARMA 4.390 
28.09.–05.10. 8.290 5.990 ZDARMA 4.390 
05.10.–12.10. 8.290 5.990 ZDARMA 4.390 

jednolůžkový pokoj na vyžádání u CK 
další varianty pokoje na vyžádání, nebo na www.fede.cz

tOp Sleva: 4 % při objednání do 30. 2. 2019

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky
•  animace pro děti i dospělé 

22. 06.–10. 9. 2019 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa 

•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 
12-18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava 
•  2 340 Kč os. – plná penze
•  1.190 Kč os. – plná penze 3–10 let 
•  ZDARMA – polopenze do 3 let 
•  1 € den – parkovací místo 
•  7 € pobyt – Wi  Fi připojení pro 4 

zařízení 
•  5 € den – dětská postýlka pro děti 

do 3 let 

Hotelový komplex CENTINERA *** » Banjole

popis: Komplex tří budov leží přímo u pláže v otevřené 
zátoce. Hotel Centinera je na velmi dobré úrovni. Promenáda 
podél hotelu v parkovém stylu lemuje zátoku a spojuje 
pavilony, kavárny a stánky s pláží. K dispozici jsou moderní 
renovované pokoje. Část s francouzským oknem pro 2–3 oso-
by anebo pokoje s balkónem pro 2–4 osoby. Dále nabízí 
rodinné suity s 2 místnostmi pro 4 osoby. Všechny pokoje 
mají výhled na moře. Hotel nabízí kvalitní polopenzi,švédské 
stoly, v ceně je limonáda, stolní bílé a červené víno, točené 
pivo, voda, plná penze je možná za příplatek
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, plážový bar, 
trezor, klimatizace, kavárna, vnitřní bazén otevřen mimo 
červenec a srpen, obchod, restaurace, Wi-Fi připojení v lobby, 

biliár, stolní tenis, rychlé občerstvení, tenisové kurty
vybavení pokojů: příslušenství, TV/SAT, telefon, klima-
tizace, fén, minibar 
pokoj Standard a: dvoulůžkový pokoj s francouzským 
oknem, možná 1 přistýlka, některé výhled na moře 
pokoj Standard B: dvoulůžkový pokoj s balkónem, možné 
2 přistýlky, některé výhled na moře 
pokoj Family: čtyřlůžkový pokoj s dvěmi místnostmi s bal-
kónem, nebo francouzským oknem
vzdálenost od centra: 6 km od Puly, 4 km od přírodní 
rezervace Kamenjak
vzdálenost od moře: 40 m od oblázkové pláže, vodní 
svět pro děti

450 m

40 m

VIP

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny a ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  klimatizaci
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  350 Kč os./týden – pobytová taxa – 

dospělá osoba
•  250 Kč os./týden – pobytová taxa 

12–18 let 
•  150 Kč os./týden – pobytová taxa dítě 

0–12 let

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč – autobusová doprava za 

příplatek
•  5 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  5 € den – klimatizace, platba na místě

Apartmánový dům SLIPPY *** » Premantura

popis: Dům s privátními apartmány poskytuje komfortní 
ubytování a dostatek soukromí. Oblíbený apartmán v blíz-
kosti přírodní rezervace Kamenjak. Majitelé bydlí v objektu. 
Tato jednopatrová vilka se stylovým apartmánem v patře 
poskytuje komfortní ubytování s výhledem na moře, dvěma 
terasami a vlastním schodištěm a vchodem. Apartmán je 
velmi útulný a skýtá maximální soukromí. Premantura je 
bohatá na oblázkové pláže a nabízí také bezbariérovou pláž. 
Pro rodiny s dětmi je u Slovinského kempu písečná pláž. Pláže 
v přírodní rezervací jsou přístupné zdarma pěšky či na kole, 
s auty či motocykly za denní poplatek.

vybavení domu: Wi-Fi připojení, venkovní posezení, vnitřní 
posezení, klimatizace, grill, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, 2 terasy 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s možností 1 přistýlky
vzdálenost od centra: 400 m od centra, restaurace, ob-
chodů a směnárny, 1000 m od přírodní rezervace Kamenjak, 
9 km od centra Puly
vzdálenost od moře: 450 m od oblázkové pláže

nápoje 
v ceně

apartmánový dům Slippy *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny TRILO 4 TRILO 5

01.06.–08.06. 9.990 12.590 
08.06.–15.06. 12.990 14.990 
15.06.–22.06. 14.990 17.690 
22.06.–06.07. 15.990 18.790 
06.07.–17.08. 18.990 20.490 
17.08.–24.08. 15.990 18.790 
24.08.–31.08. 15.190 16.990 
31.08.–07.09. 12.990 14.990 
07.09.–14.09. 9.990 12.590 

4% při objednání do 30.2.2019
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Cena zahrnuje:
•  ubytovaní dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  Wi–Fi připojení 
•  parkovací místo 
•  lokální transfer (v případě autobusové 

dopravy)
•  asistenční služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  350 Kč os./týden – pobytová taxa – 

dospělá osoba
•  250 Kč os./týden – pobytová taxa 

12–18 let 
•  150 Kč os./týden – pobytová taxa dítě 

0–12 let

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  klimatizace
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč – autobusová doprava za 

příplatek
•  5 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  5 € den – klimatizace, platba na místě)
•  5 € den – klimatizace pouze v jednom 

apartmánu TRILO 4–6 
•  1 500 Kč – mobilní přistýlka do 11,99 

let, do 65 kg – dítě do 12 let 
•  2 400 Kč – mobilní přistýlka – dospělá 

osoba
•  400 Kč os./týden – dítě do 3,99 let 

bez lůžka

Apartmánový dům MARA *** » Premantura

popis: Stálicí naší nabídky je třípodlažní apartmánový dům 
blízko moře, na klidném místě. Poblíž ubytování jsou oblázkové 
pláže, bezbariérové pláže a také malé písečné pláže. V dochozí 
vzdálenosti je přírodní rezervace Kamenjak. Vila je vhodná pro 
dvojice, rodiny s dětmi i pro menší společnost. Jedna část domu 
se zvláštním vchodem má 3 obytná podlaží se studii pro 2–3 
osoby. Druhá část domu má 2 obytná nadzemní podlaží, vždy 
po dvou apartmánech. Dům obklopuje udržovaná zahrada 
s velkým krytým posezením a grilem. Apartmány a studia jsou 
vybaveny ventilátory a jeden apartmán disponuje klimatizací 
(za příplatek). Doporučujeme jako komfortní ubytování za 
velmi výhodnou cenu. Psi jsou zde vítáni.
vybavení domu: zahrada, kryté posezení, venkovní kávová 
kuchyňka, gril, vlastní parkoviště
vybavení apartmánů: Příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, jídelní část, SAT/TV, Wi-Fi připojení 
MOnO 2 eCOnOMy: studio s manželskou postelí, kuchyně 
i ložnice v jedné místnosti. První apartmán tohoto typu 
je v přízemí bez lodžie. Druhé stejné studio je ve 2. patře 
s nižším stropem v koupelně, apartmán má balkón u spo-
lečného schodiště. Možná přistýlka pro dítě do 11,9 let jako 
3. osoba, po potvrzení CK. 
MOnO 2 StanDarD: studio s manželskou postelí, kuchyně 
i ložnice v jedné místnosti. První apartmán tohoto typu 
je v 1. patře s výhledem do parku, apartmán má balkón 
u společného schodiště. 2. apartmán se nachází ve 2.patře, 
apartmán má výhled na moře. Možná přistýlka pro dítě do 
11,9 let jako 3. osoba, po potvrzení CK. 

MOnO 3 StanDarD: studio s manželskou postelí, kuchyně 
i ložnice v jedné místnosti. Apartmány jsou v 1. a 2. patře 
nad sebou – oba mají výhled do zahrady. Apartmán ve 
2. patře má výhled na moře. Možná přistýlka pro dítě do 
11,9 let jako 3. osoba, po potvrzení CK 
MOnO 3 eCOnOMy: studio s manželskou postelí, kuchyně 
i ložnice v jedné místnosti. Apartmán se nachází v přízemí 
domu. Možná přistýlka pro dítě do 11,9 let jako 3. osoba, 
po potvrzení CK. 
BilO 3 StanDarD: ložnice s manželskou postelí, možná 
přistýlka v ložnici, obývací pokoj s jídelním koutem, 2. patro 
– balkón s bočním výhledem na moře. 
trilO 4–6 StanDarD: ložnice s manželskou postelí, 
2. ložnice s 2 oddělenými lůžky, obývací pokoj s 1 ane-
bo 2 přistýlkami, kuchyně s  jídelním koutem. Jeden 
z apartmánu má možnost klimatizace (za příplatek). 
Každý z apartmánů má prostorný balkón s bočním vý-
hledem na moře. Apartmány se nachází v 1. patře. Možná 
přistýlka pro dítě do 11,9 let jako 6. osob. U jednoho 
z apartmánů je možná za příplatek i 7. osoba lze pouze 
po potvrzení CK
vzdálenost od centra: 400 m od centra, restaurace, ob-
chodů a směnárny, 1000 m od přírodní rezervace Kamenjak, 
9 km od centra Puly
vzdálenost od moře: 450 m od oblázkové pláže, 220 m 
bezbariérová pláž (vstupné pro zdravé osoby), 350 m obláz-
ková pláž, 500 m malá písečná pláž

apartmánový dům Mara *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 ECONOMY MONO 3 ECONOMY MONO 2 STANDARD MONO 3 STANDARD BILO 3 STANDARD TRILO 4 STANDARD TRILO 5 STANDARD TRILO 6 STANDARD

01.06.–15.06. 4.990 6.490 6.490 7.490 7.990 8.990 10.990 12.990 
15.06.–22.06. 7.390 9.290 9.290 10.190 12.990 15.190 17.690 18.290 
22.06.–29.06. 8.890 10.990 10.990 11.990 14.290 15.990 19.390 20.190 
29.06.–13.07. 9.990 11.990 11.990 12.990 15.290 17.190 19.890 21.190 
13.07.–10.08. 11.290 13.290 13.290 14.390 15.790 19.590 20.790 22.690 
10.08.–17.08. 9.990 11.990 11.990 12.990 15.290 17.190 19.890 21.190 
17.08.–24.08. 8.890 10.990 10.990 11.990 14.290 15.990 19.390 20.190 
24.08.–31.08. 7.590 9.590 9.590 10.490 13.390 15.190 17.690 18.290 
31.08.–07.09. 6.690 8.190 8.190 9.290 10.890 12.990 15.290 16.890 
07.09.–21.09. 4.990 6.490 6.490 7.490 7.990 8.990 10.990 12.990 

KAMENJAKPREMANTURA

450 m
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300 m VIP

apartmánový dům DOM **** Cena za osobu/7nocí/So–So

termíny MONO 2 MONO 3 BILO 3 BILO 4 BILO 5 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 TRILO 7

01.06.–08.06. 7.690 8.290 10.190 10.190 10.990 14.790 15.190 15.490 15.890 
08.06.–29.06. 9.590 10.190 12.290 12.690 13.090 17.090 17.490 17.790 18.190 
29.06.–06.07. 11.690 12.290 13.590 14.090 14.490 21.490 21.890 22.190 22.590 
06.07.–13.07. 12.290 12.890 15.390 15.790 16.190 21.890 22.190 22.590 22.990 
13.07.–20.07. 12.990 13.590 17.090 17.490 17.890 23.990 24.290 24.690 25.090 
20.07.–27.07. 13.990 14.590 18.190 18.590 19.090 26.490 26.790 27.190 27.590 
27.07.–24.08. 15.890 16.490 20.890 21.290 21.790 29.990 30.290 30.590 30.990 
24.08.–31.08. 13.990 14.590 18.190 18.590 19.090 26.490 26.790 27.190 27.590 
31.08.–14.09. 9.590 10.190 12.290 12.690 13.090 17.090 17.490 17.790 18.190 
14.09.–21.09. 7.690 8.290 10.190 10.590 10.990 14.790 15.190 15.490 15.890 

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč – autobusová doprava
•  5 € den – klimatizace
•  8 € den – pes do 10kg, po potvrzení 

CK, platba na místě
•  10 € den – pes nad 10kg, po potvrzení 

CK, platba na místě
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě
•  3€ den – parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  parkovací místo 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci 
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let
•  15 € – závěrečný úklid
•  2 € – registrační poplatek
•  50 € – vratná kauce

Apartmánový dům dOM **** » Premantura

popis: Apartmánový dům DOM stojí v tiché rezidenční 
části Premantury zvané Munte. Nedaleko oblázkové a také 
bezbariérové pláže. Dům má k dispozici velkou uzavřenou 
zahradu s posezením a grillem. Toto ubytování je vhodné pro 
náročnější klienty a také pro rodiny s dětmi. Každý z 3 pří-
zemních apartmánů má vchod z jiné strany. Majitelé bydlí 
v patře, se zvláštním vchodem.
vybavení domu: recepce, Wi-Fi připojení, klimatizace, 
parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT/TV, balkón 

MOnO 2/3: studio s manželskou postelí, rozkládací pohovka, 
kuchyně i ložnice v jedné místnosti 
BilO 3/5: ložnice s manželskou postelí, rozkládací pohovka 
v obývacím pokoji, pro 5 osobu možné rozkládací křeslo 
trilO 4/7: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, rozkládací pohovka v obývacím pokoji, pro 
5 osobu možné rozkládací křeslo
vzdálenost od centra: 150 m od restaurace, obchodu, 
1100 m od přírodní rezervace Kamenjak
vzdálenost od moře: 300 m od oblázkové pláže

300 m

popis: Apartmánový dům Loren je situován v klidné části 
městečka. Je vzdálen jen 300m od moře, písečná pláž je 
vzdálena 5 minut jízdy autem. Celý dům nabízí celkem 
5 moderně vybavených apartmánů. Ubytování je vhodné pro 
náročnější klienty. Všechny apartmány disponují klimatizací 
a dům je vybaven internetovým připojením.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, venkovní posezení, za-
hrada, klimatizace, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, balkón anebo terasa 

MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji 
QuaDri 7: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, přistýlka 
možná v obývacím pokoji
vzdálenost od centra: 1000 m centrum města Medulin, 
500 m od obchodu a restaurace
vzdálenost od moře: 300 m od moře a pláže

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci 
•  Wi-Fi připojení 
•  pobytové taxy 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  3 € os. – registrační poplatek

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč – autobusová doprava

Apartmánový dům LOREN *** » Medulin

apartmánový dům lOren *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 BILO 4 QUADRI 7

01.06.–29.06. 8.290 10.790 20.090 
29.06.–13.07. 10.290 13.290 25.490 
13.07.–17.08. 13.690 17.390 29.490 
17.08.–24.08. 10.290 13.290 25.490 
24.08.–28.09. 8.290 10.790 20.090 
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Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci 
•  Wi-Fi připojení 
•  pobytová taxa 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  3 € os. – registrační poplatek

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč – autobusová doprava

Apartmánový dům MARCO POLO *** » Medulin

popis: Apartmánový dům Marco Polo nabízí prostorné 
a moderní apartmány v dvoupatrovém domě. Poskytují 
komfortní ubytování za velmi dobrou cenu. Ubytování nabízí 
celkem 12 apartmánů různých velikostí pro 2–5 osob.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, velký venkovní gril 
s posezením, uzavřená oplocená zahrada, klimatizace, 
parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, balkón anebo terasa 

MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 2/5: ložnice s manželskou postelí, možná 1 přistýlka 
v ložnici a nebo v obývací části a další 2 v obývací části
vzdálenost od centra: 500 m centrum města Medulin, 
200 m obchod a restaurace
vzdálenost od moře: 450 m od divoké kamenité pláže, 
950 m od městské pláže

apartmánový dům MarCO pOlO *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 BILO 2 BILO 3 BILO 4 BILO 5

01.06.–08.06. 7.290 7.790 8.890 10.190 11.490 
08.06.–29.06. 8.390 9.090 10.090 11.290 12.690 
29.06.–13.07. 10.190 11.390 12.790 14.190 15.790 
13.07.–17.08. 12.490 13.990 15.490 17.090 18.790 
17.08.–24.08. 10.190 11.390 12.790 14.190 15.790 
24.08.–07.09. 8.390 9.090 10.090 11.290 12.690 
07.09.–28.09. 7.290 7.790 8.890 10.190 11.490 

15 m
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Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci 
•  Wi-Fi připojení 
•  pobytová taxa 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  3 € os. – registrační poplatek

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč – autobusová doprava
•  5 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizace 
•  pobytové taxy 
•  Wi-Fi internet 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  registrační poplatek
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  3 € os. – registrační poplatek 

Fakultativní příplatky:
•  2 490 Kč – autobusová doprava

Apartmánový dům CUKON *** » Medulin

popis: Moderní apartmánový dům, komfortní a elegantně 
vybavený. Nachází se kousek od historického centra Medu-
linu v blízkosti partnerské agentury. Tento velmi oblíbený 
apartmánový dům s moderním vybavením plně uspokojí 
zájemce o dovolenou v centru dění. Je nedaleko obchodů 
a restaurací. Doporučujeme rodinám i dvojicím. Dům je 
blízko moře, městské pláže o něco dále. Doporučujeme pro 
výhodný poměr kvality a ceny.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, velký venkovní gril s po-
sezením, uzavřená oplocená zahrada, klimatizace v ceně, 
parkovací místo

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, balkón, 
BilO 2/4: ložnice s manželskou postelí, 2 možné přistýlky 
v obývacím pokoji 
trilO 4/6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 možnými přistýlkami 
QuaDri 6/8: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
s 1 anebo 2 možnými přistýlkami
vzdálenost od centra: 500 m centrum, obchody, restaurace
vzdálenost od moře: 500 m od divoké pláže Vižula – 
oblázky, kameny, pozvolné vstupy

apartmánový dům CukOn*** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So– So
Termíny BILO 2 BILO 3 TRILO 4 TRILO 5 QUADRI 6 QUADRI 7

01.06.–08.06. 9.890 10.390 14.790 15.190 17.690 18.190 
08.06.–29.06. 12.290 12.790 18.090 18.390 21.790 22.290 
29.06.–13.07. 15.390 15.790 22.390 22.790 26.990 27.490 
13.07.–17.08. 16.690 17.090 24.590 24.890 29.390 29.890 
17.08.–24.08. 15.390 15.790 22.390 22.790 26.990 27.490 
24.08.–07.09. 12.290 12.790 18.090 18.390 21.790 22.290 
07.09.–28.09. 9.890 10.390 14.790 15.190 17.690 18.190 

další varianty apartmánu na vyžádání nebo na www.fede.cz.

apartmánový dům BarBiČ ***  Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny BILO 4 TRILO 4 TRILO 5

01.06.–29.06. 10.290 11.390 16.490 
29.06.–13.07. 12.290 13.690 18.790 
13.07.–17.08. 14.790 17.290 21.290 
17.08.–24.08. 12.290 13.690 18.790 
24.08.–28.09. 10.290 11.390 16.490 

Apartmánový dům BARBIČ *** » Medulin

popis: Apartmánový dům Barbič se nachází v klidné části 
městečka Medulin. Ubytování se skládá s celkem 4 apartmá-
nů. Písečné a oblázkové pláže jsou vzdáleny do 500 metrů. 
Dům je vhodný pro rodiny s dětmi a nabízí různé varianty 
apartmánu pro 2–5 osob.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, klimatizace v ceně, 
velký venkovní krb, venkovní posezení, zahrada, par-
kovací místo

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, balkón 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, obývací pokoj s možností přistýlky
vzdálenost od centra: 700 m centrum města Medulin
vzdálenost od moře: 500 m od moře, 900 m od písečné pláže

500 m

500 m
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Chorvatsko – Istrie

300 m VIP

Cena zahrnuje:
• ubytování dle tabulky 
• lůžkoviny, ručníky 
• spotřeby 
• závěrečný úklid 
• pobytové taxy 
• klimatizaci 
• parkovací místo 
• asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
• dopravu 
• cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  6 € den – dětská postýlka – po 

potvrzení CK
•  6 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  15 € – pozdní dojezd na ubytování 

(20:00–22:00 hod) 
•  15 € – pozdní odjezd z ubytování (po 

11:00 hod)

Rezidence FEdE IČIČI *** » Ičiči

popis: Třípodlažní apartmánový dům, ve vyšším standar-
du vybavenosti, se zahradou a s venkovním posezením. 
Nachází se v klidné části města, ve svahu nad městskou 
pláží v letovisku Ičiči. Dům stojí v rezidenční části, blízko 
pobřeží a centrální pláže. Necelých 5 km je půvabné lázeňské 
letovisko Opatija. V dosahu je veškerá občasná vybavenost 
vč. restaurací, kaváren a obchodů. Pláž má dětskou část, 
bezbariérovou část a také standardní oblázkovou část. Dům 
disponuje apartmány pro 2–4 osoby, které jsou všechny po 
rekonstrukci a většina má výhled na moře.
vybavení rezidence: parkovací místo, zahrada s grillem 
a posezením, venkovní sprcha, dětská houpačka, klimatizace, 
venkovní sprcha

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený 
kuchyňský kout, SAT/TV, Wi-Fi připojení, kávovar, myčka 
na nádobí 
BilO 4, 42 m2: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky 
v obývacím pokoji, terasa 
BilO 4 COMFOrt, 56 m2: ložnice s manželskou postelí, 
2 přistýlky v obývacím pokoji, terasa, prostornější apartmán
vzdálenost od centra: 300 m centrum města Ičiči, restau-
race, obchody, směnárna
vzdálenost od moře: 300 m od oblázkové pláže, od 
městské pláže

rezidence FeDe iČiČi *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny BILO 4 BILO 4 COMFORT

01.06.–15.06. 12.390 13.890 
15.06.–06.07. 15.690 17.490 
06.07.–17.08. 20.690 22.490 
17.08.–24.08. 15.690 17.490 
24.08.–31.08. 12.390 13.890 
31.08.–28.09. 8.990 9.690 
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kvarnerské souostroví a Přímoří – Chorvatsko

30 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava
•  200 Kč os./den – příplatek za obědy 
•  6 € den – příplatek za psa - platí se 

hotově na místě

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Hotel UVALA SCOTT ** » Kraljevica

popis: Uvala Scott je rozsáhlý hotelový komplex, který se 
nachází v zátoce Dubno poblíž Kraljevice. Ubytování tvoří 
několik budov, které jsou postaveny ve středomořském 
stylu. Před hotelem je uměle vybudovaná písečná pláž 
a také betonová mola. Na recepci hotelu je možné si vybrat 
z široké nabídky výletů, které organizuje místní agentura.
Stravování: snídaně i večeře formou bufetových stolů
vybavení hotelu: recepce, kavárna, restaurace, směnárna, 
obchod, Wi-Fi připojení
vybavení pokojů: pokoj StanDarD 2+1 – Dvoulůžkový 
pokoj s možností přistýlky, je vybaven sociálním zařízením 

pokoj SuperiOr 2+1 – Dvoulůžkový pokoj s možností 
přistýlky, je vybaven sociálním zařízením, SAT/TV, lednicí 
a klimatizací 
pokoj FaMily – Jednotku tvoří 2 pokoje, obývací pokoj 
s kuchyňkou a 2 lůžky a ložnice s manželskou postelí. Všechny 
pokoje jsou orientovány směrem k moři.
vzdálenost od centra: 2 km Kraljevica – obchody, re-
staurace
vzdálenost od moře: 30 m hotelová pláž

hotel uvala SCOtt ** Cena za osobu, pokoj Standard/7nocí/So–So

Termíny Dospělý na 
1./2. lůžku 

Dítě  
2–12 let na 
1./2. lůžku 

Dospělý na  
3. lůžku 

Dítě  
2–11,99 let  
na 3. lůžku

Jednolůžkový 
pokoj

04.05.–01.06. 5.490 4.390 4.190 3.090 6.890 
01.06.–29.06. 5.690 4.490 4.390 3.190 7.190 
29.06.–13.07. 6.390 4.990 4.790 3.490 7.990 
13.07.–17.08. 6.790 5.390 5.090 3.690 8.590 
17.08.–24.08. 6.390 4.990 4.790 3.490 7.990 
24.08.–07.09. 5.690 4.490 4.390 3.190 7.190 
07.09.–28.09. 5.490 4.390 4.190 3.090 6.890 

Další varianty pokoje na vyžádání, nebo na www.fede.cz



Cena zahrnuje:
•  ubytování s All Inclusive dle tabulky 
•  vstupy do vnitřního i venkovního bazénu 
•  1x tenisový kurt na 60 min 
•  sauna na 120 min za pobyt 
•  sleva na masáže a wellness -25 % 
•  večerní živá hudba v letních měsících 
•  klimatizace 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  parkovné 

•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa 
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava
•  3 € den – parkovné – platí se na 

recepci v hotelu

popis: Čtyřpatrový hotel na břehu moře, je vhodný i pro 
osoby s omezenou pohyblivostí. Hotel je členitý, s pavilony 
a výhledem na moře, v terasovitém terénu s parkovou úpravou 
a bazény. Výhodou je stravování formou All inlcusive. Hotel již 
v ceně nabízí tenisový kurt na 60 min 1x za pobyt a 120 minut 
relaxace v sauně. V plné sezoně, tedy letních měsících jsou 
v hotelu pořádány animace pro děti a taneční večery.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, bar u bazénu, 
kavárna, Wi-Fi připojení, výtah, směnárna, herna, letní terasa 
s výhledem na ostrov Pag, tenisové kurty, minigolf, parkoviště
relaxační centrum: vnitřní a venkovní bazén, sauna
Centrum zdraví: tenisové kurty, volejbalové kurty, minigolf
vybavení pokojů: příslušenství, TV/SAT, telefon, klimati-
zace, mini bar, balkón/ franc. okno/bez 
pokoj StanDarD s balkónem – 2 lůžka, 1–2 přistýlky, 
strana moře anebo park - hlavní budova 

pokoj StanDarD bez balkónu či franc. okno – 2 lůžka, 
možná přistýlka, strana moře anebo park, pokoje se nachází 
většinou v pavilonu Villa Pinia
Stravování: All Inclusive – bufet, nápoje k jídlu, 2 polévky, 
3 hlavní jídla, 4 přílohy, saláty, ovoce, zmrzlina, dezerty, to-
čené nápoje, 3x týdně speciality chorvatské národní kuchyně 
all inclusive bar: bar na sluneční terase: 11:00–21:00 – 
zákusky, teplé nápoje/ studené nealko, alkohol místní prove-
nience. Bar u bazénu: 10:00–19:00 – nealko nápoje a pivo
vzdálenost od centra: 300 m centrum města Karlobag 
- obchod, restaurace
vzdálenost od moře: 60 m od oblázkové pláže, štěrkopí-
sečné anebo betonová mola, vstupy pozvolné i po schůdcích

hotel zaGreB *** karlobag Cena za osobu, pokoj Standard s balkónem/7nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko Dítě 0–12 let  
na 3. lůžku

Dítě 0–2 let  
na 4. lůžku

Dítě 12–16 let  
na 3. lůžku

Dítě 2–16 let  
na 4. lůžku

Dítě 16–18 let  
na 3./4. lůžku 

Jednolůžkový 
pokoj

18.05.–01.06. 9.290 7.590 ZDARMA ZDARMA 4.990 4.990 6.590 13.390 
01.06.–15.06. 10.590 8.690 ZDARMA ZDARMA 5.590 5.590 7.490 15.290 
15.06.–22.06. 12.490 10.190 ZDARMA ZDARMA 6.590 6.590 8.890 18.190 
22.06.–06.07. 13.590 11.090 ZDARMA ZDARMA 7.090 7.090 9.590 19.790 
06.07.–24.08. 14.390 11.690 ZDARMA ZDARMA 7.490 7.490 10.190 21.090 
24.08.–31.08. 13.590 11.090 ZDARMA ZDARMA 7.090 7.090 9.590 19.790 
31.08.–07.09. 12.490 10.190 ZDARMA ZDARMA 6.590 6.590 8.890 18.190 
07.09.–14.09. 10.590 8.690 ZDARMA ZDARMA 5.590 5.590 7.490 15.290 
14.09.–21.09. 9.290 7.590 ZDARMA ZDARMA 4.990 4.990 6.590 13.390 
21.09.–05.10. 8.590 7.090 ZDARMA ZDARMA 4.590 4.590 6.190 12.390 

další varianty pokoje na vyžádání nebo na www.fede.cz

tOp Sleva: 9 % při objednání do 28. 2. 2019 

1.dítě  
do 12 let  
zdArMA

20 více na www.fede.cz

Chorvatsko – kvarnerské souostroví a Přímoří

60 mHotel ZAGREB *** » Karlobag
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kvarnerské souostroví a Přímoří – Chorvatsko
20 mPenzion KLEK *** » Crikvenica, Selce

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky 
•  Wi-Fi připojení 
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  6 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  4 € den – klimatizace na vyžádání, 

platba na místě
•  590 Kč os./týden – příplatek za pokoj 

s balkónem

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  klimatizaci 
•  pobytové taxy 
•  parkovací místo 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let
•  5 € den – parkovné – platí se na 

recepci v hotelu

popis: Penzion Klek se nachází v přístavním městečku Selce 
přibližně 3 km od známého letoviska Crikvenica. Ubytování 
nabízí účelně vybavené pokoje pro 2–4 osoby. Nachází se 
v klidnější části města. V přízemí je velká restaurace, ve 
které jsou hostům podávány lokální pokrmy. V těsné blíz-
kosti ubytování se nachází krásná písečná pláž, na které je 
možné na místě dokoupit plážový servis. O kousek dál jsou 
oblázkové pláže a betonová plata na slunění. Místo je vhodné 
pro rodiny s dětmi. Penzion je situován na promenádě podél 
moře. V dochozí vzdálenosti jsou k dispozici restaurace, 
bary a cukrárny. Parkoviště je zajištěno 400 m od penzionu 
a je zpopletněno.

vybavení penzionu: recepce, restaurace, Wi-Fi internet, 
klimatizace
vybavení pokojů: příslušenství, TV/SAT, klimatizace 
pokoj Standard – 2 až 4 lůžkový pokoj s výhledem na 
park anebo moře. 
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr z 5 menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: 50 m centrum města Selce, 3 km 
centrum města Crikvenica
vzdálenost od moře: 20 m písečná pláž, betonová mola

penzion klek *** Cena za osobu pokoj Standard/7nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžku 3./4. lůžko Dítě 4–12 let  
na 3./4. lůžku

Dítě 12–18 let na 
3./4. lůžku

01.06.–08.06. 5.990 4.790 2.990 4.190 
08.06.–22.06. 6.390 5.190 3.190 4.490 
22.06.–29.06. 7.290 5.890 3.690 5.190 
29.06.–13.07. 9.190 7.390 4.590 6.490 
13.07.–17.08. 9.990 7.990 4.990 6.990 
17.08.–31.08. 9.190 7.390 4.590 6.490 
31.08.–07.09. 7.290 5.890 3.690 5.190 
07.09.–21.09. 6.390 5.190 3.190 4.490 
21.09.–28.09. 5.990 4.790 2.990 4.190 
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Apartmány FEdE BAŠKA *** » Ostrov Krk – Baška

Chorvatsko – kvarnerské souostroví a Přímoří

250 m

300 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizace 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let
•  2,5 € os. – jednorázový registrační 

poplatek

Fakultativní příplatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – dítě bez nároku 

na lůžko do 3 let
•  6 € den – příplatek za psa – platí se 

hotově na místě)

Apartmány FEdE ŠILO *** » Ostrov Krk – Šilo

popis: Komfortní a klimatizované apartmány v městečku 
Šilo. Lokalita je přivrácena k pevnině a nabízí klidné a teplé 
moře bez vysokých vln. Oblast je vhodná pro rodiny s dětmi 
díky jemným písečným plážím a moři, které zde vytváří široké 
zátoky s pozvolnými vstupy. Nabízíme apartmány všech veli-
kostí pro pro 2–7 osob. Jsou standardně vybaveny a v ceně je 
již zahrnuta klimatizace. Na poptávku Vám obratem zašleme 
PROVĚŘENÝ APARTMÁN s fotkami a vzdáleností od moře.
vybavení domů: zpravidla grill, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, terasa, balkón 
anebo předzahrádka 
MOnO 2/3: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti, možná přistýlka 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v ložnici anebo v obývací části 
BilO 4 : ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obý-
vacím pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj 
trilO 5/6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami 

QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
QuaDri 7/8: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
s 1 anebo 2 přistýlkami
vzdálenost od centra: 100–300 m centrum města Šilo, 
obchody, restaurace
vzdálenost od moře: 300–800 m od oblázkové, písečně 
pláže

apartmány FeDe ŠilO ***  Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2 MONO 3 BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 QUADRI 6 QUADRI 7 QUADRI 8

01.06.–15.06. 6.590 8.190 7.590 8.690 10.090 10.690 11.990 13.190 14.090 15.490 16.890 
15.06.–29.06. 7.290 9.090 8.490 9.790 11.390 12.190 13.590 14.990 15.990 17.490 19.090 
29.06.–13.07. 8.790 10.990 10.290 11.990 13.990 14.890 16.690 18.590 19.590 21.590 23.590 
13.07.–20.07. 9.990 12.490 11.790 13.690 15.890 17.390 19.490 21.590 22.590 24.790 26.990 
20.07.–17.08. 11.490 14.190 13.890 16.090 18.490 19.990 22.290 24.590 25.790 28.190 30.590 
17.08.–24.08. 9.990 12.490 11.790 13.690 15.890 17.390 19.490 21.590 22.590 24.790 26.990 
24.08.–31.08. 8.790 10.990 10.290 11.990 13.990 14.890 16.690 18.590 19.590 21.590 23.590 
31.08.–07.09. 7.290 9.090 8.490 9.790 11.390 12.190 13.590 14.990 15.990 17.490 19.090 
07.09.–28.09. 6.590 8.190 7.590 8.690 10.090 10.690 11.990 13.190 14.090 15.490 16.890 

apartmány FeDe BaŠka ***  Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 MONO 3 BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 QUADRI 6 QUADRI 7 QUADRI 8

01.06.–08.06. 6.790 8.390 8.090 9.290 10.590 11.990 13.590 15.190 14.490 15.890 17.290 
08.06.–29.06. 7.890 9.890 9.590 11.090 12.790 13.990 15.590 17.190 16.990 18.790 20.490 
29.06.–06.07. 9.590 11.990 11.790 13.690 15.890 16.990 19.090 21.090 20.290 22.490 24.590 
06.07.–13.07. 11.490 14.190 13.890 16.090 18.490 20.190 22.490 24.790 24.090 26.490 28.890 
13.07.–24.08. 13.290 16.090 15.790 18.190 20.790 23.390 25.890 28.390 29.090 31.690 34.290 
24.08.–31.08. 11.490 14.190 13.890 16.090 18.490 20.190 22.490 24.790 24.090 26.490 28.890 
31.08.–07.09. 7.890 9.890 9.590 11.090 12.790 13.990 15.590 17.190 16.990 18.790 20.490 
07.09.–28.09. 6.790 8.390 8.090 9.290 10.590 11.990 13.590 15.190 14.490 15.890 17.290 

popis: Baška je nádherné město s úžasnou pozicí, s možností 
výhledů na Kvarner a s báječnými plážemi. Apartmány jsou 
vybavené klimatizací, která je vždy zahrnuta v ceně. Nabízí-
me širokou škálu apartmánů všech velikostí. Na poptávku 
Vám obratem zašleme PROVĚŘENÝ APARTMÁN s fotkami 
a vzdáleností od moře
vybavení domů: zpravidla grill, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, terasa, balkón 
anebo předzahrádka, 
MOnO 2/3: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti, možná přistýlka 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v ložnici a nebo v obývací části 

BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj 
trilO 5/6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami 
QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
QuaDri 7/8: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
s 1 anebo 2 přistýlkami
vzdálenost od centra: 100–1200 m centrum města Baška, 
obchody, restaurace, trh
vzdálenost od moře: 250–600 m od oblázková pláže

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  jednorázový registrační poplatek 
•  ekologickou daň
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let
•  2,5 € os. – jednorázový registrační 

poplatek
•  2,1 € os./týden – ekologická daň 

Fakultativní příplatky:
•  2 790 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – dítě bez nároku 

na lůžko do 3 let 
•  6 € den – příplatek za psa – platí se 

hotově na místě)
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kvarnerské souostroví a Přímoří – Chorvatsko
220 m

350 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizace 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1.5 € os./den – pobytová taxa
•  0.8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let
•  2.5 € os. – jednorázový registrační 

poplatek

Fakultativní příplatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – dítě bez nároku 

na lůžko do 3 let

Apartmánový dům SONJA *** » Ostrov Krk – Šilo

popis: Moderně vybavený apartmánový dům Sonja se 
nachází pouze 220 m od krásné oblázkové pláže. Dům na-
bízí rodinné apartmány pro 4–7 osob. Každý z bytů má 
prostorný balkón s posezením. Klimatizace je již zahrnuta 
v ceně. Dům leží ve velké oplocené zahradě s posezením 
a krbem na grilování.
vybavení domu: velký venkovní krb, venkovní posezení, 
zahrada, parkovací místo, Wi-Fi připojení,
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-

chyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, balkón 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, obývací pokoj s možností přistýlky 
QuaDri 6/7: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
s možností přistýlky
vzdálenost od centra: 250 m centrum města Šilo, ob-
chody, restaurace
vzdálenost od moře: 220 m od pláže

apartmánový dům SOnja *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny TRILO 4 TRILO 5 QUADRI 6 QUADRI 7

01.06.–15.06. 12.490 13.790 15.790 17.190 
15.06.–29.06. 13.790 15.190 17.790 19.290 
29.06.–13.07. 17.390 19.290 23.090 24.990 
13.07.–20.07. 19.390 21.390 29.890 32.090 
20.07.–17.08. 22.590 24.890 35.690 38.090 
17.08.–24.08. 19.390 21.390 29.890 32.090 
24.08.–31.08. 17.390 19.290 23.090 24.990 
31.08.–07.09. 13.790 15.190 17.790 19.290 
07.09.–28.09. 12.490 13.790 15.790 17.190 

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let
•  3,3 € os. – jednorázový registrační 

poplatek

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava
•  790 Kč os./týden – dítě bez nároku na 

lůžko do 3 let
•  7 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  5 € den – klimatizace na vyžádání, 

platba na místě
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě

Apartmány FEdE MALINSKA *** » Ostrov Krk – Malinska

popis: Rodinami i páry oblíbené privátní apartmány umož-
ňují strávit příjemnou a klidnou dovolenou, na krásném 
místě. Vzdálenost apartmánů od pláže je 350–600 m. Na 
poptávku Vám obratem zašleme PROVĚŘENÝ APARTMÁN 
s fotkami a vzdáleností od moře. Vzhledem k charakteru 
letoviska doporučujeme i rodinám s dětmi.
vybavení domů: Wi-Fi připojení (většinou), parkovací 
místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón, 
terasa nebo předzahrádka 
MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 

BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v ložnici anebo v obývací části 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, možná přistýlka v obývacím pokoji 
QuaDri 6/7: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, možná při-
stýlka v obývacím pokoji
vzdálenost od centra: 100–1000 m centrum města Ma-
linská, obchody, restaurace
vzdálenost od moře: 350–600 m od oblázkové či štěr-
kopískové pláže

apartmány FeDe MalinSka*** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2 BILO 2 BILO 3 TRILO 4 TRILO 5 QUADRI 6 QUADRI 7

01.06.–06.07. 7.790 8.890 11.290 12.690 15.190 15.490 18.190 
06.07.–13.07. 8.890 10.590 12.990 14.790 17.290 19.390 22.090 
13.07.–03.08. 9.890 11.690 14.090 16.990 19.490 21.990 24.690 
03.08.–24.08. 11.690 13.690 16.090 19.790 22.290 25.690 28.390 
24.08.–31.08. 9.890 11.690 14.090 16.990 19.490 21.990 24.690 
31.08.–14.09. 8.890 10.590 12.990 14.790 17.290 19.390 22.090 
14.09.–28.09. 7.790 8.890 11.290 12.690 15.190 15.490 18.190 
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Chorvatsko – kvarnerské souostroví a Přímoří

380 m

250 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  pobytové taxy 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 790 Kč os. – autobusová doprava
•  5 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  1 600 Kč týden – úvaz na loď
•  590 Kč os./týden – dítě bez lůžka 

a služeb do 4 let
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  pobytové taxy 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 790 Kč os. – autobusová doprava
•  5 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě
•  1 600 Kč týden – úvaz na loď
•  590 Kč os./týden – dítě bez lůžka 

a služeb do 4 let

Apartmány FEdE RAB *** » ostrov Rab

Apartmánový dům KATICA *** » ostrov Rab, Barbat

popis: Privátní apartmány všech velikostí pro 2–9 osob 
v letovisku Banjol a Barbat na ostrově Rab. Apartmánové 
domy leží do maximálně 3 km od historického města Rab. 
Obě menší letoviska jsou vybavena obchody, restauracemi 
a službami potřebnými ke spokojené dovolené. Pláže jsou 
štěrkové, štěrkopískové, písečné, oblázkové i kamenité, 
některé části městských pláží jsou s moly na opalování. 
Dostatek stánků, kaváren a restaurací jsou příjemným 
zpestřením při slunění a koupání na pláži. S pevninou je 
Rab spojen krátkým trajektem. Ostrov Rab se pyšní stejným 
počtem slunečných dnů jako ostrov Hvar, překrásnými 
písečnými a oblázkovými plážemi, nádhernou přírodou 
a úžasným klimatem. Přidanou hodnotou jsou nádherné 
pláže a unikátní věhlasné starobylé město. Na poptávku 
Vám obratem zašleme PROVĚŘENÝ APARTMÁN s fotkami 
a vzdáleností od moře
vybavení domů: zpravidla gril, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, balkón, terasa nebo předzahrádka 
MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v ložnici a nebo v obývací části 

trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, možná přistýlka v obývacím pokoji 
QuaDri 6/7: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, možná při-
stýlka v obývacím pokoji 
QuintO 8/9: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, 4. ložnice 
s oddělenými lůžky, možná přistýlka v obývacím pokoji
vzdálenost od centra: 150–400 m centrum města Barbat 
a nebo Banjole, obchody, restaurace, 2–3 km do historického 
města Rab
vzdálenost od moře: 120–550 m oblázkové pláže, písečné 
pláže, betonová plata ke slunění

popis: Třípodlažní vilu se zahradou s oblibou využívají rodiny 
i menší společnost (až 15 osob). K ubytování slouží prostorné 
atypické apartmány pro 2–5 osob, k dispozici je dětský koutek 
v uzavřené zahradě a zahradní posezení u grilu. Dům stojí 
v klidné části Barbatu, mimo ruch a shon. Apartmány jsou 
prostorné, majitelé bydlí v objektu. Doporučujeme vaší 
pozornosti. Psi jsou vítáni. 
S pevninou je Rab spojen krátkým trajektem. Ostrov Rab je 
jedním z nejkrásnějších ostrovů. Pyšní se stejným počtem 
slunečných dnů jako ostrov Hvar. Nádherné starobylé město 
Rab je perlou architektury Jadranu. Rab je výjimečný i svými 
turistickými stezkami, výhledy z hřebenů na Kvarner, pře-
krásnými písečnými a oblázkovými plážemi, nádhernou 
přírodou a úžasným klimatem.

vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill, 
stíněná zahrada, dětský koutek s houpačkou, zahradní po-
sezení, zahradní sprcha po slunění
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace, balkón a nebo terasa 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v obývacím pokoji 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, obývací pokoj s 1 přistýlkou
vzdálenost od centra: 250 m centrum města, obchody, 
restaurace, 4.5 km od historického centra města Rab
vzdálenost od moře: 250 m oblázkové pláže

apartmány FeDe raB *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 BILO 2 BILO 3 TRILO 4 TRILO 5 QUADRI 6 QUADRI 7 QUINTO 8 QUINTO 9

01.06.–08.06. 6.390 7.290 8.590 10.390 11.790 12.590 14.090 16.290 17.790 
08.06.–22.06. 6.790 7.890 9.190 11.890 13.290 13.890 15.390 18.390 19.990 
22.06.–06.07. 8.090 9.190 10.490 13.190 14.590 16.190 17.790 20.990 22.490 
06.07.–20.07. 9.990 11.090 12.390 15.290 16.690 18.990 20.490 23.790 25.290 
20.07.–17.08. 11.990 13.490 14.790 18.490 19.890 22.390 23.990 26.790 28.290 
17.08.–24.08. 9.990 11.090 12.390 15.290 16.690 18.990 20.490 23.790 25.290 
24.08.–31.08. 8.090 9.190 10.490 13.190 14.590 16.190 17.790 20.990 22.490 
31.08.–28.09. 6.390 7.290 8.590 10.390 11.790 12.590 14.090 16.290 17.790 

apartmánový dům katiCa ***   Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny BILO 2 BILO 3 TRILO 4 TRILO 5

01.06.–08.06. 7.290 8.590 10.390 11.790 
08.06.–22.06. 7.890 9.190 11.890 13.290 
22.06.–06.07. 9.190 10.490 13.190 14.590 
06.07.–20.07. 11.090 12.390 15.290 16.690 
20.07.–17.08. 13.490 14.790 18.490 19.890 
17.08.–24.08. 11.090 12.390 15.290 16.690 
24.08.–31.08. 9.190 10.490 13.190 14.590 
31.08.–28.09. 7.290 8.590 10.390 11.790 
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severní Dalmácie – Chorvatsko

380 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
• doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
• 1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Apartmánový dům SRNEC *** » Ostrov Vir

popis: Dvoupodlažní apartmánový dům v dalmáckém stylu, 
blízko pláže a promenády, poblíž centra, s parkovištěm, 
grilem a stíněným posezením. Poskytuje klid a soukromí 
v malém letovisku. Hodí se pro rodinnou rekreaci, přízemní 
apartmány jsou bezbariérové.
vybavení domu: parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-

chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), terasa 
trilO 4 /5: 50 m2, ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice 
s 2 oddělenými lůžky, možná přistýlka v obývacím pokoj
vzdálenost od centra: 150 m centrum, obchody, restaura-
ce, 14 km Zadar (ambulance, lékárna, nemocnice)
vzdálenost od moře: 380 m od oblázkové pláže, 500 m 
písečná pláž

apartmánový dům SrneC *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny TRILO 4 TRILO 5

01.06.–15.06. 11.390 13.890 
15.06.–22.06. 12.490 14.990 
22.06.–06.07. 13.590 16.090 
06.07.–17.08. 15.090 17.590 
17.08.–24.08. 13.590 16.090 
24.08.–28.09. 12.490 14.990 

koMfort 
A klid
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Chorvatsko – severní Dalmácie

60 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  snídaně/polopenze u pokojů 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizace 
•  privátní pláž 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
• dopravu 
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa 
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  7 € os./den – pes, po potvrzení CK, 

platba na místě

Apartpenzion ADRIAHAUS *** » Posedarje

popis: Apartpenzion má rodinnou a přívětivou atmosféru. 
V okolí jsou kamenité, oblázkové i místy místy písčité pláže 
a také léčivá bahna s minerály. Výhled z domu je na Novig-
radský záliv. Penzion disponuje velkým bazénem, který je 
klientům k dispozici zdarma, dále také privátní pláží. Adria-
haus je klidné místo ideální ke strávení pohodové dovolené 
pro rodiny či pro dvojice. V okolí jsou cyklotrasy a 3 Národní 
parky (ostrovní NP Kornati, skalní NP Paklenica, jezerní NP 
Plitvická jezera, o něco níže nádherný 4.NP Krka u Omiše). 
Doporučujeme spíše pro vlastní dopravu, doprava autobu-
sem je možná, doprava v místě pak komplikovaná, je však 
možné čas trávit na výletech v kombinaci s relaxací v místě. 
Rovněž je možné si domluvit lokální transfery s majitelem 
penzionu. Velkou výhodou je také snídaňové menu. Penzion 
je situován v klidné části Boliči - Čiker, přibližně 1 800 m od 
obce Posedarje s tržištěm, bankou, obchody, kavárnami, 
restaurací, přístavem a pěknou městskou oblázkovou pláží, 
písečnou pláží i s léčivými blaty. V Posedarje je vyhlášená 
pršutárna a výrobna olivového oleje, nedaleko je rušný 

Zadar, nádherný Nin, písečné pláže Sabunike, velmi zajímavý 
ostrov Pag, Zaton. 
vybavení apartpenzionu: snídaňová restaurace, velká 
terasa, uzavřená zahrada, sladkovodní bazén, stolní tenis, 
a parkoviště, grill, privátní štěrkopísková pláž/ skluzavka/ 
terasy na slunění, Wi-Fi připojení
vybavení apartmánů: příslušenství, kuchyňský kout, TV/
SAT, klimatizace, balkón anebo terasa 
MOnO 2/3: studio s manželskou postelí s možností přistýlky, 
kuchyně i ložnice v jedné místnosti 
BilO 2/3/4: ložnice s manželskou postelí, možná 1 anebo 
2 přistýlky v ložnici a nebo v obývací části 
trilO 4/5/6: ložnice s  manželskou postelí, 2. ložnice 
s 2 oddělenými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami 
1/2, 1/3 pokoje: dvoulůžkový a nebo třílůžkový
Stravování: u apartmánu, snídaně nebo polopenze u pokojů
vzdálenost od centra: 1500 m Posedarje, restaurace, 
obchody,tržnice,směnárna, pošta, 20 km Zadar - nemocnice
vzdálenost od moře: 60 m privátní štěrková pláž

apartpenzion aDriahauS ***  Cena za apartmán/ pokoj / 7 nocí/ So ‑So

Termíny BILO 3 BILO 4 TRILO 5 POKOJ 1/2 
se snídaní

POKOJ 1/2 
s polopenzí

15.06.–29.06. 12.290 14.090 16.890 9.990 12.890 
29.06.–13.07. 12.690 14.990 18.190 10.390 13.790 
13.07.–24.08. 13.590 16.290 19.090 11.290 14.690 
24.08.–14.09. 12.690 14.990 18.190 10.390 13.790 
14.09.–28.09. 12.290 14.090 16.890 9.990 12.890 

snídAně 
v ceně

cenA zA 
ApArtMán
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severní Dalmácie – Chorvatsko
25 m

100 m

VIP

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  vlastní stravování anebo kontinentální 

snídaně
•  spotřeby
•  závěrečný úklid
•  klimatizace 
•  Wi-Fi připojení
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK

Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění
•  pobytové taxy, dopravu

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. - autobusová doprava

Cena zahrnuje:
•  ubytování s All Inclusive dle tabulky 
•  vstup do bazénu vč. lehátek 

a slunečníku 
•  klimatizace 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa 
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Apartpenzion EMINUS SUKOŠAN *** » Sukošan

Hotel dONAT *** » Zadar - Petrčane

popis: Čtyřpodlažní apartpenzion nabízí klidné ubytování 
přímo u moře v rušném Sukošanu, v letovisku s největší 
chorvatskou jachetní marínou. Nechybí půjčovny lodí, skútrů 
i kol, potápěčské centrum, kotviště a kvalitní restaurace. 
Ubytování je poskytováno se snídaní, ve vlastní stylové 
restauraci, anebo s vlastní stravováním. 
Ideální možnost pro rodiny s dětmi. Autobusová doprava je 
možná v kombinaci s lokálním transferem, ale doporučujeme 
spíše na vlastní dopravu, místo je ideální nejen na relaxaci 
u moře, ale rovněž na pořádání pestré škály výletů vozem 
po národních parcích, starobylých městech, na písečné pláže 
v okolí i na lodní výlety v kombinaci s jízdou autem při po-
znávání blízkých ostrovů Pašman a Ugljan, Pag, Vir, Vrgada aj.

vybavení apartpenzionu: recepce, stylová restaurace, 
velká sluneční terasa s posezením a výhledem na moře, 
Wi-Fi připojení, parkoviště
vybavení apartmánů: příslušenství, kuchyňský kout, TV/
SAT, klimatizace, balkón anebo terasa 
BilO 3/4: ložnice s manželskou postelí, možná 1, nebo 
2 přistýlky v ložnici anebo v obývací části 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, obývací pokoj s 1 přistýlkou
Stravování: kontinentální snídaně
vzdálenost od centra: 400 m centrum Sukošanu restaura-
ce, obchody, směnárna, marína, 12 km Zadar – nemocnice
vzdálenost od moře: 25 m štěrková pláž

popis: Hotel Donat je starší rodinný hotel, který nabízí stra-
vování formou All Inclusive. Komplex se skládá ze 2 budov, 
které jsou od sebe vzdálené pouze pár metrů. Je vybaven 
bazénem, u kterého je bar. Hotel se nachází přímo u pláže 
v oblasti Borik. V letních měsících jsou pořádány animační 
programy ve večerních hodinách. Jedná se o jedinečnou 
nabídku tohoto typu v této oblasti. Přibližně 3km od Petr-
čane je velké přístavní město Zadar, kde jsou široké nákupní 
možnosti a krásné historické centrum.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, trezor, sladko-
vodní bazén s lehátky a slunečníky, směnárna, plážový bar, 
obchody se suvenýry, parkoviště a dětský koutek

vybavení pokojů: příslušenství, TV/SAT, telefon, klimatizace 
pokoj economy – pro 2–3 osoby, bez balkónu 
pokoj Comfort – pro 2–3 osoby, s balkónem a výhledem 
na moře 
pokoj Family – pro 4 osoby, téměř všechny pokoje s balkónem
Stravování: All Inclusive: snídaně, obědy a večeře formou 
švédských stolů. Celý den mezi 10–22 hod. jsou otevřeny ná-
pojové bary, kde jsou podávány nealkoholické a alkoholické 
nápoje (víno, pivo) domácí výroby. V odpoledních hodinách 
je podávána káva a zmrzlina u bazénu
vzdálenost od centra: 2,5 km centrum města Zadar
vzdálenost od moře: 100 m od oblázkové pláže Borik Beach

apartpenzion eMinuS SukOŠan *** Cena za osobu/ 7 nocí/ So–So

Termíny BILO 4 
snídaně

TRILO 4 
snídaně

BILO 3 
bez jídla

BILO 4  
bez jídla

TRILO 5 bez 
jídla

15.06.–29.06. 15.990 20.790 12.890 15.490 17.790 
29.06.–13.07. 17.690 23.790 14.990 17.190 20.390 
13.07.–24.08. 18.490 24.690 16.690 18.890 21.390 
24.08.–14.09. 17.690 23.790 14.990 17.190 20.390 
14.09.–28.09. 15.990 20.790 12.890 15.490 17.790 

hotel DOnat *** Cena za osobu, pokoj Standard/7nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžku 3. lůžko Dítě 0–6 let na  
3. lůžku

Dítě 6–12 let  
na 3. lůžku

Dítě 12–17,99 let 
na 3. lůžku

01.06.–08.06. 7.890 6.590 ZDARMA 5.690 7.690 
08.06.–29.06. 13.590 11.090 ZDARMA 6.990 9.890 
29.06.–24.08. 14.790 12.590 ZDARMA 7.990 10.890 
24.08.–07.09. 13.590 11.090 ZDARMA 6.990 9.890 
07.09.–14.09. 10.690 8.990 ZDARMA 5.690 7.690 
14.09.–28.09. 7.890 6.590 ZDARMA 4.290 5.690 

top Sleva: ‑10 % na termíny 1. 7.–8. 7. 2019 a 7. 9.–28. 9. 2019 
další varianty pokoje na vyžádání nebo na www.fede.cz
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Chorvatsko – severní Dalmácie

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční a delegátské služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře 

servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná 

polopenze
•  5 € den – klimatizace na vyžádání, 

platba na místě
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě
•  7 € den – pes, po potvrzení CK, platba 

na místě

Apartmány FEdE SV. FILIP I JAKOV  
a TURANJ *** » Sv. Filip I Jakov

popis: Privátní apartmány nedaleko od moře, obchodů a restau-
rací, jsou oblíbené díky krásným plážím s pozvolným vstupem do 
moře. Dvě letoviska Sv. Filip i Jakov a Turanj jsou spojena v jeden 
celek pobřežní promenádou se sportovišti, plážemi, kavárnami 
a restauracemi. Pobřeží je lemováno členěnými plážemi s oblázky, 
kamínky a betonovými platy, v letovisku je i písečná pláž. Pás 
pobřeží tvoří 3 km pláží s pozvolnými vstupy. Doporučujeme 
jako tip na rodinný pobyt stejně jako na romantickou dovolenou 
ve dvou, za výhodnou cenu. Ubytování je možné i na atypický 
počet nocí, mimo termíny SOBOTA–SOBOTA. Na poptávku Vám 
obratem zašleme PROVĚŘENÝ APARTMÁN s fotkami a vzdáleností 
od moře. Stravování je možné dokoupit v restauraci do 200m 
od apartmánového domu.
vybavení domů: Wi-Fi připojení (většinou), parkovací 
místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón, 
terasa nebo předzahrádka 
MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v ložnici a nebo v obývací části 

BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj 
trilO 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 odděle-
nými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami 
QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
QuaDri 8: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
s 1 anebo 2 přistýlkami
vzdálenost od centra: 40–500 m centrum, obchody, 
restaurace, 20 km od Zadaru, 4 km od Biogradu n. M.
vzdálenost od moře: 150–600 m od oblázkových/ štěr-
kopískových pláží

apartmány FeDe Sv. Filip i jakOv a turanj *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRIL0 6 QUADRI 6 QUADRI 7/8

01.06.–15.06. 7.290 8.190 9.690 10.990 12.590 14.290 16.390 18.390 
15.06.–29.06. 8.190 9.890 11.390 12.690 14.390 16.190 17.890 20.590 
29.06.–13.07. 9.690 10.890 12.890 14.890 16.290 17.890 20.090 22.290 
13.07.–17.08. 10.690 12.390 14.390 15.890 17.790 18.990 21.390 23.090 
17.08.–31.08. 9.690 10.890 12.890 14.890 16.290 17.890 20.090 22.290 
31.08.–07.09. 8.190 9.890 11.390 12.690 14.390 16.190 17.890 20.590 
07.09.–21.09. 7.290 8.190 9.690 10.990 12.590 14.290 16.390 18.390 

apartmánový dům BOzka ***  Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny BILO 3 BILO 4 BILO 2

01.06.–15.06. 11.090 11.490 14.090 
15.06.–29.06. 12.690 13.190 15.790 
29.06.–13.07. 13.590 13.990 16.790 
13.07.–17.08. 14.590 15.090 18.690 
17.08.–24.08. 13.590 13.990 16.790 
24.08.–07.09. 12.690 13.190 15.790 
07.09.–21.09. 11.090 11.490 14.090 

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  klimatizace 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční a delegátské služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná 

polopenze
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě

Apartmánový dům BOZKA *** » Sv. Filip I Jakov

popis: Moderně zařízený apartmánový dům Bozka 
poskytuje svým klientům ideální příležitost k relaxaci 
v krásném letovisku Sv. Filip i Jakov. Letovisko je propo-
jené se sousedním městem Turanj pěší promenádou, kde 
naleznete restaurace a bary. Samotný dům je složen ze 
dvou apartmánů v přízemí a bytu pana majitele v prvním 
patře. Stravování je možné dokoupit v restauraci do 200m 
od apartmánového domu.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill

vybavení apartmánů: příslušenství, klimatizace, plně 
vybavený kuchyňský kout, balkón 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v obývací části pro 1 dospělou osobu nebo 2 malé děti, 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v obývací části pro 2 dospělé osoby
vzdálenost od centra: 700 m od centra Sv. Filip i Jakov
vzdálenost od moře: 200 m od nejbližší pláže

150 m

200 m
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severní Dalmácie – Chorvatsko

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  klimatizace 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční a delegátské služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná 

polopenze
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě

Apartmány COMFORT SV. FILIP I JAKOV – 
STUdIO *** » Sv. Filip i Jakov

popis: Komfortně vybavené 3 apartmánové domy, které nabízí 
apartmány velikosti MONO pro 2 osoby. Nabídka zahrnuje domy 
Kukavica, Jadra a Esih. Všechny 3 domy jsou stejně kvalitně 
vybaveny, mají podobné vzdálenosti od moře a občanské 
vybavenosti. Apartmány jsou vzdáleny 100–150 m od krásné 
pláže v letovisku Sv. Filip i Jakov. SYSTÉM RULETY KLIENTOVI 
PŘEDEM NEZARUČUJE, do jakého z domů ho majitel umístí, má 
ovšem jistotu, že všechny domy jsou komfortní a mají podobné 
vzdálenosti. Stravování je možné dokoupit v restauraci do 
200 m od apartmánového domu.

vybavení domů: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, balkón, terasa 
nebo předzahrádka 
MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti
vzdálenost od centra: 300–400 m centrum města Sv. Filip 
i Jakov
vzdálenost od moře: 100–150 m oblázková pláž

apartmány COMFOrt Sv. Filip i jakOv – StuDiO ***  Cena za osobu/7nocí/So–So
termíny MONO 2 Comfort

01.06.–15.06. 8.490 
15.06.–29.06. 9.590 
29.06.–13.07. 10.890 
13.07.–17.08. 11.990 
17.08.–31.08. 10.890 
31.08.–07.09. 9.590 
07.09.–21.09. 8.490 

pozn. fotografie jednotlivých domů naleznete na www.fede.cz

100 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  klimatizace 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční a delegátské služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná 

polopenze
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě

Apartmány COMFORT SV. FILIP I JAKOV – 
BILO *** » Sv. Filip i Jakov

popis: Komfortně vybavené 3 apartmánové domy, které na-
bízí apartmány velikosti BILO pro 4 osoby. Nabídka zahrnuje 
domy Jagoda, Miljenko a Dada. Všechny 3 domy jsou stejně 
kvalitně vybaveny, mají podobné vzdálenosti od moře a ob-
čanské vybavenosti. Apartmány jsou vzdáleny 100–150 m 
od krásné pláže v letovisku Sv. Filip i Jakov. SYSTÉM RULETY 
KLIENTOVI PŘEDEM NEZARUČUJE, do jakého z domů ho 
majitel umístí, má ovšem jistotu, že všechny domy jsou 
komfortní a mají podobné vzdálenosti. Stravování je možné 
dokoupit v restauraci do 200 m od apartmánového domu.

vybavení domů: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, balkón, terasa 
nebo předzahrádka 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji, velikost apartmánu 35–45 m2

vzdálenost od centra: 300–400 m centrum města Sv. Filip 
i Jakov
vzdálenost od moře: 100–150 m oblázková pláž

apartmány COMFOrt Sv. Filip i jakOv – BilO ***  Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny BILO 4 Comfort

01.06.–15.06. 11.790 
15.06.–29.06. 12.890 
29.06.–13.07. 14.990 
13.07.–17.08. 16.090 
17.08.–31.08. 14.990 
31.08.–07.09. 12.890 
07.09.–21.09. 11.790 

pozn. fotografie jednotlivých domů naleznete na www.fede.cz

150 m
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Chorvatsko – severní Dalmácie

VIP

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  klimatizace 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční a delegátské služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná 

polopenze
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě

Apartmány SUPERIOR SV. FILIP 
I JAKOV – TRILO **** » Sv. Filip i Jakov

popis: Moderní a komfortně vybavené 3 apartmánové 
domy, které nabízí apartmány velikosti TRILO pro 4 až 6 osob. 
Nabídka zahrnuje domy Zvone, Maxima a Angelina. Všech-
ny 3 domy jsou stejně kvalitně vybaveny, mají podobné 
vzdálenosti od moře a občanské vybavenosti. Apartmány 
jsou pouze 100–150 m od krásné pláže v letovisku Sv. Filip 
i Jakov. SYSTÉM RULETY KLIENTOVI PŘEDEM NEZARUČUJE, 
do jakého z domů ho majitel umístí, má ovšem jistotu, 
že všechny domy jsou krásné, moderní a mají podobné 
vzdálenosti. Stravování je možné dokoupit v restauraci do 
200 m od apartmánového domu.

vybavení domů: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený mo-
derní kuchyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, balkón, 
terasa nebo předzahrádka 
trilO 4/6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami, velikost 
apartmánu cca 85 m2

vzdálenost od centra: 300 m od centra městečka Sv. 
Filip i Jakov
vzdálenost od moře: 100–150m oblázková pláž

apartmány SuperiOr Sv. Filip i jakOv ‑ trilO ***  Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny TRILO 4 Superior TRILO 5 Superior TRILO 6 Superior

01.06.–15.06. 17.790 18.090 18.890 
15.06.–29.06. 19.890 20.290 21.090 
29.06.–13.07. 22.090 23.490 24.290 
13.07.–17.08. 23.090 24.590 25.290 
17.08.–31.08. 22.090 23.490 24.290 
31.08.–07.09. 19.890 20.290 21.090 
07.09.–21.09. 17.790 18.090 18.890 

pozn. fotografie jednotlivých domů naleznete na www.fede.cz

100 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  klimatizace 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční a delegátské služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná 

polopenze
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě

Apartmány COMFORT SV. FILIP I JAKOV – 
TRILO *** » Sv. Filip i Jakov

popis: Komfortně vybavené 3 apartmánové domy, které 
nabízí apartmány velikosti TRILO pro 4 až 6 osob. Nabídka 
zahrnuje domy Nado, Ella a Blaženko. Všechny 3 domy jsou 
stejně kvalitně vybaveny, mají podobné vzdálenosti od 
moře a občanské vybavenosti. Apartmány jsou vzdáleny  
150–300 m od krásné pláže v letovisku Sv. Filip i Jakov. SYSTÉM 
RULETY KLIENTOVI PŘEDEM NEZARUČUJE, do jakého z domů 
ho majitel umístí, má ovšem jistotu, že všechny domy jsou 
komfortní a mají podobné vzdálenosti. Stravování je možné 
dokoupit v restauraci do 200 m od apartmánového domu.

vybavení domů: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace v ceně, balkón, terasa 
nebo předzahrádka 
trilO 4/6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami, velikost 
apartmánu 35–45 m2

vzdálenost od centra: 300–600 m od centra městečka 
Sv. Filip i Jakov
vzdálenost od moře: 150–300 m od oblázkové pláže

apartmány COMFOrt Sv. Filip i jakOv ‑ trilO ***  Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny TRILO 4 Comfort TRILO 5 Comfort TRILO 6 Comfort

01.06.–15.06. 13.590 16.090 16.890 
15.06.–29.06. 15.690 18.190 18.990 
29.06.–13.07. 17.890 19.290 20.090 
13.07.–17.08. 18.890 20.390 21.090 
17.08.–31.08. 17.890 19.290 20.090 
31.08.–07.09. 15.690 18.190 18.990 
07.09.–21.09. 13.590 16.090 16.890 

pozn. fotografie jednotlivých domů naleznete na www.fede.cz

150 m
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severní Dalmácie – Chorvatsko
200 m VIP

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  klimatizace 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE 

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 

•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  10 € den – pes na vyžádání

Rekreační komplex MASLINA **** » Sv. Filip i Jakov

popis: Nově vybudované mobilní domy mezi letovisky 
Sv. Filip i Jakov a Biograd na Moru. Domky jsou v hezky 
upravované, uzavřené zahradě, u které je na konci vstup 
k moři. Pláže jsou přírodní písčité, nejkrásnější z celé oblasti. 
Komplex tvoří celkem 10 domků ve 2 řadách a nachází se mezi 
olivovými háji. Do centra Sv. Filipu i Jakova je to cca. 500 m.
vybavení areálu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill, 
rozsáhlá zahrada, stolní tenis, houpačky

vybavení bungalovů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, klimatizace, terasa 18 m2 
trilO 5: 32 m2, ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice 
s 2 oddělenými lůžky a ještě 3 lůžkem, obývací pokoj
vzdálenost od centra: 500 m od centra města Sv. Filip 
i Jakov
vzdálenost od moře: 200 m od písečné pláže

rekreační komplex MaSlina **** Cena za osobu/7nocí/So–So

Termíny TRILO 4 TRILO 5

04.05.–11.05. 15.590 16.390 
05.05.–10.05. 11.090 11.790 
11.05.–18.05. 15.590 16.390 
12.05.–17.05. 11.090 11.790 
18.05.–25.05. 15.590 16.390 
19.05.–24.05. 11.090 11.790 
25.05.–01.06. 15.590 16.390 
26.05.–31.05. 11.090 11.790 
01.06.–08.06. 15.590 16.390 
02.06.–07.06. 11.090 11.790 
08.06.–15.06. 15.590 16.390 
09.06.–14.06. 11.090 11.790 
15.06.–29.06. 19.890 20.690 
29.06.–13.07. 26.290 27.090 
13.07.–24.08. 31.690 32.490 
24.08.–07.09. 26.290 27.090 
07.09.–21.09. 19.890 20.690 
21.09.–05.10. 15.590 16.390 
29.09.–04.10. 11.090 11.790 
05.10.–12.10. 15.590 16.390 
06.10.–11.10. 11.090 11.790 

novinkA
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Chorvatsko – severní Dalmácie

100 m

150 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  asistenční služby CK FEDE 
•  parkovací místo

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná 

polopenze
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě
•  7 € den – pes na vyžádání v CK

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE 

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná 

polopenze

•  5 € den – klimatizace na vyžádání, 
platba na místě

•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 
platba na místě

•  7 € den – pes na vyžádání v CK

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Apartmány FEdE BIOGRAd *** » Biograd na Moru

Apartmány FEdE PAKOŠTANE *** » Pakoštane

popis: Apartmány všech možných velikostí ve známém leto-
visku Biograd na Moru. Konkrétní apartmány do maximální 
vzdálenosti 600 m od pláže za výbornou cenu. Apartmány 
ve známém letovisku jsou ideální pro zájemce o dobré kou-
pání na písečných / oblázkových plážích, v kombinaci se 
společenským životem, výlety a večerní zábavou rušného 
letoviska. Biograd byl oceněn Modrou vlajkou za čistotu vody 
a pláží. Na centrální pláži je k dispozici veřejný bazén zdarma 
a tobogán za příplatek. Dalšími plážemi jsou oblázková 
Bošana a písečná pláž Soline. Na poptávku Vám obratem 
zašleme PROVĚŘENÝ APARTMÁN s fotkami a vzdáleností od 
moře. Stravování je možné dokoupit v restauraci do 200m 
od apartmánového domu.
vybavení domů: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón, 
terasa nebo předzahrádka 

MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 3/4 : ložnice s manželskou postelí, 1 a nebo 2 přistýlky 
v obývacím pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj 
trilO 5/6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami 
QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
QuaDri 7/8: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
s 1 anebo 2 přistýlkami
vzdálenost od centra: 40–1 000 m centrum, obchody, 
restaurace
vzdálenost od moře: 100–600 m od oblázkových, štěr-
kopískových anebo písečných pláží

popis: Oblíbené privátní apartmány všech velikostí ve zná-
mém letovisku s písčitými i oblázkovými plážemi v oblasti 
Severní Dalmácie. Výhodné a pohodlné ubytování v blízkosti 
pláží. V blízkosti se nachází Národní park Krka a Kornaty. Na 
poptávku Vám obratem zašleme PROVĚŘENÝ APARTMÁN 
s fotkami a vzdáleností od moře. Stravování je možné do-
koupit v restauraci do 200 m od apartmánového domu.
vybavení domů: Wi-Fi připojení (většinou), parkovací 
místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón, 
terasa nebo předzahrádka 
MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 

v ložnici a nebo v obývací části 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj 
trilO 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 odděle-
nými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami 
QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
QuaDri 8: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
s 1 anebo 2 přistýlkami
vzdálenost od centra: 50–500 m od centra
vzdálenost od moře: 150–600 m od oblázkových/ štěr-
kopískových pláží

apartmány FeDe BiOGraD *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRIL0 6 QUADRI 6 QUADRI 7/8

01.06.–15.06. 7.390 8.990 10.590 11.890 13.390 15.490 16.790 19.990 
15.06.–29.06. 8.290 10.590 12.090 13.490 15.090 17.290 18.990 22.190 
29.06.–13.07. 9.390 11.890 14.090 15.690 17.090 18.990 21.190 23.290 
13.07.–17.08. 10.490 13.190 15.190 16.290 18.690 20.090 22.290 24.390 
17.08.–31.08. 9.390 11.890 14.090 15.690 17.090 18.990 21.190 23.290 
31.08.–07.09. 8.290 10.590 12.090 13.490 15.090 17.290 18.990 22.190 
07.09.–21.09. 7.390 8.990 10.590 11.890 13.390 15.490 16.790 19.990 

apartmány FeDe pakOŠtane *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 QUADRI 6 QUADRI 8

01.06.–15.06. 6.790 8.190 9.690 10.990 12.590 14.290 16.390 17.990 
15.06.–29.06. 7.690 9.890 11.390 12.690 14.390 16.190 17.890 20.090 
29.06.–13.07. 9.190 10.890 12.890 14.890 16.290 17.890 20.090 21.790 
13.07.–17.08. 10.290 12.390 14.390 15.890 17.790 18.990 21.390 22.690 
17.08.–31.08. 9.190 10.890 12.890 14.890 16.290 17.890 20.090 21.790 
31.08.–07.09. 7.690 9.890 11.390 12.690 14.390 16.190 17.890 20.090 
07.09.–21.09. 6.790 8.190 9.690 10.990 12.590 14.290 16.390 17.990 
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severní Dalmácie – Chorvatsko
200 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  místo pro auto 
•  delegátské služby partnerské agentury 
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  2 590 Kč os. – autobusová doprava
•  1 190 Kč os./týden – snídaně 

kontinentální
•  2 190 Kč os./týden – večeře servírovaná
•  3 190 Kč os./týden – výhodná polopenze

•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 
platba na místě

•  7 € den – pes na vyžádání v CK
•  5 € den – klimatizace na vyžádání, 

platba na místě

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1.5 € os./den – pobytová taxa
•  0.8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Apartmánový dům ANKA *** » Pakoštane

popis: Dvoupodlažní dům Anka je jedním z nejpožadovaněj-
ších domů v nabídce. Je obklopen krásnou zahradou a stojí 
blízko moře i centra malebného městečka Pakoštane. Je 
tipem na klidnou dovolenou v přímořském a romantickém 
letovisku, jehož přidanou hodnotou je jezero Vrana s bra-
kickou vodou. Dětem dům skýtá bezpečí uzavřené zahrady, 
s možností grilování. Domácí mazlíčci jsou vítáni. Všechny 
apartmány, mimo studia MONO 2 jsou s možností klimatizace. 
Apartmány pro 2 - 6 osob jsou vhodnou volbou pro dvojice, 
menší i větší rodiny i pro menší společnost.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón, 
terasa nebo předzahrádka 

MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti, 1. patro 
BilO 3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v obývací části, 1. patro 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji, balkón, 1. patro 
trilO 4–6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, možná 1 a nebo 2 přistýlky v obývacím 
pokoji, 1. patro 
QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj
vzdálenost od centra: 200 m od centra, obchodů, re-
staurace
vzdálenost od moře: 200 m od oblázkové pláže

apartmánový dům anka *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 6 QUADRI 6

01.06.–15.06. 6.790 8.190 10.290 15.390 17.290 
15.06.–29.06. 7.690 9.390 11.190 16.390 18.590 
29.06.–13.07. 9.190 10.290 12.290 18.590 20.690 
13.07.–17.08. 10.290 12.390 14.390 19.590 21.790 
17.08.–31.08. 9.190 10.290 12.290 18.590 20.690 
31.08.–07.09. 7.690 9.390 11.190 16.390 18.590 
07.09.–21.09. 6.790 8.190 10.290 15.390 17.290 
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40 m

Chorvatsko – severní Dalmácie

VIP

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  místo pro auto
•  asistenční služby CK FEDE 

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  7 € den – pes na vyžádání v CK
•  5 € den – dětská postýlka na vyžádání, 

platba na místě
•  5 € den – klimatizace na vyžádání, 

platba na místě

Apartmány FEdE PAŠMAN ** » Pakoštane

popis: Komfortní, výborně vybavené a prostorné privátní 
apartmány na ostrově Pašman leží stranou od rušných le-
tovisek. Náš tip je určen zájemcům o dovolenou v přírodě, 
u oblázkových a písečných pláží na mírné mořské straně 
směrem k pobřeží. Bezstarostnou dovolenou na Pašmanu 
lze strávit v obcích Tkon, Kraj, Nevidžane, Dobropoljana 
a Pašman. Ostrov je vhodný i k cyklistice a turistice. K dopravě 
na ostrov se využívá trajektová přeprava, která v sezoně 
pendluje každých 20 min. Doporučujeme především na 
vlastní dopravu. Autobusová doprava je možná do Biogradu 
na Moru, odkud je třeba dojet trajektem na ostrov Paš-
man, kde vás očekává majitel apartmánu s vozem, kterým 
vás dopraví na místo. Na poptávku Vám obratem zašleme 
PROVĚŘENÝ APARTMÁN s fotkami a vzdáleností od moře. 
Stravování je možné dokoupit v restauraci do 200 m od 
apartmánového domu.
vybavení domů: Wi-Fi připojení (většinou), parkovací 
místo, grill

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón, 
terasa nebo předzahrádka 
BilO 2/3/4: ložnice s manželskou postelí, 1 a nebo 2 přistýlky 
v obývacím pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj 
trilO 5/6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami 
QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj
vzdálenost od centra: 40–500 centrum, obchody, re-
staurace
vzdálenost od moře: 40–500 od oblázkové anebo štěr-
kopískové pláže

apartmány FeDe paŠMan *** Cena za osobu/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 QUADRI 6

01.06.–15.06. 8.290 9.890 12.590 13.890 15.390 16.790 18.990 
15.06.–06.07. 9.390 10.990 13.690 14.990 16.490 17.890 22.290 
06.07.–17.08. 10.490 13.190 15.890 17.190 19.690 21.190 24.490 
17.08.–07.09. 9.390 10.990 13.690 14.990 16.490 17.890 22.290 
07.09.–21.09. 8.290 9.890 12.590 13.890 15.390 16.790 18.990 
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severní Dalmácie – Chorvatsko
VIP300 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky 
•  vstup do bazénu 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1.5 € os./den – pobytová taxa 
•  0.8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Vila ANGELI *** » Vodice

popis: Vila Angeli se nalézá v klidné čtvrti známého letoviska 
Vodice. Je to menší penzion s rozlehlou zahradou a velkým 
sladkovodním bazénem. Komplex se skládá celkem ze 2 bu-
dov. K dispozici jsou standardní pokoje s přistýlkou a také 
rodinné pokoje s dvěma ložnicemi oddělenými dveřmi. 
Klientům poskytuje výbornou polopenzi servírovanou v kli-
matizované restauraci. Jídlo je zahrnuté již v ceně. Centrum 
je vzdáleno asi 15 minu chůze. Tato nabídka je ideálním 
výchozím místem k výletům po okolí - klienti mohou navštívit 
Šibenik, Split, Zadar, Np. Krka atd..

vybavení vily: recepce, klimatizovaná restaurace, letní 
terasa, venkovní bazén, parkoviště, Wi-Fi připojení
vybavení pokojů: příslušenství, SAT-TV, lednice, Wi-Fi 
připojení, klimatizace
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr ze 3 menu
vzdálenost od centra: 800 m centrum města Vodice
vzdálenost od moře: 300 m od oblázkové pláže

vila anGeli *** Cena za osobu v pokoji Standard/7nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžku 3. lůžko Dítě 0-3 let  
na 3. lůžku

Dítě 3-12 let  
na 3. lůžku

22.06.–29.06. 9.090 7.490 ZDARMA 4.690 
29.06.–06.07. 10.490 8.590 ZDARMA 5.490 
06.07.–24.08. 11.590 9.490 ZDARMA 5.990 

další varianty pokoje na vyžádání, nebo na www.fede.cz
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Chorvatsko – severní Dalmácie

300 m

300 m VIP

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  klimatizace 
•  Wi-Fi připojení 
•  pobytové taxy 
•  asistenční služba CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  autobusová doprava 2690 Kč (osoba)
•  dětská postýlka na vyžádání, platba na 

místě 5 € (osoba / den)

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytová taxa 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa 
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Hotel NIKOLA ** » Vodice

Apartmánový dům KRUNO *** » Vodice

popis: Elegantní, menší hotel s pozicí jen 100 m od hotelu 
Imperial, stojí v klidné části města, nad městskou částí Srima, 
blízko moře i rušného centra města, s možností bohatého 
denního i nočního společenského vyžití. Na pláži lze využívat 
tobogán za příplatek. Pobřeží je lemováno nádhernými 
oblázkovými plážemi, bary, stánky, slunečníky s lehátky 
za příplatek.
vybavení celku: recepce, restaurace, bar, klimatizace, Wi-Fi 
připojení, parkovací místo

vybavení pokojů: příslušenství, TV/SAT, telefon, minibar, 
klimatizace, francouzské okno anebo balkón
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr ze 2–3 menu, salátový bufet, dezert
vzdálenost od centra: 1 km od centra města Vodice
vzdálenost od moře: 300 m od oblázkové pláže, beto-
nová plata

popis: Moderní apartmánový dům Kruno se nachází ve zná-
mém letovisku Vodice. Nabízí designově vybavené apartmány 
a je pouze 70 metrů od krásné pláže. Celková kapacita domu 
je 9 apartmánů pro 2–6 osob. Oblast nabízí písčité a také 
oblázkové pláže se sprchami. Přistýlka v obývací části je pro 
1 dospělou os., nebo pro 2 děti do 12 let.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený kout, 
TV/SAT, klimatizace, balkón nebo terasa 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 

v ložnici a nebo v obývací části 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji (pro děti do 12 let) 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, možná přistýlka v obývací části 
trilO 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 odděle-
nými lůžky, 2 přistýlky v obývacím pokoji (pro děti do 12 let)
vzdálenost od centra: 400 m centrum města Vodice
vzdálenost od moře: 70 m od oblázkové a štěrkopískové 
pláže

hotel nikOla *** cena za osobu /7nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžku 3. lůžko Dítě 0–10 let  
na 3. lůžku

jednolůžkový 
pokoj

25.05.–01.06. 5.990 4.790 3.000 7.790 
01.06.–08.06. 6.490 5.190 3.300 8.490 
08.06.–15.06. 6.990 5.590 3.500 8.990 
15.06.–22.06. 7.490 5.990 3.800 9.790 
22.06.–29.06. 7.990 6.390 4.000 10.390 
29.06.–31.08. 8.990 7.290 4.500 11.690 
31.08.–07.09. 7.990 6.390 4.000 10.390 
07.09.–14.09. 7.490 5.990 3.800 9.790 
14.09.–21.09. 6.490 5.190 3.300 8.490 
21.09.–28.09. 5.990 4.790 3.000 7.790 

apartmánový dům krunO *** Cena za osobu/7nocí/So–So

Termíny BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6

15.06.–29.06. 12.590 13.890 15.490 15.690 17.090 18.590 
29.06.–13.07. 15.790 17.190 18.690 19.990 21.390 22.790 
13.07.–17.08. 19.090 20.390 21.890 23.190 24.590 26.090 
17.08.–31.08. 15.790 17.190 18.690 19.990 21.390 22.790 
31.08.–14.09. 12.590 13.890 15.490 15.690 17.090 18.590 



Střední Dalmácie

Trogir

Omiš

Pisak
Brela

Makarská

Podgora

OSTROV BRAČ

OSTROV HVAR

Sutivan Mirca
Supetar

Milna

Bol

Split

Igrane

OSTROV ŠOLTA

Duče

Baška Voda

OSTROV ČIOVO

Cetina
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střední Dalmácie – Chorvatsko

180 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 790 Kč os./týden – polopenze 

v restauraci do 200m od ap. domu

Apartmánový dům PERO *** » Ostrov Čiovo – Trogir

popis: Apartmánový dům leží v letovisku Okrug Gornji na 
ostrově Čiovo v blízkosti Trogiru. Ostrov propojuje s pevninou 
most. Dům leží v klidné části městečka. Poblíž je veškerá 
občanská vybavenost.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybaven kuchyň-
ský kout, TV/SAT, většina má balkón anebo terasu

BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj
vzdálenost od centra: 3 km od centra Trogiru, 200 m 
od Okrugu Gornji
vzdálenost od moře: 180 m od oblázkové pláže

1. dítě do 4 let 
zdArMA

apartmánový dům perO ***  Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny BILO 4 TRILO 4

01.06.–08.06. 12.990 14.090 
08.06.–15.06. 13.890 14.990 
15.06.–29.06. 14.290 15.390 
29.06.–06.07. 15.990 17.090 
06.07.–13.07. 16.790 17.890 
13.07.–17.08. 17.790 18.890 
17.08.–24.08. 16.790 17.890 
24.08.–31.08. 15.990 17.090 
31.08.–07.09. 14.290 15.390 
07.09.–14.09. 13.890 14.990 
14.09.–28.09. 12.990 14.090 

1. dítě do 4 let zdarma
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Chorvatsko – střední Dalmácie

140 m

100 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  klimatizaci 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava
•  2 790 Kč os./týden – polopenze 

v restauraci do 200m od ap. domu

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  klimatizaci 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava
•  2 790 Kč os./týden – polopenze 

v restauraci do 200m od ap. domu

Apartmánový dům NEdA *** » Omiš, Nemira

Apartmánový dům MAGdALENA *** » Omiš, Duče

popis: Moderně vybavený apartmánový dům Neda je ideální 
variantou dovolené pro spřátelené rodiny s dětmi. Ubytování 
je v blízkosti krásné písečné pláže a nabízí apartmány všech 
velikostí. Celková kapacita domu je až 39 osob v celkem 
10 apartmánech. Všechny apartmány mají výhled na moře. 
Stravování je možné dokoupit v restauraci do 200m od 
apartmánového domu.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybaven ku-
chyňský kout, TV/SAT, balkón anebo terasa 

MOnO 3 – studio s manželskou postelí, přistýlka, kuchyně 
i ložnice v jedné místnosti 
BilO 3 – ložnice s manželskou postelí, přistýlka v obývací části 
BilO 4 – ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obý-
vacím pokoji 
trilO 4 – ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, obývací pokoj
vzdálenost od centra: 1,5 km od centra Omiše
vzdálenost od moře: 140 m písečná pláž

popis: Dům se nachází v samotném centru části Duče poblíž 
krásné písečné pláže. Ubytování je komfortně vybaveno a na-
bízí apartmány typu studio a také větší rodinné apartmány. 
Všechny mají výhled na moře. Centrum města Omiš a ústí 
řeky Cetiny je od apartmánu pouze 700m.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT/TV, klimatizace, balkón 

MOnO 2/3: studio s manželskou postelí a možností 3 lůžka, 
kuchyně i ložnice v jedné místnosti 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji
vzdálenost od centra: 100 m restaurace, kde je možná 
polopenze, 700 m centrum města Omiš
vzdálenost od moře: 100 m písečná pláž

apartmánový dům neDa***  Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny MONO 3 BILO 3 BILO 4 TRILO 4

01.06.–08.06. 9.190 10.090 12.990 13.990 
08.06.–15.06. 9.590 10.490 13.890 14.790 
15.06.–29.06. 10.290 11.090 14.290 15.290 
29.06.–06.07. 11.090 11.990 15.990 16.890 
06.07.–13.07. 11.990 12.790 16.790 17.790 
13.07.–17.08. 12.790 13.590 17.790 18.790 
17.08.–24.08. 11.990 12.790 16.790 17.790 
24.08.–31.08. 11.090 11.990 15.990 16.890 
31.08.–07.09. 10.290 11.090 14.290 15.290 
07.09.–14.09. 9.590 10.490 13.890 14.790 
14.09.–28.09. 9.190 10.090 12.990 13.990 

1. dítě do 4 let zdarma

1. dítě do 4 let 
zdArMA

1. dítě do 4 let 
zdArMA

apartmánový dům MaGDalena*** Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny MONO 2 MONO 3 BILO 4

01.06.–08.06. 8.090 9.690 13.590 
08.06.–15.06. 8.790 10.090 14.390 
15.06.–29.06. 9.190 10.790 14.890 
29.06.–06.07. 9.790 11.590 16.590 
06.07.–13.07. 9.990 12.490 17.390 
13.07.–17.08. 11.090 13.290 18.490 
17.08.–24.08. 9.990 12.490 17.390 
24.08.–31.08. 9.790 11.590 16.590 
31.08.–07.09. 9.190 10.790 14.890 
07.09.–14.09. 8.790 10.090 14.390 
14.09.–28.09. 8.090 9.690 13.590 

1. dítě do 4 let zdarma
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střední Dalmácie – Chorvatsko
15 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  2 790 Kč os. – autobusová doprava
•  5 €/den – klimatizace, platba na místě

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12-18 let

Apartmánový dům IVAN *** » Nemira

popis: Krásný moderní apartmánový dům v klidné části 
Omiše v Nemiře. Ubytování nabízí 2 velikosti apartmánů – 
menší pro páry a větší pro rodiny s dětmi. Dům nabízí vnitřní 
i venkovní posezení a klientům je k dispozici velký grill. Pláž je 
vzdálena do 150 m.  Je to dlouhá oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře. Poblíž se také nachází 2 restaurace, kde si 
návštěvníci mohou dokoupit stravování. Obzoru dominuje 
panorama skalního masívu Biokovo.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, venkovní posezení, vnitřní 
posezení, grill, parkovací místo, možné využití garáže za 
poplatek

vybavení pokojů: příslušenství, plně vybavený kuchyňský 
kout, TV/SAT, balkón, klimatizace za příplatek 
MOnO 3 – studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 4 – ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obý-
vacím pokoji
vzdálenost od centra: 300 m centrum letoviska obchod, 
restaurace, 2,8 km centrum města Omiš, písečné pláže
vzdálenost od moře: 150 m od oblázkové pláže

apartmánový dům ivan *** Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny MONO 3 BILO 4

25.05.–22.06. 7.690 10.490 
22.06.–13.07. 10.490 13.090 
13.07.–27.07. 12.790 16.390 
27.07.–24.08. 13.290 16.590 
24.08.–31.08. 11.290 13.890 
31.08.–21.09. 8.590 11.190 

tOp Sleva: 4% při objednání do 30. 4. 2019

blízko 
pláže
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Chorvatsko – střední Dalmácie

15 m

15 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky 
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa 
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytová taxa
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 790 Kč os. – autobusová doprava
•  200 Kč os./den – příplatek za plnou 

penzi 

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  klimatizaci 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava
•  5 €/den– příplatek za klimatizaci
•  2 790 Kč os./týden – polopenze 

v restauraci do 200m od ap. domu

Hotel BRZET *** » Omiš, Nemira

Apartmánový dům BORZIČ *** » Omiš, Nemira

popis: Moderní klimatizovaný hotel sestává z hotelové 
budovy, z restaurace a recepce. Hotel stojí v parku, mezi 
stoletými piniemi. Pobřeží lemuje oblázková pláž s průzrač-
ným mořem. Nespornou výhodou hotelu je umístění v klidné 
zóně, u krásné pláže, zároveň v blízkosti centra Omiše. V ceně 
je zahrnuta výborná polopenze ve formě bufetové snídaně 
a bohaté večeře. V době stravování jsou k dispozici ZDARMA 
točené nápoje k večeři i obědu v případě dokoupení.
vybavení hotelu: recepce, trezor, klimatizovaná restaurace, 
terasa nad mořem, společenská hala, půjčovna sportovních 
potřeb, parkoviště

vybavení pokojů: příslušenství, SAT/TV, telefon, klimati-
zace, minibar, fén, balkón 
dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek s balkónem 
a výhledem na moře
Stravování: bufetové snídaně, večeře – salátový bufet, 
servírovaná večeře, ZDARMA točené nápoje k večeři v termínu 
13.06–12.09.
vzdálenost od centra: 800 m od Omiše
vzdálenost od moře: 50 m od oblázkové pláže

popis: Apartmánový dům Borzič je moderní dům v západní 
části Nemiry přibližně 2 km od Omiše. V přízemí bydlí ma-
jitel domu, který je klientům k dispozici v případě potřeby. 
Ubytování nabízí apartmány pro max. 4 osoby. V blízkosti 
domu je obchod s potravinami a restaurace. Dům je velice 
oblíbený mezi klienty CK FEDE. Stravování je možné dokoupit 
v restauraci do 200m od apartmánového domu.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo

vybavení apartmánů: příslušenství, kuchyňský kout, 
TV/SAT, balkón 
BilO 4 – ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji, balkón na moře
vzdálenost od centra: 100 m centrum letoviska, centrum 
Omiše 3km
vzdálenost od moře: 200 m oblázková pláž

hotel Brzet *** Cena za osobu/7nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžku dítě 2–10 let  
na 1./2. lůžku 3. lůžko dítě 2–10 let 

na 3. lůžku
dítě 2–6 let  
na 4. lůžku

01.06.–29.06. 10.390 7.490 8.490 5.590 5.390 
29.06.–07.09. 12.990 9.390 10.590 6.990 6.690 
07.09.–28.09. 10.390 7.490 8.490 5.590 5.390 

apartmánový dům BOrziČ ***  Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny BILO 4

25.05.–22.06. 12.590 
22.06.–13.07. 14.690 
13.07.–27.07. 15.490 
27.07.–24.08. 16.190 
24.08.–31.08. 14.690 
31.08.–14.09. 12.590 
14.09.–21.09. 12.190 

tOp Sleva: 4% při objednání do 30. 4. 2019

nápoje 
zdArMA
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střední Dalmácie – Chorvatsko
100 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky 
•  klimatizace 
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  5 € den – parkovací místo - platí se na 

recepci v hotelu
•  2 790 Kč os. – autobusová doprava

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytová taxa 
•  parkovací místo 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,1 € os./den – pobytová taxa 
•  0,6 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Hotel PALMA *** » Makarská

popis: Hotel Palma je rodinný hotel v oblíbeném Chorvat-
ském letovisku Makarská. Nabízí kvalitní a laskavý personál, 
který je klientům nápomocný. Hotel se nachází blízko krásné 
promenády podél moře. Pro klienty je připraveno celkem 
52 pokojů a každý má balkón. Ubytování je vybavenou 
výbornou restaurací s pizzerií.
vybavení hotelu: recepce, lobby, restaurace, bar, Wi-Fi 

připojení, klimatizace, prádelna, parkoviště
vybavení pokojů: příslušenství, SAT-TV, telefon, lednice, 
Wi-Fi připojení, klimatizace
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr ze 3 menu, salátový bufet, dezert
vzdálenost od centra: 300 m od centra Makarské
vzdálenost od moře: 100 m od oblázkové pláže

hotel palMa *** Cena za osobu/7nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžku 3. lůžko Dítě 0–3 let  
na 3. lůžku

Dítě 3–12 let  
na 3. lůžku

15.06.–22.06. 9.090 7.490 ZDARMA 4.990 
22.06.–29.06. 10.090 8.290 ZDARMA 5.490 
29.06.–06.07. 11.190 9.190 ZDARMA 5.990 
06.07.–17.08. 12.890 10.490 ZDARMA 6.890 
17.08.–24.08. 11.190 9.190 ZDARMA 5.990 
24.08.–07.09. 10.090 8.290 ZDARMA 5.490 
07.09.–14.09. 9.090 7.490 ZDARMA 4.990 
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Chorvatsko – střední Dalmácie

40 m

130 m

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE 

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  Wi-Fi internet 
•  parkovací místo 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  pobytové taxy 

•  klimatizace 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 790 Kč os. – autobusová doprava
•  5 € den – klimatizace na vyžádání, 

platba na místě

Apartmánový dům dRAGAN *** » Igrane

Apartmánový dům SLAVONKA *** » Brela

popis: Krásný apartmánový dům Dragan se nachází v blíz-
kosti oblázkové pláže. Nabízí prostorné rodinné apartmány, 
které jsou účelově vybavené. Tota nabídka je ideální vari-
antou pro spřátelené rodiny. Veškerá občanská vybavenou 
se nachází do 200 m od domu. Domácí mazlíčci jsou vítáni 
a neplatí se za ně žádný příplatek.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-

chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj
vzdálenost od centra: 150 m od centra, obchodů, re-
staurace
vzdálenost od moře: 40 m od oblázkové pláže

popis: Krásný apartmánový dům Slavonka má skvělou 
polohu pouze 130m od pláže a nachází se ve vyhledávaném 
letovisku Brela v blízkosti Makarské. Ubytování nabízí pokoje 
a apartmány pro páry a nebo rodiny s dětmi. Kapacita je pro 
2–5 osob. V přízemí bydlí majitelé. Pro klienty je k dispozici 
velká terasa s posezením.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, klima-
tizace, venkovní posezení, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, terasa 
pokoj 1/2 a 1/3: pokoj pro 2, nebo 3 osoby, malá kuchyňka, 
výhled na moře 

BilO 3 pergola: ložnice s manželskou postelí a 3 lůžkem, 
obývací pokoj, boční výhled na moře z terasy s pergolou 
BilO 3 terasa: ložnice s manželskou postelí a 3 lůžkem, 
obývací pokoj, menší terasa s posezením a výhledem na hory 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí a 2 dalšími postelemi, 
obývací pokoj, terasa s posezením a výhledem na moře 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, obývací pokoj s možností 1 přistýlky, každá 
ložnice má terasu.
vzdálenost od centra: 100 m centrum města Brela, re-
staurace, obchod
vzdálenost od moře: 130 m od oblázkové pláže

apartmánový dům DraGan *** cena za apartmán/ 7 nocí/ So ‑So
termíny BILO 4 TRILO 4

01.06.–29.06. 16.590 18.290 
29.06.–31.08. 18.690 21.090 
31.08.–28.09. 16.590 18.290 

apartmánový dům SlavOnka *** cena za apartmánv/ 7 nocí/ So ‑So

termíny Pokoj 1/2 Pokoj 1/3 BILO 3 
terasa

BILO 3 
pergola BILO 4 TRILO 4 TRILO 5

01.06.–22.06. 6.190 9.290 8.590 9.290 10.590 13.390 14.190 
22.06.–29.06. 6.890 9.990 9.390 10.390 12.290 14.790 16.690 
29.06.–24.08. 7.590 10.890 10.390 11.290 14.990 16.290 17.390 
24.08.–31.08. 6.390 9.590 8.890 9.590 10.790 13.890 14.590 
31.08.–28.09. 6.190 9.290 8.590 9.290 10.590 13.390 14.190 
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střední Dalmácie – Chorvatsko

100 m

80 m VIP

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizace 
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 790 Kč os. – autobusová doprava 

do Splitu
•  10 € os. – zpáteční transfer z přístavu 

Supetar do Babury
•  10 € den – pes na vyžádání v CK 10 €

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizace 
•  asistenční služby CK FEDE

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava 

do Splitu
•  10 € os. – zpáteční transfer od autobu-

su k apartmánům 

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy
•  cestovní pojištění

pOvinné příplatky:
•  1,5 € os./den – pobytová taxa
•  0,8 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let
•  20 € apartmán/týden – závěrečný 

úklid

Apartmánový dům BABURA *** » Ostrov Brač – Supetar

Apartmánový dům KARLA *** » Ostrov Brač – Supetar

popis: Oblíbený dvoupatrový apartmánový dům stojí na 
velmi klidném místě, přesto blízko centra, přímo nad obláz-
kovými plážemi, obklopuje jej stinná parková zeleň. Nechybí 
tenisové kurty, půjčovny kol, lodí, u promenády. Je možné 
dokoupit polopenzi, kterou nabízí 20 m blízká restaurace. 
Doprava autobusem je možná do trajektového přístavu ve 
Splitu, cestující si zakoupí palubní lístek, transfer z přístavu 
v Supetaru do Babury zajišťujeme za poplatek.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, kli-
matizace, gril,

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, balkón anebo terasa 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v ložnici anebo v obývací části 
trilO 4/5: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, možná přistýlka v obývacím pokoji
vzdálenost od centra: 200 m od centra, obchodu, re-
staurací a stánků
vzdálenost od moře: 80 m od centrální městské obláz-
kové pláže

popis: Apartmánový dům Karla je moderně vybavená vila 
v centru města Supetar na ostrově Brač. Dům má mnoho typů 
apartmánů. Všechny apartmány jsou klimatizovány. Každý 
apartmán má terasu. Pro milovníky grillování je v zahrádce 
připraven venkovní grill.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybaven ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón 
anebo terasa 

MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 3/4: ložnice s manželskou postelí, 1 anebo 2 přistýlky 
v obývacím pokoji 
BilO 5: ložnice s manželskou postelí a samostatná postel, 
2 přistýlky v obývacím pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj
vzdálenost od centra: 10 m přímo v centru
vzdálenost od moře: 100 m od oblázkové pláže

vila BaBura*** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny BILO 3 TRILO 5

01.06.–08.06. 9.390 12.590 
08.06.–22.06. 11.490 14.690 
22.06.–29.06. 12.590 16.790 
29.06.–06.07. 14.690 18.790 
06.07.–24.08. 16.590 20.890 
24.08.–31.08. 12.590 16.790 
31.08.–14.09. 11.490 14.690 
14.09.–28.09. 9.390 12.590 

apartmánový dům karla *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2 BILO 3/5 TRILO 4

01.06.–22.06. 11.090 15.390 16.390 
22.06.–06.07. 12.090 17.490 18.490 
06.07.–24.08. 14.190 19.490 20.590 
24.08.–28.09. 11.090 15.390 16.390 

Možnost 
polopenze



Jižní Dalmácie

OSTROV LOPUD

DUBROVNÍK

Cavtat

Trpanj

Gradac

Orebič

Ston

Neum

OSTROV KORČULA

OSTROV MLJET

POLOOSTROV PELJEŠAC

BOSNA A HERCEGOVINA

Lumbarda

Klek

Korčula

Perna

OSTROV LASTOVO

Brist
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Chorvatsko – Jižní Dalmácie

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky 
•  Wi-Fi připojení v prostorách recepce
•  trezor na recepci
•  asistenční služby CK FEDE

pOvinné příplatky:
•  1.1 € os./den – pobytová taxa 
•  0.6 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  parkovací místo 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava
•  6 € os./den – obědy – platí se na místě 
•  3 € den – parkovací místo

Resort dALMACIJA *** » Zaostrog

popis: Resort Dalmacija je příjemný komplex ubytování, 
složen z několika pavilonů a bungalovů. Kemp je umístěn 
přímo v centru letoviska Zaostrog, v okolí borového lesa. 
Areál je ideální pro rodiny, protože nabízí pro děti široké 
možnosti vyžití. Pro hosty jsou připraveny sportovní hřiště, 
restaurace a kavárna. V této oblasti Chorvatsko jsou jedny 
z nejkrásnějších pláží a moře je křišťálově čisté.
vybavení resortu: recepce, trezor na recepci, restaurace, 
kavárna, venkovní posezení s grillem, obchod, plážový bar, 
Wi-Fi internet na recepci

vybavení pokojů: příslušenství, SAT/TV, klimatizace 
pokoj Standard - klasický dvoulůžkový pokoj, varianta 
s/bez balkónem
pokoj Family - rodinný pokoj až pro 4 osoby s balkónem 
bungalov - apartmán až pro 4 osoby, francouzské lůžko 
a patrová postel, terasa s posezením
Stravování: snídaně - bufetové, večeře - servírované, výběr 
ze 2 menu, jeden nápoj zdarma
vzdálenost od centra: cca 400 m Zaostrog
vzdálenost od moře: cca 50 m oblázková pláž

50 m

1. dítě do 6 let 
zdArMA

resort DalMaCija *** Cena za os./ 7 nocí/ So–So

Termíny
 dvoulůžkový pokoj Standard s balkónem pokoj Family 

1./2. lůžku dítě  
2-17,99 let 

dítě  
0-1,99 let 1./2. lůžko 3./4. lůžko 1.dítě do 6 let 1.dítě  

6-13 let
2.dítě 

2-13 let 
dítě 13-18 let 
na 3./4. lůžku

01.06.–15.06. 6.490 4.690 3.490 6.490 5.390 ZDARMA 3.490 3.490 4.690 
15.06.–29.06. 7.590 5.390 3.990 7.590 6.290 ZDARMA 3.990 3.990 5.390 
29.06.–06.07. 8.390 5.990 4.390 8.390 6.890 ZDARMA 4.390 4.390 5.990 
06.07.–13.07. 9.490 6.790 4.990 9.490 7.790 ZDARMA 4.990 4.990 6.790 
13.07.–17.08. 9.890 7.090 5.190 9.890 8.090 ZDARMA 5.190 5.190 7.090 
17.08.–24.08. 9.490 6.790 4.990 9.490 7.790 ZDARMA 4.990 4.990 6.790 
24.08.–31.08. 8.390 5.990 4.390 8.390 6.890 ZDARMA 4.390 4.390 5.990 
31.08.–07.09. 7.590 5.390 3.990 7.590 6.290 ZDARMA 3.990 3.990 5.390 
07.09.–21.09. 6.490 4.690 3.490 6.490 5.390 ZDARMA 3.490 3.490 4.690 

cena za dítě v doprovodu 2 osob v pokoji Family
další varianty pokoje na vyžádání, nebo na www.fede.cz

tOp Sleva: 5% při objednání do 30. 4. 2019  
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Jižní Dalmácie – Chorvatsko

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  Wi-Fi připojení
•  pobytovou taxu 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2890 Kč os. - autobusová doprava

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  Wi-Fi připojení
•  pobytová taxa 
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  doprava 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava

Apartmánový dům MIRNNA *** » Gradac

Apartmánový dům TEA **** » Podaca

popis: Prostorný apartmánový dům Mirnna nabízí všechny 
typy apartmánů od studia až po apartmán se třemi pokoji. 
Nalézá se pod jadranskou magistrálou a nachází se 50 metrů 
od moře. Celý dům je klimatizován. Domácí mazlíčci v tomto 
domě nejsou povoleny.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, kuchyňská linka, 
klimatizace, balkón, 
MOnO 2–3 – Studio s manželskou postelí a možností 1 při-
stýlky, kuchyně i ložnice v jedné místnosti 

BilO 3 – ložnice s manželskou postelí, přistýlka v ložnici 
a nebo v obývacím pokoji 
BilO 4 – ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obý-
vacím pokoji
vzdálenost od centra: cca 50 m od centra Gradacu, re-
staurace, pekárna
vzdálenost od moře: cca 50 m od oblázkové pláže

popis: Komfortní a prostorné ubytování v klidném letovis-
ku Podaca v blízkosti Makarské. Dům je tipem na klidnou 
dovolenou v blízkosti krásných oblázkových pláží a čistého 
moře. Díky výhodné poloze je kousek od komu občanská 
vybavenost - obchod a restaurace. Apartmány jsou čisté 
a luxusně vybavené.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo

vybavení apartmánů: příslušenství, kuchyňský kout, Wi-Fi 
připojení, balkón, parkovací místo 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji
vzdálenost od centra: 200 m centrum městečka Podaca
vzdálenost od moře: 200 m od oblázkové pláže

apartmánový dům tea *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny BILO 4

01.06.–29.06. 12.990 
29.06.–13.07. 19.290 
13.07.–17.08. 21.390 
17.08.–31.08. 19.290 
31.08.–28.09. 12.990 

apartmánový dům Mirnna *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
termíny MONO 2 MONO 3 BILO 3 BILO 4

01.06.–22.06. 9.590 12.190 13.890 15.390 
22.06.–29.06. 9.990 12.590 14.490 15.990 
29.06.–13.07. 11.690 13.890 16.390 18.290 
13.07.–24.08. 12.090 14.490 16.990 18.490 
24.08.–31.08. 11.690 13.890 16.390 18.290 
31.08.–28.09. 9.590 12.190 13.890 15.390 

50 m

200 m VIP
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Chorvatsko – Jižní DalmácieChorvatsko – Jižní Dalmácie

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny, spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  Wi-Fi internet
•  asistenční služby CK FEDE

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  parkovací místo
•  pobytové taxy
•  klimatizaci
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

pOvinné příplatky:
•  1,3 € os./den – pobytová taxa
•  0,7 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava 
•  6 € /den – pes, po potvrzení CK, platba 

na recepci na místě 
•  5 € /den – snídaně kontinentální –

objednávka na místě
•  11 €/den – oběd/večeře – objednávka 

na místě 
•  3 €/den – parkovací místo
•  4 €/den – klimatizace v termínech 

29. 6.–31. 8. 2019

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE
 
pOvinné příplatky:
•  1 € os./den – pobytová taxa
•  0.5 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let 

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  ručníky
•  cestovní pojištění, viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava 
•  2 € – zpáteční transfer od autobusu 

k apartmánům

Bungalovy BONACA *** » Klek

Hotel POSEJdON *** » Vela Luka

popis: Rezort s bungalovy leží v malém letovisku Klek, kde 
je vše na dosah, směnárna, restaurace, kavárna, tržnice 
a bělostná oblázková pláž. Klienti mohou během pobytu 
využívat otevřenou letní kuchyňku s grillem, která je blízko 
recepce. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi anebo pro 
sportovně založené skupinky. V blízkosti rezortu se nachází 
tenisový kurt. K ubytování vám majitelé na recepci nabídnou 
výhodnou polopenzi.
vybavení resortu: recepce, krytý gril s kuchyňkou a po-
sezením, parkoviště, Wi-Fi připojení na recepci, trezor na 
recepci, dětský koutek, půjčovna sportovního vybavení na 
tenis, badminton a stolní tenis

vybavení apartmánů: příslušenství, SAT/TV, Wi-Fi připo-
jení, terasa, kuchyňský kout v obýváku, lednice, klimatizace, 
velikost cca. 30 m2 a terasa 10 m2 
BilO 4 – 5 – ložnice pro 2 osoby s manželskou postelí a nebo 
oddělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, rozkládací křeslo pro 5 osobu 
trilO 4 – obývací pokoj s kuchyňkou, ložnice s manželskou 
postelí a 2. ložnice s dvěma oddělenými lůžky
vzdálenost od centra: cca 150 m od oblázkové a štěr-
kopískové pláže
vzdálenost od moře: cca 100 m od centra, obchodů, 
restaurace

popis: Oblíbený tříhvězdičkový hotel Posejdon se nachází 
přímo u moře pouhý 1 kilometr od centra městečka Vela 
Luka. Návštěvníci mohou využívat hotelové štěrkopísečné 
pláže s All Inclusive barem. Hotel nabízí 3 druhy pokojů, 
všechny mají hezký výhled směrem na moře a nebo do 
parku. Celý komplex prošel rozsáhlou rekonstrukcí. O hosty 
se stará ochotný personál.
vybavení hotelu: recepce, lobby, Wi-Fi internet (v lobby 
zdarma), restaurace, plážový bar, parkoviště
vybavení pokojů: příslušenství, SAT/TV, telefon, klimatizace 
pokoj economy – dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, 
výhled do parku, bez balkónu 

pokoj Standard – dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, 
výhled do parku, s balkónem 
pokoj Standard s výhledem na moře – dvoulůžkový 
pokoj s možností přistýlky, výhled na moře, s balkónem
Stravování: All Inclusive: snídaně, obědy a večeře formou 
švédských stolů. Celý den mezi 10–22 hod. jsou otevřeny 
nápojové bary, kde jsou podávány nealkoholické a alko-
holické nápoje (víno, pivo) domácí výroby. V odpoledních 
hodinách je podávána káva
vzdálenost od centra: cca 20 m od hotelové pláže
vzdálenost od moře: cca 1 km centrum města Vela Luka

hotel pOSejDOn *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So

Termíny
 pokoj Economy bez balkónu pokoj Standard s balkónem

1./2. lůžku 3. lůžko dítě 6–12 let 
na 3. lůžku 1./2. lůžku 3. lůžko dítě 6–12 let 

na 3. lůžku
18.05. ‑ 01.06. 7.590 6.590 5.190 8.390 7.290 5.790 
01.06. ‑ 15.06. 8.390 7.290 5.790 9.290 7.990 6.390 
15.06. ‑ 22.06. 9.490 8.190 6.490 10.390 8.890 7.090 
22.06. ‑ 06.07. 10.590 9.090 7.290 11.890 10.190 8.190 
06.07. ‑ 24.08. 11.890 10.190 8.190 13.090 11.290 9.090 
24.08. ‑ 31.08. 10.590 9.090 7.290 11.890 10.190 8.190 
31.08. ‑ 07.09. 9.490 8.190 6.490 10.390 8.890 7.090 
07.09. ‑ 14.09. 8.390 7.290 5.790 9.290 7.990 6.390 
14.09. ‑ 21.09. 7.590 6.590 5.190 8.390 7.290 5.790 

dítě do 6 let na 3 lůžku ZDARMA
jednolůžkový pokoj na vyžádání u CK
další varianty pokoje na vyžádání nebo na www.fede.cz

tOp Sleva: 4% při objednání do 30.4.2019 

Bungalovy BOnaCa *** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
termíny BILO 4 BILO 5 TRILO 4

04.05.–08.06. 7.490 9.190 8.190 
08.06.–15.06. 7.390 8.890 7.990 
15.06.–22.06. 8.990 10.590 9.690 
22.06.–29.06. 11.290 12.990 12.390 
29.06.–06.07. 15.190 16.890 16.490 
06.07.–13.07. 15.590 17.290 16.990 
13.07.–20.07. 17.190 18.890 18.490 
20.07.–27.07. 17.790 19.490 19.390 
27.07.–10.08. 18.290 19.990 19.590 
10.08.–17.08. 17.190 18.890 18.490 
17.08.–24.08. 14.490 16.190 15.890 
24.08.–31.08. 11.290 12.990 12.390 
31.08.–07.09. 8.990 10.590 9.690 
07.09.–14.09. 7.390 8.890 7.990 
14.09.–26.10. 7.490 9.190 8.190 

Sleva za stravování pro děti do 10 let -20% 

tOp Sleva: 20% v termínech od 4. 5.–8. 6. 2019 a 14. 9.–26. 10. 2019 při 
objednání do 28. 2.  2019 

100 m

1 km VIP
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Jižní Dalmácie – ChorvatskoJižní Dalmácie – Chorvatsko

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  klimatizaci
•  parkovací místo
•  asistenční služby CK FEDE
 
pOvinné příplatky:
•  1 € os./den – pobytová taxa
•  0.5 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let 

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytové taxy 
•  ručníky
•  cestovní pojištění, viz. str. 3, 5

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava 
•  2 € – zpáteční transfer od autobusu 

k apartmánům

Cena zahrnuje:
•  ubytování dle tabulky 
•  lůžkoviny 
•  spotřeby 
•  závěrečný úklid 
•  asistenční služby CK FEDE 
•  parkovací místo

pOvinné příplatky:
•  1 € os./den – pobytová taxa
•  0,5 € os./den – pobytová taxa – dítě 

12–18 let

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  pobytové taxy 
•  ručníky
•  klimatizace
•  cestovní pojištění

Fakultativní příplatky:
•  2 890 Kč os. – autobusová doprava 
•  2 € – zpáteční transfer od autobusu 

k apartmánům
•  4 €/den– příplatek za psa – platba 

na místě
•  5 €/den – klimatizace, platba na místě

Apartmánový dům VILLA OREBIČ *** » Orebič

Apartmány FEdE OREBIČ *** » Orebič

popis: Třípodlažní vila se zahradou a dvoranou pod korunami 
stromů skýtá komfortní ubytování v centru Orebiče. Zde 
sídlí recepce partnerské agentury. Apartmány jsou výborně 
vybaveny a jsou na vysoké úrovni.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, TV/SAT, kuchyňský 
kout, balkón anebo terasa 
MOnO 2 – studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 

BilO 2 – ložnice s manželskou postelí, balkón na moře, 
3. patro 
BilO 4 – ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji, balkón na moře, 2. patro 
trilO 4 – ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj, 2x příslušenství, balkón na moře
vzdálenost od centra: cca 200 m od centra Orebiče, re-
staurace, kavárny, obchodu
vzdálenost od moře: cca 80 m od oblázkové pláže

popis: Oblíbené privátní apartmány všech velikostí ve zná-
mém letovisku s písčitými i oblázkovými plážemi na polo-
ostrově Pelješac. Výhodné a pohodlné ubytování v blízkosti 
pláží u širého moře Oblast nabízí krásný a bohatý podmořský 
život. V blízkosti se nachází Národní park Mljet. Pelješac je 
proslulý svým stálým klimatem, který zaručuje letovisko 
s jedním s nejvyšších počtů slunečných dnů v Chorvatsku. 
Na poptávku Vám obratem zašleme PROVĚŘENÝ APARTMÁN 
s fotkami a vzdáleností od moře.
vybavení domu: Wi-Fi připojení, parkovací místo, grill
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), balkón, 
terasa nebo předzahrádka 
MOnO 2: studio s manželskou postelí, kuchyně i ložnice 
v jedné místnosti 
BilO 2/3: ložnice s manželskou postelí, možná přistýlka 
v ložnici anebo v obývací části 
BilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2 přistýlky v obývacím 
pokoji 
trilO 4: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 oddě-
lenými lůžky, obývací pokoj 

trilO 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 odděle-
nými lůžky, obývací pokoj s 1 anebo 2 přistýlkami 
QuaDri 6: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
QuaDri 8: ložnice s manželskou postelí, 2. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 3. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
s 1 anebo 2 přistýlkami 
QuintO 8: 2x ložnice s manželskou postelí, 3. ložnice s 2 od-
dělenými lůžky, 4. ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj 
– na vyžádání možná přistýlka
vzdálenost od centra: cca 0–350 m od oblázkové pláže
vzdálenost od moře: cca 200–900 m od historického 
centra, obchodů, restaurací

apartmány FeDe OreBiČ*** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2 BILO 2/3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 6 QUADRI 6 QUADRI 8 QUINTO 8

01.06.–15.06. 6.390 7.890 11.390 13.190 15.590 17.690 19.690 22.090 
15.06.–06.07. 8.490 10.290 13.290 15.290 18.390 20.690 23.790 25.090 
06.07.–24.08. 9.990 11.790 15.090 16.990 20.690 23.690 26.990 29.790 
24.08.–07.09. 8.490 10.290 13.290 15.290 18.390 20.690 23.790 25.090 
07.09.–14.09. 6.390 7.890 11.390 13.190 15.590 17.690 19.690 22.090 
14.09.–28.09. 5.990 7.090 9.690 10.990 13.390 15.090 16.890 18.690 

apartmánový dům villa OreBiČ*** Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2 BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4

01.06.–15.06. 6.290 7.290 7.990 8.890 11.190 
15.06.–06.07. 7.490 9.190 9.890 10.690 12.790 
06.07.–20.07. 8.390 10.690 11.290 12.190 14.290 
20.07.–17.08. 9.590 11.090 11.690 12.590 15.390 
17.08.–24.08. 8.390 10.690 11.290 12.190 14.290 
24.08.–07.09. 7.490 9.190 9.890 10.690 12.790 
07.09.–21.09. 6.290 7.290 7.990 8.890 11.190 
21.09.–28.09. 5.790 6.890 7.590 8.390 9.490 

80 m

200 m
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ITÁLIE – Friuli Venezia Giulia

Jaderská riviéra

EMILIA
RoMAGNA

VENETo

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Benátky
Treviso

Bologna

MARChE

ABRUZZo

Silvi Marina

Lido di Estensi
Lido di Spina
Lido di Savio

Riccione
Cattolica

Bibione
Lignano

Caorle
Lido di Jesolo

Rosolina Mare

Fano
Marotta

Porto Potenza Picena
Lido San Tommaso
Cupra Marittima
Grottammare

Rimini

Pesaro

San Benedetto

Alba Adriatica

Cena zahrnuje:
•  4x nebo 7x ubytování s 

polopenzí 
•  1/2 l vody k večeři
•  klimatizace
•  Wi-fi připojení ve společných 

prostorách
•  parkovací místo
•  plážový servis – 1 slunečník, 

1 lehátko a 1 křesílko na pokoj
•  animační programy
•  vstup do bazénů a aquaparku
•  asistenční/delegátské služby 

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytovou taxu
•  vstup na hrací plochy
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  pobytová taxa – 0,60 €/os., 

děti do 12 let nehradí

Fakultativní PříPlatky:
• 1 990 Kč – autobusová doprava
•  dětská postýlka ZDARMA

Popis: ojedinělý resort, který se nachází mezi Benátkami 
a Terstem. Rozprostírá se na téměř 60 hektarech, převážně 
borovicového porostu a nabízí písečnou soukromou pláž, 
která je dlouhá 1100 m. Na pláži jsou vytvořeny písečné 
duny a přístup na ni je přímo z resortu. Bella Italia disponuje 
třinácti budovami, které jsou určené nejen pro rodinnou 
dovolenou, ale i pro kolektivy a  tomu je  přizpůsobena 
forma stravování. Ve čtyřech restauračních zařízeních – self 
service nebo servírované. Několikrát týdně je možné si ob-
jednat tematickou večeři. Areál je jedinečný svojí dokonalou 
nabídkou sportovních aktivit.
vybavení resortu: Wi-Fi připojení ve společných prostorách, 
recepce, parkovací místo, bar, 4 jídelny, cyklotrasy, rozmanitý 
výběr sportovišť.
Sport, relaxace, zábava: krytý olympijský bazén 50 x 25 m, 

menší bazén 25 x 12,5 m, posilovna na 150 m2, vybavená 
nejmodernějšími posilovacími stroji, basketbalové hřiště, 
tenisový kurt, volejbalové hřiště, plážový volejbal, venkovní 
bazén s tobogány, stolní tenis, lukostřelba, taneční sál, dětské 
animace (červenec a srpen), půjčovna kol – cyklostezky 
přímo v areálu.
vybavení pokojů: příslušenství, fén, TV/Sat., klimatizace, 
některé pokoje mají balkon
Stravování: snídaně – bohatá bufetová, večeře – serví-
rovaná – výběr ze dvou druhů, salátový bufet nebo sa-
moobslužná – self service (formu stravování klienti sdělí 
v recepci při příjezdu)
vzdálenost od centra: 200 m
vzdálenost od pláže: 100–250 m soukromá písečná pláž 
včetně plážového servisu

holiday resort Bella italia Cena za osobu/4 noci/Po–Pá, 7 nocí/So–So

Termíny Počet nocí 1./2. lůžko 3./5. lůžko 1.dítě do 
14,99 let

 2.dítě do 
14,99 let

2.dítě do 
4 let

25. 05.–01. 06. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
27. 05.–31. 05. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA
01. 06.–08. 06. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
03. 06.–07. 06. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA
08. 06.–15. 06. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
10. 06.–14. 06. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA
15. 06.–22. 06. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
17. 06.–21. 06. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA
22. 06.–29. 06. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
24. 06.–28. 06. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA
29. 06.–06. 07. 7 10 790 7 990 ZDARMA 6 490 ZDARMA
01. 07.–04. 07. 4 6 490 4 890 ZDARMA 3 990 ZDARMA
06. 07.–13. 07. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
13. 07.–20. 07. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
20. 07.–27. 07. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
27. 07.–03. 08. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
03. 08.–10. 08. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
10. 08.–17. 08. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
17. 08.–24. 08. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
24. 08.–31. 08. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
31. 08.–07. 09. 7 10 890 7 990 ZDARMA 6 590 ZDARMA
02. 09.–06. 09. 4 6 490 4 890 ZDARMA 3 990 ZDARMA
07. 09.–14. 09. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
09. 09:–13. 09. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA
14. 09.–21. 09. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
16. 09.–20. 09. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA
21. 09.–28. 09. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
23. 09.–27. 09. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA
28. 09.–05. 10. 7 8 990 6 790 ZDARMA 4 990 ZDARMA
30. 09.–04. 10. 4 5 390 3 990 ZDARMA 2 990 ZDARMA

Holiday resort Bella ItalIa » Lignano Sabbiadoro 100 m

díTě do 15 LET 
ZdARMA

RodINNÁ doVoLENÁ 
ZA SUPER CENY
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Friuli Venezia Giulia – ITÁLIE

Cena zahrnuje:
•   pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) 
•  asistenční/delegátské služby 
•  klimatizaci 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  0,50 € os. nad 12 let/den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  stravování
•  lůžkoviny a ručníky
• pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava
•  8 € os./týden – lůžkoviny
•  7 € os./týden – ručníky
•  14 € týden – dětská postýlka do 3 let

rezidence MeriDiana Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny MONO 3 BILO 4 TRILO 6

27.04.–25.05. 7.290 9.690 12.390 
25.05.–01.06. 8.690 11.690 14.990 
01.06.–08.06. 9.490 12.790 16.290 
08.06.–15.06. 11.790 15.890 20.290 
15.06.–22.06. 12.590 16.790 21.490 
22.06.–29.06. 14.190 18.790 24.090 
29.06.–06.07. 15.590 20.990 26.590 
06.07.–13.07. 16.590 21.890 27.890 
13.07.–03.08. 17.490 23.290 29.690 
03.08.–17.08. 19.290 25.690 32.790 
17.08.–24.08. 17.990 24.090 30.590 
24.08.–31.08. 15.590 20.990 26.590 
31.08.–07.09. 11.790 15.890 20.290 
07.09.–14.09. 7.990 10.590 13.690 
14.09.–28.09. 7.290 9.690 12.390 

Popis: Čtyřpatrová rezidence uprostřed zahrady s výtahem 
a bazénem se nachází v klidné části letoviska Lignano Riviera, 
pouhých 50 m od písečné pláže a cca 250 m od nákupního 
centra. Parkovací místo není, lze parkovat v okolí rezidence.
vybavení rezidence: výtah, bazén, zahrada, plážový servis
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout s MW, TV, trezor, klimatizace, balkon
Mono 3 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a vysouvacím lůžkem

Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželským lůžkem
trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 lůžky
vzdálenost od centra: cca 250 m od obchodů Lignano 
Riviera
vzdálenost od moře: cca 50 m od písečné pláže

BLíZko 
PLÁžE

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) 
•  asistenční/delegátské služby 
•  klimatizaci 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)

Povinné PříPlatky:
• 100 € apartmán – vratná kauce 
•  0,50 € os. nad 12 let/den – pobytová 

taxa

Cena nezahrnuje:
• dopravu 
•  stravování 
•  lůžkoviny a ručníky 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz.str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  990 Kč – autobusová doprava 
•  8 €/os./týden – lůžkoviny 
•  7 €/os./týden – ručníky 
•  14 €/ týden – dětská postýlka do 3 let

Popis: Pětipatrová rezidence s výtahem, uprostřed menší 
zahrady v klidné části Lignano Riviera, bazén, parkovací místo 
do vyčerpání míst. Vhodné pro rodiny s dětmi.
vybavení rezidence: výtah, bazén, zahrada, plážový 
servis,parkovací místa do vyčerpání míst
vybavení apartmánů: příslušenství, TV, plně vybavený 
kuchyňský kout, balkón , klimatizace 

Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice 
s manželskou postelí 
Bilo 5 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice 
s manželskou postelí a 1 lůžkem
vzdálenost od centra: cca 600 od obchodů Lignano Riviera
vzdálenost od moře: cca 550 m

rezidence althea Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny BILO 4 BILO 5

27.04.–25.05. 7990 8290
25.05.–01.06. 9690 9990
01.06.–08.06. 10390 10890
08.06.–15.06. 12790 13390
15.06.–22.06. 13690 14290
22.06.–29.06. 14990 15990
29.06.–06.07. 16790 17590
06.07.–13.07. 17490 18390
13.07.–03.08. 18590 19390
03.08.–17.08. 20590 21390
17.08.–24.08. 18990 20290
24.08.–31.08. 16790 17590
31.08.–07.09. 12790 13390
07.09.–14.09. 8790 9290
14.09.–28.09. 7990 8290

Rezidence MeRIDIaNa » Lignano Riviera

Rezidence altHea » Lignano Riviera

50 m

550 m
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ITÁLIE – Friuli Venezia Giulia

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka)
• parkovací místo
•  asistenční/delegátské služby
•  klimatizaci u uvedených apartmánů
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  0,50 € os. nad 12 let/den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  stravování
•  lůžkoviny a ručníky
•  případnou pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava
•  8 € os./týden – lůžkoviny
•  7 € os./týden – ručníky
•  14 € týden – dětská postýlka do 3 let

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka)
• parkovací místo
•  asistenční/delegátské služby
•  klimatizaci u uvedených apartmánů
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  0,50 € os. nad 12 let/den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  stravování
•  lůžkoviny a ručníky
•  případnou pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava
•  8 € os./týden – lůžkoviny
•  7 € os./týden – ručníky
•  14 € týden – dětská postýlka do 3 let

Komplex Puerto do Sol » Lignano City

rezidence CriStallo » Lignano City

Popis: Moderní komplex Residence Puerto do Sol skládající 
se ze 2 budov La Torre – ve tvaru věže a La Duna ve tvaru 
vlny se nachází nedaleko písečné pláže a nedaleko centra, 
v části Lignano City. Ke komplexu patří i v zahradě umístěný 
bazén pro dospělé a děti.
vybavení rezidence: bazén, zahrada, výtah, parkovací 
místo do vyčerpání míst, plážový servis
vybavení pokojů: příslušenství, plně vybavený kuchyňský 
kout, SAT -TV, balkon
Mono a3 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by a vysouvacím lůžkem nebo rozkládacím jednolůžkem, 
klimatizace

Bilo B4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželským lůžkem, klimatizace
Bilo B5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
nebo rozkládací pohovka pro 2 osoby a vysouvací lůžko nebo 
rozkládací pohovka pro 1 osobu a vysouvací lůžko, ložnice 
s manželským lůžkem nebo třílůžková ložnice, klimatizace
trilo C6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 lůžky, jen v La Duna
vzdálenost od centra: cca 450 m do centra Lignano 
Sabbiadoro
vzdálenost od moře: cca 150 m od písečné pláže

Popis: Třinácti podlažní rezidenční objekt v krásné zahradě 
s bazénem pro dospělé a pro děti, 2 samostatná schodiště, 
výtah, přímo u moře. V přízemí je minimarket a restaurace 
s pizzerií.
vybavení rezidence: bazén, zahrada, výtah, parkovací 
místo do vyčerpání míst, plážový servis
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT -TV, klimatizace, balkon,
Mono a3 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a vysouvacím lůžkem bez klimatizace
Bilo B5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 

ložnice s manželským lůžkem a 1 lůžkem nebo vysouvacím 
lůžkem
trilo C6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 samostatnými 
lůžky nebo palandou
QuaDri D7 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice se 2 lůžky, ložnice s palandou a jedním 
lůžkem, ložnice s palandou
vzdálenost od centra: cca 450 m do centra Lignano 
Sabbiadoro
vzdálenost od moře: přímo na pláži

rezidence CriStallo Cena za apartmán /7nocí/So–So
Termíny MONO A3 BILO B5 TRILO C6 QUADRI D7

27.04.–25.05. 6.990 10.790 12.990 14.390 
25.05.–01.06. 8.490 12.990 15.790 17.490 
01.06.– 08.06. 9.290 14.390 17.290 19.290 
08.06.–15.06. 11.590 17.990 21.390 23.890 
15.06.–22.06. 12.390 18.990 22.890 25.390 
22.06.–29.06. 13.790 21.490 25.590 28.590 
29.06.–06.07. 15.290 23.890 28.490 31.690 
06.07.–13.07. 15.990 25.290 29.790 33.390 
13.07.–03.08. 16.990 26.790 31.590 35.390 
03.08.–17.08. 18.690 29.490 34.690 38.990 
17.08.–24.08. 17.590 27.490 32.690 36.490 
24.08.–31.08. 15.290 23.890 28.490 31.690 
31.08.–07.09. 11.590 17.990 21.390 23.890 
07.09.–14.09. 7.790 11.990 14.490 15.890 
14.09.–28.09. 6.990 10.790 12.990 14.390 

rezidence Puerto Do Sol Cena za apartmán /7nocí/So–So
Termíny MONO A3 BILO B4 BILO B5 TRILO C6

27.04.–25.05. 6.990 10.790 12.990 14.390 
25.05.–01.06. 8.490 12.990 15.790 17.490 
01.06.–08.06. 9.290 14.390 17.290 19.290 
08.06.–15.06. 11.590 17.990 21.390 23.890 
15.06.–22.06. 12.390 18.990 22.890 25.390 
22.06.–29.06. 13.790 21.490 25.590 28.590 
29.06.–06.07. 15.290 23.890 28.490 31.690 
06.07.–13.07. 15.990 25.290 29.790 33.390 
13.07.–03.08. 16.990 26.790 31.590 35.390 
03.08.–17.08. 18.690 29.490 34.690 38.990 
17.08.–24.08. 17.590 27.490 32.690 36.490 
24.08.–31.08. 15.290 23.890 28.490 31.690 
31.08.–07.09. 11.590 17.990 21.390 23.890 
07.09.–14.09. 7.790 11.990 14.490 15.890 
14.09.–28.09. 6.990 10.790 12.990 14.390 

0 m

150 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby
•  lůžkoviny a ručníky
•  Wi -Fi připojení
•  asistenční/delegátské služby
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  0,50 €/ os. nad 12 let/den – pobytová 

taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  stravování
• pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava
•  42 €/týden – dětská postýlka do 3 let
•  11 € / týden/osoba – povlečení 

a lůžkoviny 
• 50 €/malé zvíře (na vyžádání)
•  plážový servis na vyžádání

rezidence antareS verDe Cena za apartmán/7nocí
Termíny BILO B5 TRILO C6 TRILO C1-6

18.05.–25.05. 15.690 19.990 20.390 
25.05.–08.06. 19.690 24.990 25.490 
08.06.–15.06. 22.390 28.490 28.890 
15.06.–22.06. 23.490 29.890 30.390 
22.06.–06.07. 19.690 24.990 25.490 
06.07.–24.08. 32.590 41.390 41.990 
24.08.–31.08. 22.390 28.490 28.890 
31.08.–07.09. 19.690 24.990 25.490 
07.09.–14.09. 17.490 22.290 22.790 
14.09.–28.09. 15.690 19.990 20.390 

Možné příjezdy u týdenních pobytů: úterý, čtvrtek, sobota – na potvrzení, nelze 
autobusová doprava mimo nástup sobota–sobota

rezidence aNtareS Verde » Lignano City

Popis: Příjemný, moderní a elegantní dům v zeleni, s ba-
zénem pro děti a dospělé, nedaleko centra, ve vzdálenosti 
200 m od pláže. Prostorné apartmány jsou komfortně zaříze-
né s velkými balkony. V budově jsou výtahy, Wi -Fi připojení, 
SAT -TV, parkovací místo do vyčerpání míst.
vybavení rezidence: bazén, zahrada, výtah, povlečení 
a ručníky, místo pro auto do vyčerpání míst, Wi-Fi připojení
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout s myčkou, SAT-TV, klimatizace, balkon 
Bilo B5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 

a rozkládací pohovkou pro 1 osobu, ložnice s manželským 
lůžkem 
trilo C6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, ložnice s palandou pro 2 osoby 
trilo C1-6 – větší byt, obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 lůžky, 
2. koupelna
vzdálenost od centra: cca 300 m do centra Lignano 
Sabbiadoro
vzdálenost od moře: cca 200 m od písečné pláže

Friuli Venezia Giulia – ITÁLIE

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) 
•  parkovací místo 
•  asistenční/delegátské služby 
•  klimatizaci 
•  Wi-Fi připojení

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  0,50 €/ os. nad 12 let/den – pobytová 

taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
• lůžkoviny a ručníky
• pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava
•  7 €/os./týden – lůžkoviny
•  7 €/os./týden – ručníky
•  30 €/ týden – dětská postýlka do 3 let
•  30 €/ týden malé zvíře (na vyžádání)

rezidence leVaNte » Lignano Sabbiadoro

Popis: Menší zrenovovaná rezidence v  1. linii u  moře 
a v klidné části Lignana Sabbiadora, zároveň v dostupné 
vzdálenosti od začátku pěší zóny. Možnost parkovacího 
místa na oploceném pozemku u rezidence.
vybavení rezidence: parkovací místo, Wi-Fi připojení, 
plážový servis
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený, 
oddělený kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, TV, klima-

tizace, malý balkon, 
trilo C7 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí a jedním samostatným lůžkem, 
ložnice se 2 lůžky
vzdálenost od centra: cca 350 m od centra Lignano 
Sabbiadoro
vzdálenost od moře: cca 300 m od písečné pláže

rezidence levante  Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny TRILO C7

27.04.–01.06. 13.290 

01.06.–15.06. 14.290 

15.06.–29.06. 18.990 

29.06.–13.07. 25.590 

13.07.–03.08. 27.390 

03.08.–24.08. 29.590 

24.08.–31.08. 18.990 

31.08.–07.09. 14.290 

07.09.–21.09. 13.290 
toP Sleva 5 % při rezervaci do 30. 4. 2019

V termínech od 1. 5. do 22. 6. 2019 (odjezd) a od 7. 9.– 22. 9. 2018 (odjezd) lze upravit 
pobyt na libovolný počet dnů, minimálně 3 noci, nelze autobusová doprava mimo nástup 
sobota-sobota

200 m

300 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) 
•  povlečení a ručníky 
•  parkovací místo 
•  asistenční/delegátské služby 
•  klimatizaci 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)

Povinné PříPlatky:
•  100€ apartmán – vratná kauce 
•  3,5 € os./ týden – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  stravování 
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz. str 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava 
•  8 € os./ týden – lůžkoviny 
•  7 € os./ týden – ručníky 
•  14€ týden – dětská postýlka do 3 let

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) 
•  povlečení a ručníky 
•  parkovací místo 
•  asistenční/delegátské služby 
•  klimatizaci 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  3,5 € os./ týden – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  stravování 
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz.str 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava 
•  8 € os./ týden – lůžkoviny 
•  7 € os./ týden – ručníky 
•  14€ týden – dětská postýlka do 3 let

rezidence oliMPo » Lignano Sabbiadoro

rezidence MoNiCa » Lignano Sabbiadoro

Popis: Rezidence se nachází v klidné části města , nedaleko 
od čtyřkilometrové pěší zóny. Jedná se o 3 čtyřpodlažní 
budovy s výtahem (PLUTONE, NETTUNO, GIOVE), spojené 
v přízemí jednoduchou pasáží.
vybavení rezidence: výtah, číslované parkovací místo 
nebo garáž, povlečení a ručníky, vstup do bazénu na Isola 
Punta Faro
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT-TV, balkon, klimatizace, plážový servis 
Mono a4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a 2 lůžky nebo 2x rozkládací pohovkou pro 2 osoby nebo 
2 lůžka v nice 
Bilo B4 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice 
s manželským lůžkem, 

Bilo B5 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice 
s manželským lůžkem, další lůžko v ložnici nebo obývacím 
pokoji 
trilo C7 – mezonetový apartmán, nižší patro: ložnice 
s manželským lůžkem, ložnice s manželským lůžkem a 1 lůž-
kem, vyšší patro : obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, 
komora, sluneční terasa 
QuaDri D7 – mezonetový apartmán, nižší patro: obývací 
pokoj s pohovkou, kuchyňský kout, 1 ložnice se 2 palandami, 
SWC, velká terasa, vyšší patro :1 ložnice se 2 lůžky, ložnice 
s 1 lůžkem, sluneční terasa
vzdálenost od centra: cca 450 m od obchodů Lignano 
Sabbiadoro
vzdálenost od moře: cca 150 m od písečné pláže

Popis: Moderní rezidence Monica v centru Lignana Sabbia-
dora, rální části letoviska Lignano Sabbiadoro, jen 300 m od 
pěší zóny a přibližně 490 m písečné pláže. Rezidence je menší 
s 16ti apartmány, moderně zařízená s výborně vybaveným 
kuchyňským koutem a prostornými balkony.
vybavení rezidence: výtah, parkovací místo, klimatizace, 
Wi-Fi připojení, plážový servis
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT-TV, balkon, plážový servis, klimatizace 

trilo C6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky 
trilo C1/6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s palandou 
trilo C2/6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky, 2. SWC
vzdálenost od centra: cca 300 m od centra Lignano 
Sabbiadoro 
vzdálenost od pláže: cca 490 m od písečné pláže

rezidence MoniCa  Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny TRILO C6 TRILO C1/6 TRILO C2/6

27.04.–25.05. 17.890 19.290 19.590 
25.05.–01.06. 21.990 23.690 23.990 
01.06.–08.06. 23.990 25.990 26.490 
08.06.–15.06. 30.290 32.890 33.290 
15.06.–22.06. 32.490 34.990 35.690 
22.06.–29.06. 36.490 39.690 40.390 
29.06.–06.07. 40.790 44.290 44.990 
06.07.–13.07. 42.690 46.390 47.290 
13.07.–03.08. 45.490 49.390 50.390 
03.08.–17.08. 49.990 54.490 55.390 
17.08.–24.08. 46.990 44.290 51.890 
24.08.–31.08. 40.790 44.290 44.990 
31.08.–07.09. 30.290 32.890 33.290 
07.09.–14.09. 19.990 21.490 21.790 
14.09.–28.09. 17.890 19.290 19.590 

rezidence oliMPo Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny MONO A4 BILO B4 BILO B5 TRILO C7 QUADRI D7

27.04.–25.05. 7.490 8.990 9.290 11.990 13.890 
25.05.–01.06. 8.990 10.790 11.290 14.490 16.990 
01.06.–08.06. 9.790 11.890 12.290 15.790 18.490 
08.06.–15.06. 12.290 14.590 14.990 19.390 22.990 
15.06.–22.06. 12.990 15.490 16.290 20.690 24.590 
22.06.–29.06. 14.590 17.290 17.990 23.290 27.590 
29.06.–06.07. 16.290 19.290 19.990 25.790 30.590 
06.07.–13.07. 16.890 20.290 20.990 26.890 31.990 
13.07.–03.08. 17.990 21.490 22.390 28.490 33.990 
03.08.–17.08. 19.790 23.490 23.490 31.590 37.690 
17.08.–24.08. 18.590 21.990 22.990 29.390 35.290 
24.08.–31.08. 16.290 19.290 19.990 25.790 30.590 
31.08.–07.09. 12.290 14.590 14.990 19.390 22.990 
07.09.–14.09. 8.290 9.890 10.290 13.290 15.490 
14.09.–28.09. 7.490 8.990 9.290 11.990 13.890 

150 m

490 m VIP

PRo 
NÁRočNé

NoVINkA



53více na www.fede.cz

Friuli Venezia Giulia – ITÁLIE

rezidence eDDa Cena za apartmán /7nocí/So–So
Termíny BILO B4 TRILO C6 Attico

27.04.–01.06. 9.890 17.490 
01.06.–15.06. 14.990 27.390 
15.06.–29.06. 16.590 29.390 
29.06.–03.08. 22.290 43.290 
03.08.–17.08. 27.390 51.290 
17.08.–24.08. 22.290 43.290 
24.08.–31.08. 19.290 37.290 
31.08.–07.09. 13.390 25.390 
07.09.–28.09. 9.890 17.490 

rezidence edda » Lignano Sabbiadoro

Popis: Nově postavená rezidence na přelomu roku 
2015/2016, klientů poskytuje maximální komfort, moder-
ně zařízené apartmány, blízko moře i centra, ale zároveň 
v klidné jednosměrné ulici.
vybavení rezidence: výtah, vyhrazené parkovací místo 
nebo parkovací místo cca 800 m od rezidence
vybavení apartmánů: příslušenství s fénem, plně vybave-
ný kuchyňský kout, myčka, pračka, mikrovlnná trouba, trezor, 
SAT -TV, klimatizace, Wi -Fi za poplatek, balkon

Bilo B4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželským lůžkem, 2 balkony
trilo C6 attico – 5. a 6.patro, 5. patro – 2 ložnice pro 
2 osoby, 6. patro obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, velký balkon s výhledem na moře
vzdálenost od centra: cca 100 m od obchodů Lignano 
Sabbiadoro
vzdálenost od moře: cca 100 m od písečné pláže

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  číslované parkovací místo 
•  asistenční/delegátské služby 
•  klimatizaci 
•  ložní prádlo

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  38 € apartmán – závěrečný úklid 
•  0,50 € os. nad 12 let/den – pobytová 

taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  stravování 
•  konečný úklid 
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz. str 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava 
•  20 € – dětská postýlka do 2 let 
•  20 € – Wi-Fi připojení

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
• parkovací místo 
•  asistenční/delegátské služby 
•  klimatizaci 
•  ložní prádlo

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  38 € apartmán – závěrečný úklid 
•  0,50 € os. nad 12 let/den – pobytová 

taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  stravování 
•  konečný úklid  (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)
•  Wi-Fi připojení
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz. str 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč – autobusová doprava 
•  20 € – dětská postýlka do 2 let 
•  20 € – Wi-Fi připojení

Villa Nodari » Lignano Sabbiadoro

Popis: Příjemná menší vilka s 8 apartmány, nedávno vilka 
prošla rekonstrukcí, výborná poloha nedaleko centra i pláže.
vybavení rezidence: číslované parkovací místo, Wi -Fi při-
pojení (za poplatek), prádelna, klimatizace
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený kuchyň-
ský kout, mikrovlnná trouba, trezor, SAT -TV, Wi -Fi připojení (za 
poplatek), klimatizace, balkon
Mono a2 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
přízemí 
Bilo B4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 oso-
bu, ložnice s manželským lůžkem a 1 lůžkem, balkon nebo 
předzahrádka ( přízemí nebo 1.patro) 

trilo C5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 osobu, 
ložnice se 3 lůžky, ložnice s 1 lůžkem, 1.patro 
trilo Ct5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 osobu, 
ložnice se 3 lůžky, ložnice s 1 lůžkem, venkovní posezení, 
přízemí 
trilo C7 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 osobu, 
2 ložnice se 3 lůžky, balkon nebo předzahrádka ( přízemí 
nebo 1. patro)
vzdálenost od centra: cca 300 m od obchodů Lignano 
Sabbiadoro
vzdálenost od moře: cca 50 m od písečné pláže

villa noDari Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny MONO A2 BILO B4 TRILO CT5 TRILO C5 TRILO C7

27.04.–01.06. 6.990 8.890 10.390 10.790 11.290 
01.06.–15.06. 8.790 13.590 14.990 15.890 16.790 
15.06.–29.06. 9.690 14.990 16.490 17.390 18.290 
29.06.–03.08. 11.990 19.990 21.490 22.890 24.390 
03.08.–17.08. 13.990 24.590 25.990 27.890 29.890 
17.08.–24.08. 11.990 19.990 21.490 22.890 24.390 
24.08.–31.08. 10.490 17.390 18.890 19.990 21.290 
31.08.–07.09. 7.890 12.290 13.590 14.390 15.290 
07.09.–28.09. 6.990 8.890 10.390 10.790 11.290 

50 m

50 m

PRo 
NÁRočNé
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Cena zahrnuje:
•  7x ubytování se snídaní 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) 
•  klimatizaci 
•  Wi-Fi připojení 
•  vstup do bazénu 
•  parkovací místo do vyčerpání míst 
•  asistenční/delegátské služby

Povinné PříPlatky:
•  5,6 €  os nad 12 let/týden

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  stravování mimo snídaně 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz. str 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč os. – autobusová doprava 
•  3 150 Kč osoba/den – polopenze 
•  5 250 Kč osoba/den – plná penze

depandance hotelu la PerGola *** » Lignano City

Popis: Hotelový komplex La Pergola sestávající z hlavní 
budovy, kde se nachází 4* hotel a depandance La Pergola 
3*, je umístěný v rozlehlé zahradě s vyhřívaným bazénem 
včetně lehátek a slunečníků, parkovacím místem, vzdále-
nosti cca 350 m od moře a cca 500 m od centra. Klienti mají 
k dispozici půjčovnu kol, dětskou hernu a dětské hřiště. Hotel 
i depandance nabízí různé typy pokojů od jednolůžkových 
až po rodinné.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar u bazénu, Wi-Fi 
připojení, výtah, parkovací místo, plážový servis

relaxační centrum: vyhřívaný bazén, dětská herna a hři-
ště,půjčovna kol, plážový servis
vybavení pokojů: Depandance: 1/2/3 lůžkové pokoje, 
příslušenství s fénem, telefon, TV, Wi-Fi připojení, minibar, 
trezor, klimatizace, balkon
Stravování: snídaně formou bufetu
vzdálenost od centra: cca 500 m od centra Lignano 
Sabbiadoro
vzdálenost od moře: cca 350 m od písečné pláže

Depandance hotelu  la PerGola*** Cena za osobu/7 nocí/So–So

Termíny 1./2.lůžko Přistýlka Dítě  
8–13 let

Dítě  
3–8 let

Dítě  
0–3 roky

Jednolůž-
kový pokoj

04.05.–25.05. 8.990 7.990 6.990 5.290 ZDARMA 13.290 
25.05.–15.06. 9.990 8.890 7.790 5.890 ZDARMA 14.290 
15.06.–27.07. 12.590 11.290 9.890 7.390 ZDARMA 16.890 
27.07.–31.08. 13.490 11.990 10.590 7.990 ZDARMA 17.690 
31.08.–14.09. 9.990 8.890 7.790 5.890 ZDARMA 14.290 
14.09.–28.09. 8.990 7.990 6.990 5.290 ZDARMA 13.290 

Cena za dítě v doprovodu 2 dospělých osob

Cena zahrnuje:
•  7 x ubytování s polopenzí 
•  klimatizace, Wi-Fi připojení 
•  plážový servis 
•  parkovací místo ( do vyčerpání míst) 
•  pelíšek a miska na vodu pro psy

Povinné PříPlatky:
•  5,60 € os./ týden – pobytová taxa ( 

děti nad 12 let zdarma)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  poplatek za Doggy Beach (na 

vyžádání) 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz. str  3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč os. – autobusová doprava 
•  2 990 Kc os./ týden příplatek plná penze 
•  1 890 Kč /týden příplatek za jednolůž-

kový pokoj
•  10 € zvíře /den

Hotel GaMBriNuS *** – doGGY FrieNdlY » Lignano Sabbiadoro

Popis: Příjemný, rodinný hotel, který nedávno prošel rekon-
strukcí. Je velmi oblíbený u klientů, kteří dopřávají dovolenou 
i svým čtyřnohým miláčkům, ti jsou zde srdečně vítáni. 
Hotel se nachází 5 minut chůze od centra Lignana a 500 m 
od pláže. Hotel úzce spolupracuje s pláží pro psy – Doggy 
Beach, kam je možné využít zdarma hotelového transferu.
vybavení hotelu: restaurace, lobby bar, venkovní posezení, 
transfer na psí pláž,

vybavení pokojů: dvoulůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek, příslušenství, fén, telefon, SAT-TV, trezor, Wi-Fi 
připojení, klimatizace, balkon
Stravování: snídaně bufetová, večeře servírovaná
vzdálenost od centra: 800 m od centra Lignano Sabbiadoro
vzdálenost od moře: 500 m od písečné pláže

hotel GaMBrinuS ***  Cena za osobu/7nocí/So–So

Termíny 1./2.lůžko
dospělý  

nad 13 let 
3./4.lůžko

dítě 7–12,99 
let 3./4. lůžko

1. dítě do  
6,99 let 
3.lůžko 

(přistýlka )

2. dítě do  
6,99 let 
4. lůžko 

(přistýlka )
04.05.–25.05. 13.090 10.990 8.990 ZDARMA 6.790 
25.05.–22.06. 14.390 12.290 9.990 ZDARMA 7.490 
22.06.–03.08. 15.690 13.290 10.890 ZDARMA 7.990 
03.08.–24.08. 16.890 14.390 11.790 ZDARMA 8.690 
24.08.–31.08. 15.690 13.290 10.890 ZDARMA 7.990 
31.08.–14.09. 14.390 12.290 9.990 ZDARMA 7.490 
14.09.–28.09. 13.090 10.990 8.990 ZDARMA 6.790 

Cena za dítě v doprovodu 2 dospělých osob

350 m

500 m

VIP

PSI VíTÁNI
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
• spotřeby
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky)
•  plážový servis (1 slunečník, lehátko 

a křesílko/apartmán)
•  veřejné grily, prádelna
•  miniklub pro děti 3-12 let
•  Wi -Fi připojení
•  vstup do bazénů
•  delegátské služby
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  klimatizaci

•  lůžkoviny, ručníky
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  5,3 € os./ týden -– pobytová taxa (děti 

do 4 let neplatí)

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč os. – autobusová doprava
•  7 € os./týden – lůžkoviny
•  50 € týden – klimatizace
•  18 € týden – dětská postýlka (na 

vyžádání)
•  malé zvíře (na vyžádání)

Villaggio Ca del PiNo » Bibione

Popis: Nový prázdninový komplex na ploše cca 7000 m2 se 
nachází na klidném místě, jen cca 400 m od písečné pláže 
a 200 m od Bibione Terme. Nabízí ubytování v dobře vybave-
ných, prostorných apartmánech. Vhodné pro rodiny s dětmi 
či klienty, kteří preferují blízkost pláže a klidné prostředí.
vybavení rezidence: 2 bazény, jeden s hydromasáží, 
lehátka a slunečníky u bazénu, dětské hřiště, prolézačky, 
miniklub pro děti (3–12 let), veřejné grily, prádelna, Wi -Fi 
připojení, parkovací místo (1 místo/apartmán)
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený 
kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, SAT -TV, trezor, Wi -Fi 
připojení (zdarma), klimatizace (za poplatek)

Bilo 4 – v přízemí (45 m2), obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou pro 1 osobu, ložnice se 3 samostatnými lůžky, krytá 
terasa se zahradním nábytkem
trilo 5/6 – mezonetové apartmány (80 m2); přízemí – 
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 osobu, druhé WC, 
soukromá zahrádka, patro – ložnice s manželským lůžkem 
a samostatným lůžkem, ložnice se dvěma samostatnými 
lůžky, balkón
vzdálenost od centra: cca 200 m od centra Bibione
vzdálenost od moře: cca 400 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře

villaggio Ca Del Pino Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny BILO 4 TRILO 6

27.04.–25.05. 8.790 10.990 
25.05.–08.06. 11.290 15.290 
08.06.–22.06. 16.590 20.890 
22.06.–06.07. 19.690 24.490 
06.07.–03.08. 23.790 29.890 
03.08.–17.08. 26.290 32.790 
17.08.–24.08. 23.790 29.890 
24.08.–07.09. 16.590 24.490 
07.09.–14.09. 9.590 11.990 
14.09.–28.09. 8.790 10.990 

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby, minibus na pláž
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek 40–80 €)
•  vstup do bazénů
•  plážový servis (1 slunečník + 1 lehátko 

a 1 křesílko)
•  asistenční/delegátské služby
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  lůžkoviny, ručníky

•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  5,3 € os./ týden – pobytová taxa (děti 

do 4 let neplatí) 

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč os. – autobusová doprava
•  8 € os./ týden – lůžkoviny
•  7 € os./ týden – ručníky
•  malé zvíře – na vyžádání

Villaggio aZZurro » Bibione

Popis: Prázdninový komplex je obklopený zelení a od plá-
že jej dělí nádherný borový les. Je tvořen jednopatrovými 
a dvoupatrovými řadovými vilkami s jednotlivými apartmá-
ny. Klientům jsou k dispozici dvě plochy s bazény o celkové 
rozloze cca 1000 m3 vodní plochy.
vybavení rezidence: 2 rozlehlé bazény, dětské hřiště v za-
hradě, minibus na pláž, parkovací místo, Wi -Fi připojení, 
plážový servis
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, mikrovlnná trouba, TV, klimatizace, balkon 
nebo zahrádka

Bilo B4 – v přízemí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby, ložnice se dvěma lůžky
Bilo B5 – v přízemí nebo v prvním patře, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice se třemi lůžky
trilo C6 – v přízemí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby, dvě ložnice se dvěma lůžky
trilo C7 – v přízemí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem, ložnice 
se 2 lůžky
vzdálenost od centra: cca 300 m od centra Bibione 
Spiaggia
vzdálenost od moře: cca 500 m od písečné pláže

villaggio azzurro Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny BILO B4 BILO B5 TRILO C6 TRILO C7

27.04.–25.05. 9.490 9.490 11.490 11.390 
25.05.–01.06. 11.690 11.690 13.890 13.690 
01.06.–08.06. 12.590 12.590 14.990 14.790 
08.06.–15.06. 15.690 15.690 18.590 18.290 
15.06.–22.06. 16.790 16.790 19.690 19.390 
22.06.–29.06. 18.790 18.790 21.990 21.690 
29.06.–06.07. 20.790 20.790 24.490 23.990 
06.07.–13.07. 21.890 21.890 25.490 25.190 
13.07.–03.08. 23.190 23.190 27.190 26.590 
03.08.–17.08. 25.290 25.290 29.690 29.190 
17.08.–24.08. 23.890 23.890 27.890 27.590 
24.08.–31.08. 20.790 20.790 24.490 23.990 
31.08.–07.09. 15.690 15.690 18.590 18.290 
07.09.–14.09. 10.590 10.590 12.590 12.590 
14.09.–28.09. 9.490 9.490 11.490 11.390 

500 m

400 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek 40–80 €)
•  vstup do bazénů
•  plážový servis (1 slunečník + 1 lehátko 

a 1 křesílko)
•  asistenční/delegátské služby
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  lůžkoviny, ručníky

•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  5,3 € os./ týden – pobytová taxa (děti 

do 4 let neplatí)

Fakultativní PříPlatky:
•  1 990 Kč os. – autobusová doprava
•  8 € os./ týden – lůžkoviny
•  7 € os./ týden – ručníky

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek 40–80 €) 
•  vstup do bazénů 
•  plážový servis (1 slunečník + 1 lehátko 

a 1 křesílko) 
•  asistenční/delegátské služby 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  lůžkoviny, ručníky 

•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  5,3 € os./ týden – pobytová taxa ( děti 

do 4 let neplatí)

Fakultativní PříPlatky:
•  1.990 Kč os. – autobusová doprava 
•  8 € os./ týden – lůžkoviny 
•  7 € os./ týden – ručníky 
•  malé zvíře – na vyžádán

rezidence aCaPulCo » Bibione

rezidence aCQuaVerde » Bibione

Popis: Rezidence Acapulco nabízí příjemné zařízené 
apartmány, cca 100 m od pláže a cca 50 m od centra Bib-
ione. Rezidence nabízí v oplocené zahradě bazén, dětský 
bazén, výtah, možnost parkování, Wi-Fi připojení u bazénu.
vybavení rezidence: bazén, zahrada, klimatizace, plážový 
servis, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství s fénem, plně vybavený 
kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, trezor, SAT-TV, klimati-
zace, balkon

Bilo B4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
pokoj se 2 lůžky
Bilo B5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
pokoj se 3 lůžky
trilo C6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
pokoje se 2 lůžky, pokoj s palandou pro 2 osoby
vzdálenost od centra: cca 50 m od centra Bibione
vzdálenost od moře: cca 100 m od písečné pláže

Popis: Rezidence Acquaverde nabízí příjemné, jednoduše 
zařízené apartmány pro 4 a 6 osob, cca 150 m od pláže 
a cca 100 m od centra Bibione. Rezidence nabízí v oplocené 
zahradě bazén, výtah, možnost parkování a plážový servis.
vybavení rezidence: bazén, parkovací místo, plážový servis
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený 
kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou, SAT-TV, trezor, 
klimatizace, balkon 

Bilo B5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželským lůžkem a samostatným lůžkem, 
trilo C6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, ložnice s palandou pro 2 osoby
vzdálenost od centra: cca 100 m od centra Bibione
vzdálenost od moře: cca 150 m od písečné pláže

rezidence aCaPulCo  Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny BILO B4 BILO B5 TRILO C6

27.04.–25.05. 9.690 9.890 11.890 
25.05.–01.06. 11.890 11.990 14.290 
01.06.–08.06. 12.990 12.990 15.390 
08.06.–15.06. 15.990 16.290 18.990 
15.06.–22.06. 16.990 17.290 20.290 
22.06.–29.06. 18.990 19.490 22.590 
29.06.–06.07. 21.290 21.290 25.290 
06.07.–13.07. 22.390 22.790 26.290 
13.07.–03.08. 23.690 23.990 27.690 
03.08.–17.08. 26.290 26.590 30.590 
17.08.–24.08. 24.390 24.790 28.790 
24.08.–31.08. 21.290 21.290 25.290 
31.08.–07.09. 15.990 16.290 18.990 
07.09.–14.09. 10.790 10.990 12.990 
14.09.–28.09. 9.690 9.890 11.890 

rezidence aCQuaverDe  Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny BILO 5 TRILO 6

27.04.–25.05. 10.290 11.890 
25.05.–01.06. 12.590 14.390 
01.06.–08.06. 13.690 15.490 
08.06.–15.06. 16.990 19.390 
15.06.–22.06. 18.290 20.490 
22.06.–29.06. 20.390 22.990 
29.06.–06.07. 22.790 25.390 
06.07.–13.07. 23.890 26.590 
13.07.–03.08. 25.290 28.290 
03.08.–17.08. 27.890 30.990 
17.08.–24.08. 25.990 29.290 
24.08.–31.08. 22.790 25.390 
31.08.–07.09. 16.990 19.390 
07.09.–14.09. 11.490 13.290 
14.09.–28.09. 10.290 11.890 

NoVINkA

NoVINkA

100 m

150 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  asistenční služby 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)

Fakultativní PříPlatky:
•  2 090 Kč – autobusová doprava 
•  5 €/os./týden – lůžkoviny a ručníky 
•  40 €/ týden – příplatek za malé zvíře 

(na vyžádání) 
•  7 €/apartmán/den – klimatizace 
•  80 €/ týden – plážový servis

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  stravování 
•  lůžkoviny a ručníky (za poplatek) 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) 
•  klimatizaci 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  0,60 € os. nad 7 let/den – pobytová 

taxa

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  asistenční služby 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek)

Fakultativní PříPlatky:
•  2 090 Kč – autobusová doprava 
•  5 €/os./týden – lůžkoviny a ručníky 
•  40 €/ týden – příplatek za malé zvíře ( 

na vyžádání) 
•  7 €/apartmán/den – klimatizace 
•  80 €/ týden – plážový servis

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  stravování 
•  lůžkoviny a ručníky (za poplatek) 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) 
•  klimatizaci 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz. str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  0,60 € os. nad 7 let/den – pobytová 

taxa

Bungalow daNCalia » Eraclea Mare

rezidence roSSetto » Eraclea Mare

Popis: Komplex menších samostatných bungalowů, upro-
střed piniového háje, nedaleko pláže a centra městečka.
vybavení rezidence: zahrada, klimatizace, parkování, 
plážový servis( za poplatek)
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený 
kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou, SAT-TV, pračka, 
klimatizace ( za poplatek)

trilo C5 - obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 osobu, 
ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 lůžky
vzdálenost od centra: cca 250 m od centra Eraclea Mare
vzdálenost od pláže: cca 250 m od písečné pláže

Popis: Moderní rezidence blízko centra městečka, nedaleko 
od piniového háje a písečné pláže. Rezidence prošla v mi-
nulých letech rekonstrukcí, apartmány mají nové zařízení 
ložnic a obytné kuchyně, nové koupelny. Jen ve 3. patře jsou 
sprchy bez sprchového boxu.
vybavení rezidence: výtah, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství se sprchovým boxem( 
mimo 3. patro), plně vybavený kuchyňský kout s mikrovlnnou 
troubou, TV, klimatizace, lůžkoviny, balkon 

trilo C5 – obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice 
s manželskou postelí a 1 lůžkem, ložnice se 2 lůžky 
trilo C5 3. patro – obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem, ložnice se 2 lůžky, 
není sprchový box, jen sprcha 
trilo C5 výhled ulice – obývací pokoj s kuchyňským 
koutem, ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem, ložnice 
se 2 lůžky
vzdálenost od centra: cca 250 m od centra Eraclea Mare
vzdálenost od pláže: cca 350 m od písečné pláže

Bungalow DanCalia  Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny TRILO C5

27.04.–18.05. 10.690 
18.05.–01.06. 12.990 
01.06.–15.06. 16.490 
15.06.–29.06. 19.590 
29.06.–13.07. 22.590 
13.07.–03.08. 23.990 
03.08.–10.08. 27.490 
10.08.–17.08. 29.290 
17.08.–24.08. 27.490 
24.08.–31.08. 20.490 
31.08.–07.09. 14.990 
07.09.–28.09. 12.990 

rezidence roSSetto  Cena za apartmán/7nocí/So–So
Pobyty TRILO 5 TRILO 5 3.p TRILO 5 výh.ulice

27.04.–18.05. 10.690 10.390 10.690 
18.05.–01.06. 10.690 10.690 10.990 
01.06.–15.06. 11.590 10.990 11.890 
15.06.–29.06. 16.490 14.990 16.790 
29.06.–13.07. 21.690 19.590 22.290 
13.07.–03.08. 22.290 20.990 22.890 
03.08.–10.08. 25.990 24.390 26.290 
10.08.–17.08. 27.490 25.690 27.990 
17.08.–24.08. 25.990 24.390 26.290 
24.08.–31.08. 17.990 16.990 18.290 
31.08.–07.09. 11.890 11.590 12.290 
07.09.–28.09. 10.690 10.690 10.990 

Veneto – ITÁLIE
250 m

350 m
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Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí 
•  klimatizaci, Wi Fi připojení 
•  plážový servis (1slunečník a 2 lehátka/ 

pokoj) 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  1 € os./den - pobytová taxa (děti do 

12 let zdarma)

Fakultativní PříPlatky:
•  2 190 Kč os. – autobusová doprava 
•  1 490 Kč os./ týden – plná penze 
•  990 Kč os./ týden – pokoj s balkónem 

a částečným výhledem na moře 
•  1 690 Kč os./ týden – pokoj s balkónem 

a přímým výhledem na moře 
•  8 € den – dětská postýlka 
•  jednolůžkový pokoj – na vyžádání

Hotel MiCHelaNGelo *** » Caorle

Popis: Menší rodinný hotel je situován přímo u pěší prome-
nády a písečné pláže, nedaleko historického centra Caorle. 
Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, nechybí ani připojení 
k internetu a klimatizace. Z hotelové restaurace je pěkný 
panoramatický výhled na moře.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, sluneční terasa, 
dětský koutek, soukromá pláž, parkovací místo

vybavení pokojů: příslušenství, fén, telefon, SAT -TV, trezor, 
Wi -Fi připojení, klimatizace, některé balkón s výhledem na 
moře (za příplatek)
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr ze 3 menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: cca 500 m Caorle
vzdálenost od moře: přímo u písečné pláže

hotel MiChelanGelo*** Cena za osobu/7 nocí/So–So
Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko dítě 7-12 let 2.dítě do 7 let 1.dítě do 7 let

04.05.–01.06. 10.590 8.990 7.390 5.190 ZDARMA
01.06.–22.06. 12.190 10.390 8.490 5.990 ZDARMA
22.06.–03.08. 13.790 11.690 9.690 6.790 ZDARMA
03.08.–24.08. 14.190 12.190 9.890 6.990 ZDARMA
24.08.–31.08. 13.790 11.690 9.690 6.790 ZDARMA
31.08.–14.09. 12.190 10.390 8.490 5.990 ZDARMA
14.09.–28.09. 10.590 8.990 7.390 5.190 ZDARMA

Cena za dítě v doprovodu 2 osob

toP Sleva: 5% při objednání do 31. 3. 2019

ITÁLIE – Veneto

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizace 
•  konečný úklid 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 křesílka/ 

apartmán) 
•  vstup do bazénu (cca od 18. 5.–14. 9.) 
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  3,50 € os./ týden – pobytová taxa (děti 

do 12 let zdarma)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  2 190 Kč os. – autobusová doprava 
•  40 € MONO, 50 € BILO, 60 € TRILO – 

lůžkoviny 
•  20 € týden – dětská postýlka 

(na vyžádání)

rezidence CriStoForo ColoMBo » Caorle

Popis: Moderní rezidence, s bazénem na střešní terase, se 
nachází pár kroků od písečné pláže i v blízkosti historického 
centra s řadou obchodů, restaurací a barů. K dispozici je 
55 komfortně zařízených apartmánů.
vybavení rezidence: recepce, výtah, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén na střešní terase
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV, klimatizace, balkón nebo předzahrádka
Mono 2/4 – (35 m2) obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby a 1–2 vyklápěcími lůžky

Bilo 4/5 – (50 m2) obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí s možností dalšího lůžka
trilo 6/7 – (75 m2) obývací pokoj s rozkládací pohov-
kou pro 1 a 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, pokoj 
se dvěma lůžky
vzdálenost od centra: cca 500 m Caorle
vzdálenost od moře: cca 30 m od písečné pláže

rezidence CriStoForo ColoMBo Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny MONO 2/4 BILO 4/5 TRILO 6/7

27.04.–25.05. 9.290 10.490 12.090 
25.05.–01.06. 11.790 14.490 17.390 
01.06.–08.06. 16.090 19.390 21.690 
08.06.–15.06. 16.990 20.490 22.890 
15.06.–29.06. 18.190 22.790 25.890 
29.06.–03.08. 21.290 26.990 31.290 
03.08.–17.08. 25.790 30.090 33.890 
17.08.–24.08. 21.290 26.990 31.290 
24.08.–31.08. 18.190 22.790 25.890 
31.08.–07.09. 16.990 20.490 22.890 
07.09.–14.09. 11.190 13.790 16.490 
14.09.–28.09. 9.290 10.490 12.090 

Do 8. 6. a oD 7. 9. MoŽné i zkrÁCené terMíny – Ceny na vyŽÁDÁní

kRÁSNý 
BAZéN

1 díTě do 
6,99 LET 
ZdARMA

30 m

0 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  vstup do bazénu 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  konečný úklid 
•  plážový servis 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € - vratná kauce 
•  45 € MONO, 55 € BILO, 65 € TRILO – 

konečný úklid 

•  0,60 € os./ den – pobytová taxa (dítě 
do 12 let zdarma)

Fakultativní PříPlatky:
•  2 190 Kč os. – autobusová doprava 
•  8 € os./ týden – lůžkoviny 
•  4 € den – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  45 € týden – klimatizace (na vyžádání) 
•  45 € týden – malé zvíře do 12 kg (na 

vyžádání) 
•  60 € týden – malé zvíře nad 12 kg (na 

vyžádání) 
•  25 € apartmán/ týden – Wi-Fi připoje-

ní (HOT SPOT – max na 25 hodin) 
•  17 € os./ den – polopenze (na 

vyžádání)

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  vstup do bazénu 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  konečný úklid 
•  plážový servis 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán - vratná kauce 
•  55 € BILO, 65 € TRILO – konečný úklid 

•  0,60 € os./ den - pobytová taxa (dítě 
do 12 let zdarma)

Fakultativní PříPlatky:
•  2 190 Kč os. – autobusová doprava 
•  8 € os./ týden – lůžkoviny 
•  4 € den – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  45 € týden – klimatizace (na vyžádání) 
•  45 € týden – malé zvíře do 12 kg (na 

vyžádání) 
•  60 € týden – malé zvíře nad 12 kg (na 

vyžádání) 
•  25 € apartmán/ týden – WiFi připojení 

(HOT SPOT - max na 25 hodin) 
•  17 € os./ den – polopenze (na 

vyžádání)

rezidence HolidaY » Porto S. Margherita

rezidence aCaPulCo » Porto S. Margherita

Popis: Rezidence s bazénem se nachází v centru letoviska, 
nedaleko pěší zóny, jen cca 250 m od písečné pláže. Ideální 
místo pro rodiny s dětmi a výhodná poloha pro podnikání 
výletů. Ve městečku je řada restaurací, kaváren, obchůdků 
a atrakcí pro děti.
vybavení rezidence: bazén s oddělenou částí pro děti, 
výtah, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV, balkón nebo terasa
Mono 4 – obývací pokoj se dvěma rozkládacími pohovkami 
pro 2 osoby

Bilo 5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem
trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma samostatnými 
lůžky nebo palandou
vzdálenost od centra: cca 200 m Porto S. Margherita
vzdálenost od moře: cca 250 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře

Popis: Sedmipatrová rezidence s velkým bazénem a prostor-
nými apartmány se nachází v klidné části letoviska v blízkosti 
pěší zóny a jen 450 m od písečné pláže.
vybavení rezidence: bazén, menší bazén pro děti, výtah, 
parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, mikrovlnná trouba (na vyžádání), TV, klima-
tizace (na vyžádání), většina balkón nebo terasa 

Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky 
trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 nebo 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí, pokoj se třemi lůžky 
(může být palanda)
vzdálenost od centra: cca 100 m Porto S. Margherita
vzdálenost od moře: cca 350 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře

rezidence holiDay Cena za apartmán/7 nocí/So -So
Termíny MONO 4 BILO 5 TRILO 6

04.05.–15.06. 6.790 8.190 10.990 
15.06.–22.06. 8.590 10.390 12.490 
22.06.–06.07. 12.290 13.990 17.990 
06.07.–03.08. 14.390 17.090 20.790 
03.08.–10.08. 15.590 17.990 22.590 
10.08.–17.08. 17.490 20.390 25.090 
17.08.–24.08. 15.590 17.990 22.590 
24.08.–31.08. 12.290 13.990 17.990 
31.08.–28.09. 6.790 8.190 10.990 

rezidence aCaPulCo Cena za apartmán/7 nocí/So -So
Termíny BILO 4 TRILO 6

04.05.–15.06. 8.190 10.990 
15.06.–22.06. 10.390 12.490 
22.06.–06.07. 13.990 17.990 
06.07.–03.08. 17.090 20.790 
03.08.–10.08. 17.990 22.590 
10.08.–17.08. 20.390 25.090 
17.08.–24.08. 17.990 22.590 
24.08.–31.08. 13.990 17.990 
31.08.–28.09. 8.190 10.990 

SUPER 
CENA

250 m

350 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizaci 
•  vstup do bazénu (cca od června do 

poloviny září) 
•  plážový servis (1 slunečník + 2 křesíl-

ka/ apartmán) 
•  delegátské služby 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  konečný úklid (vlastní nebo za 

poplatek) 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  200 € apartmán – vratná kauce 
•  1 € os./ den – pobytová taxa (dítě do 

12 let zdarma)

Fakultativní PříPlatky:
•  12 € os./ týden – lůžkoviny (na 

vyžádání) 
•  15 € os./ týden – lůžkoviny a ručníky 

(na vyžádání) 
•  30 € týden – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  30–50 € apartmán – konečný úklid 

(vlastní úklid kuchyňky) 
•  30 € týden – zapůjčení Wi-Fi modemu 

(omezená data 15–20 GB)

rezidence CoSta del Sol » Lido di Jesolo

Popis: Zrekonstruovaná rezidence se 70 apartmány a ba-
zénem se nachází přímo na náměstíčku Piazza Torino s re-
stauracemi, obchody a bary, jen cca 100 m od písečné pláže. 
Ideální cíl letní dovolené pro všechny věkové kategorie.
vybavení rezidence: výtah, prádelna, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén s oddělenou částí pro děti, 
lehátka u bazénu, soukromá pláž
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT -TV, trezor, klimatizace, balkón nebo terasa

Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí
trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky
vzdálenost od centra: cca 100 m Lido di Jesolo
vzdálenost od moře: cca 100 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře

rezidence CoSta Del Sol Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny BILO 4 TRILO 6

04.05.–01.06. 7.490 8.990 
01.06.–15.06. 14.390 16.990 
15.06.–29.06. 15.690 18.290 
29.06.–06.07. 15.690 17.890 
06.07.–13.07. 20.590 24.290 
13.07.–03.08. 22.690 27.490 
03.08.–17.08. 23.790 29.590 
17.08.–24.08. 22.690 27.490 
24.08.–31.08. 17.790 20.390 
31.08.–07.09. 15.690 18.290 
07.09.–14.09. 12.690 14.990 
14.09.–28.09. 7.490 8.990 

Do 8. 6. a oD 7. 9. MoŽné i zkrÁCené/ ProDlouŽené PoByty

toP Sleva: 5 % (13. 7.–24. 8.) a 10% (do 13. 7. a od 24. 8.) při objednání do 
31. 3. 2019

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  parkovací místo (do vyčerpání) 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 křesílka) 
•  delegátské služby

Cena nezahrnuje:
• dopravu, stravování 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  konečný úklid (vlastní nebo za 

poplatek) 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
• 200 € – vratná kauce 
•  1 € os./ den – pobytová taxa (dítě do 

10 let zdarma)

Fakultativní PříPlatky:
•  12 € os./ týden – lůžkoviny (na 

vyžádání) 
•  15 € os./ týden – lůžkoviny a ručníky 

(na vyžádání) 
•  30 € týden – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  30–50 € apartmán – konečný úklid 

(vlastní úklid kuchyňky) 
•  30 € týden – zapůjčení Wi-Fi modemu 

(omezená data 15–20 GB)

rezidence diPloMatiC » Lido di Jesolo

Popis: Příjemná rezidence s  jednoduše vybavenými 
apartmány se nachází přímo u písečné pláže, pár kroků od 
Piazza Torino, s obchody, restauracemi a bary. Ideální místo 
pro rodiny s dětmi i pro strávení aktivní dovolené.
vybavení rezidence: výtah, soukromá pláž, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV, balkón

Mono 3 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 a 2 osoby
Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 nebo 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí nebo třemi lůžky
trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky
vzdálenost od centra: cca 100 m Lido di Jesolo
vzdálenost od moře: přímo u písečné pláže rezidence DiPloMatiC  Cena za apartmán/7 nocí/So–So

Termíny MONO 3 BILO 4 TRILO 6
04.05.–01.06. 6.990 8.290 10.190 
01.06.–15.06. 11.790 14.190 16.390 
15.06.–29.06. 12.890 15.690 17.390 
29.06.–06.07. 12.590 15.290 16.990 
06.07.–13.07. 16.690 19.090 23.190 
13.07.–03.08. 19.290 22.290 25.390 
03.08.–17.08. 19.890 23.190 27.490 
17.08.–24.08. 19.290 22.290 25.390 
24.08.–31.08. 14.390 17.390 19.390 
31.08.–07.09. 12.890 15.690 17.390 
07.09.–14.09. 10.390 12.490 14.390 
14.09.–28.09. 6.990 8.290 10.190 

Do 8.6. a oD 7.9. MoŽné i zkrÁCené/ ProDlouŽené PoByty

toP Sleva: 5 % (13. 7.–24. 8.) a 10% (do 13. 7. a od 24. 8.) při objednání do 
31. 3. 2019

PříMo 
U PLÁžE

100 m

0 m
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Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka)
•  vstup do bazénu
•  delegátské služby
•  parkovací místo (omezený počet míst)

Povinné PříPlatky:
•  1 € os./ den – pobytová taxa (děti do 

12 let zdarma)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  klimatizaci
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  2 190 Kč os. – autobusová doprava
•  1 690 Kč pokoj/ týden – klimatizace 

(na vyžádání)
•  1 690 Kč os./ týden – jednolůžkový 

pokoj

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí
• klimatizaci
•  plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka)
•  vstup do bazénu
•  parkovací místo (omezený počet míst)
•  delegátské služby

Povinné PříPlatky:
•  1 € os./ den – pobytová taxa (děti do 

12 let zdarma)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  2 190 Kč os. – autobusová doprava
•  1 790 Kč os./ den – plná penze
•  2 190 Kč os./ týden – jednolůžkový 

pokoj
•  10 € os./ den – dětská postýlka (na 

vyžádání)

Hotel BoliVar *** » Lido di Jesolo

Hotel oCeaNiC *** » Lido di Jesolo

Popis: Příjemný hotel s velkým bazénem je umístěn v blíz-
kosti písečné pláže a pár kroků od pěší zóny s obchody, bary 
a restauracemi. Hotel nabízí kvalitní služby a ubytování 
v 83 účelně zařízených pokojích. Zároveň doporučujeme 
navštívit i vodní park Aqualandia (cca 600 m od hotelu).
vybavení hotelu: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, 
Wi -Fi připojení u recepce (ZDARMA), výtah, parkovací místo

Sport, relaxace, zábava: bazén, zahrada, soukromá pláž
vybavení pokojů: příslušenství, fén, telefon, SAT -TV, trezor, 
mini bar, klimatizace (na vyžádání), balkón
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr ze 3 menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: v centru západní části Lido di Jesolo
vzdálenost od moře: cca 100 m od písečné pláže

Popis: Čtyřpatrový hotel s bazénem má ideální polohu blízko 
písečné pláže a pěší zóny s obchody, bary a restauracemi. 
Nedaleko se nachází i vodní park Aqualandia.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, výtah, Wi -Fi 
připojení u recepce (ZDARMA), parkovací místo (omezený 
počet míst), bazén se sluneční terasou

vybavení pokojů: příslušenství, SAT -TV, trezor, telefon, 
klimatizace (ZDARMA), balkon
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
tříchodové menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: v centru západní části Lido di Jesolo
vzdálenost od moře: cca 70 m od písečné pláže

hotel Bolivar***  Cena za osobu/7 nocí/So–So
Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko dítě 2-12 let

04.05.–01.06. 8.290 7.190 4.390 
01.06.–15.06. 10.990 9.290 5.790 
15.06.–29.06. 11.790 10.190 6.190 
29.06.–03.08. 13.290 11.290 6.890 
03.08.–24.08. 14.690 12.390 7.590 
24.08.–31.08. 13.290 11.290 6.890 
31.08.–07.09. 11.790 10.190 6.190 
07.09.–28.09. 8.290 7.190 4.390 

Cena za dítě v doprovodu 2 osob

toP Sleva: 5 % při objednání do 31. 3. 2019

hotel oCeaniC *** Cena za osobu/7 nocí/So–So
Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko dítě 2-14 let

04.05.–18.05. 7.690 6.190 4.090 
18.05.–08.06. 9.290 7.490 4.890 
08.06.–22.06. 10.590 8.490 5.490 
22.06.–27.07. 12.690 10.190 6.590 
27.07.–03.08. 13.090 10.590 6.790 
03.08.–17.08. 14.690 11.790 7.590 
17.08.–24.08. 12.690 10.190 6.590 
24.08.–31.08. 10.590 8.490 5.490 
31.08.–07.09. 9.290 7.490 4.890 
07.09.–21.09. 7.690 6.190 4.090 

Cena za dítě v doprovodu 2 osob

toP Sleva: 5 % při objednání do 31. 3. 2019

oBLíBENý

70 m

100 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizace 
•  vstup do bazénu (apartmány CORALLO) 
•  parkovací místo 
•  delegátské služby

Fakultativní PříPlatky:
•  2 290 Kč os. – autobusová doprava 
•  6 € os./ týden – lůžkoviny na jednolůžko 
•  10 € os./ týden – lůžkoviny na dvoulůžko 
•  10 € os./ týden – ručníky 
•  7 € den - malé zvíře do 20 kg (na 

vyžádání) 
•  40–70 € týden – plážový servis 

(1 slunečník a 2 lehátka)

Cena nezahrnuje:
• dopravu, stravování 
•  konečný úklid 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz  str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
• 100 € apartmán – vratná kauce 
•  200 € vratná kauce – apartmány 

Mairen 
•  40 € apartmán – konečný úklid 
•  10 € apartmán/ týden – pobytová taxa

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  vstup do bazénu 
•  parkovací místo 
•  služby stálého delegáta

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  stravování 
•  konečný úklid (vlastní nebo za 

poplatek) 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  2.290 Kč/os. – autobusová doprava 
•  30 € apartmán – konečný úklid 

(vlastní úklid kuchyňky) 
•  7 € os./ týden – lůžkoviny (na vyžádání) 
•  5 € os./ týden – ručníky (na vyžádání) 
•  20 € týden – dětská postýlka 
•  30 € týden – klimatizace (na vyžádání) 
•  35 € týden – malé zvíře (na vyžádání)

Povinné PříPlatky:
•  100 € – vratná kauce 
•  10 € apartmán/ týden – pobytová taxa

apartmány teoreMaCaSa » Rosolina Mare

rezidence aCQuaMariNa » Rosolina Mare

Popis: Apartmány různých typů se nacházejí v několika 
rezidencích, ve velmi pěkné oblasti malého poloostrova 
Rosolina Mare, v přírodním prostředí delty řeky Pád. Přímo 
se nabízí využít individuálních výletů do okolí jak pěšky, tak 
na kole. V místě lze využít služeb stálého delegáta, včetně 
zakoupení výletů v češtině.
vybavení pokojů: příslušenství, plně vybavený kuchyňský 
kout, TV, parkovací místo 
Mairen Mono 2/3 – (45 m2) zcela nové apartmány, obývací 
pokoj s vyklápěcí manželskou postelí a rozkládací pohovkou 
pro 1 osobu, klimatizace, pračka, prostorná terasa, cca 50 m 
od centra a cca 100 m od pláže 
Corallo Bilo 4 – (45 m2), nové apartmány s bazénem, 
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice 
s manželskou postelí, trezor, mikrovlnná trouba, pračka, 
klimatizace, balkón, cca 50 m od centra a cca 600 m od pláže 
arMiDa Bilo 4/5 – (35 m2) obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou pro 1 osobu, ložnice s manželskou postelí a palandou, 
klimatizace, balkón, cca 50 m od centra a cca 50 m od pláže 
WanDa Bilo 4/5 – (40 m2) obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou pro 1 osobu, ložnice s manželskou postelí a palandou, 

klimatizace, balkón, cca 50 m od centra a cca 70 m od pláže 
uMBerto Bilo 4 – (40 m2) obývací pokoj, ložnice s man-
želskou postelí a dvěma lůžky, Wi–Fi připojení, klimatizace, 
balkón nebo terasa, cca 50 m od centra a cca 50 m od pláže 
vittoria Bilo 3/5 – (45 m2) nově zrekonstruované, obývací 
pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manžel-
skou postelí a jedním lůžkem, klimatizace, pračka, balkón, 
v centru a cca 500 m od pláže 
Corallo trilo 6 – (50 m2), nové apartmány s bazénem, 
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice 
s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky, trezor, mikro-
vlnná trouba, pračka, fén, klimatizace, prostorný balkón, 
cca 50 m od centra a cca 600 m od pláže 
Serena trilo 4 – (45 m2), nově zrekonstruované, obý-
vací pokoj, dvě ložnice s manželskou postelí, trezor, pračka, 
mikrovlnná trouba, Wi-Fi připojení, klimatizace, balkón, 
cca 200 m od centra a cca 200 m od pláže 
vzdálenost od centra: cca 50–500 m Rosolina Mare
vzdálenost od moře: cca 50–600 m od písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře

Popis: Třípatrová rezidence s bazénem se nachází asi 50 m od 
centra a 500 m od písečné pláže. Vhodné místo pro strávení 
rodinné dovolené.
vybavení rezidence: bazén, výtah, parkovací místo
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený kuchyň-
ský kout, TV, klimatizace (za poplatek), balkón nebo terasa 

trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky
vzdálenost od centra: cca 50 m od centra Rosolina Mare
vzdálenost od moře: cca 600 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře

apartmány teoreMaCaSa  Cena za apartmán/7 nocí/So–So

Termíny
BILO 4/5
ARMIDA, 
WANDA

BILO 5
VITTORIA

MONO 2/3
MAIREN

BILO 4
s bazénem 
CORALLO

TRILO 6
s bazénem 
CORALLO

TRILO 4
SERENA

18.05.–15.06. 6.190 6.690 8.190 8.290 8.490 9.990 
15.06.–29.06. 9.390 10.390 10.690 11.290 11.590 13.490 
29.06.–20.07. 10.990 12.490 12.790 13.790 13.990 16.190 
20.07.–03.08. 12.790 14.590 14.890 16.190 16.490 19.290 
03.08.–10.08. 14.590 16.490 17.190 18.390 18.590 21.690 
10.08.–17.08. 16.190 18.590 19.190 20.790 21.090 24.490 
17.08.–24.08. 12.790 14.590 14.890 16.190 16.490 19.290 
24.08.–31.08. 9.390 10.390 10.690 11.290 11.590 13.490 
31.08.–28.09. 6.190 6.690 9.390 9.790 9.990 11.890 

ARMIDA ARMIDA

CORALLO

SERENA

VANDA

UMBERTO

MAIREN

VITTORIA

VANDA

UMBERTO

rezidence aCQuaMarina Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny TRILO 6

04.05.–15.06. 9.590 

15.06.–29.06. 14.690 

29.06.–03.08. 17.690 

03.08.–24.08. 22.590 

24.08.–31.08. 14.690 

31.08.–07.09. 11.590 

07.09.–21.09. 9.590 
toP Sleva 5 % při objednání do 30. 3. 2019

od 50 m

600 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby
•  lůžkoviny, ručníky
•  Wi -Fi připojení
•  vstup do bazénu
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
• dopravu, stravování
• klimatizaci
• plážový servis
• pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  160 € apartmán – vratná kauce
•  45 € MONO, 70 € BILO – konečný úklid
•  1,50 € os./ den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava
•  30 € MONO, 50 € BILO – klimatizace
•  40 € týden (pouze u BILO) – dětská 

postýlka
•  50 € týden – malé zvíře (na vyžádání)
•  10 € – prádelna
•  5 € os./ den – snídaně
•  přistýlka (pouze u BILO) – na vyžádán

rezidence CluB HouSe **** » Cattolica
Popis: Nedávno postavená elegantní rezidence, s bazénem 
na střešní terase, se nachází v blízkosti pěší zóny s řadou 
restaurací, barů a obchodů. Ubytování nabízí v prostorných 
a komfortně zařízených apartmánech.
vybavení rezidence: recepce, bar, výtah, prádelna (na 
žetony), internet point, Wi -Fi připojení, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén s vířivkou a lehátky na 
střešní terase
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, mikrovlnná trouba, myčka, SAT -TV, telefon, 
trezor, klimatizace, prostorný balkón s posezením

Mono 2 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby
Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice se dvěma lůžky, postranní výhled na moře
Bilo 4 Sup. – prostornější, obývací pokoj s rozkládací pohov-
kou pro 2 osoby, ložnice se dvěma lůžky, přímý výhled moře
vzdálenost od centra: cca 300 m od centra letoviska 
Cattolica
vzdálenost od moře: cca 30 m od písečné pláže

rezidence CluB houSe**** Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny MONO 2 BILO 4

04.05.–15.06. 11.190 14.390 
15.06.–22.06. 14.190 21.690 
22.06.–13.07. 16.790 25.990 
13.07.–03.08. 18.790 28.990 
03.08.–10.08. 21.490 31.490 
10.08.–24.08. 25.390 36.390 
24.08.–31.08. 16.790 25.990 
31.08.–14.09. 13.190 17.290 
14.09.–21.09. 11.190 14.390 

toP Sleva 10 % při objednání do 30. 4. 2019

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí
•  vstup do bazénů
•  zapůjčení kol
•  vstup do fitness, tenisové kurty
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  plážový servis
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  1,5 € os./ den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava 
•  1 290 Kč os./týden – plná penze 
•  3 990 Kč os./týden – Plnápenze PLUS 

(nápoje k jídlům – voda, limonáda, 
místní víno, plážový servis - slunečník 
a 2 lehátka) 

•  2 490 Kč os./týden – Polopenze PLUS 
(nápoje k jídlům – voda, limonáda, 
místní víno, plážový servis – slunečník 
a 2 lehátka) 

•  15 € den – dětská postýlka (na 
vyžádání) 

jednolůžkový pokoj – na vyžádání 
malé zvíře – na vyžádání

Hotel CorMoraN **** » Cattolica

Popis: Rodinný hotel Cormoran představuje klimatizovaná 
sedmipatrová budova, přímo u soukromé písečné pláže. 
Ubytování nabízí ve 157 moderně zařízených pokojích. 
U hotelu je velká zahrada a k dispozici je řada sportovních 
aktivit včetně tří bazénů.
vybavení hotelu: recepce, hotelová restaurace, bar, spo-
lečenská místnost s TV, kongresové centrum, čtyři výtahy, 
internet point, parkovací místo

Sport, relaxace, zábava: bazény (1x olympijské rozměry), 
solárium, soukromá pláž, tenisové kurty, stolní tenis, biliard, 
fitness, půjčovna kol
vybavení pokojů: příslušenství, fén, SAT -TV, telefon, rádio, 
trezor, minibar, klimatizace, balkón
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr ze 3 menu, salátový bufet, dezert
vzdálenost od centra: cca 700 m Cattolica
vzdálenost od moře: cca 30 m od pláže s hrubým pískem hotel CorMoran**** Cena za osobu/7 nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko dítě 6–12 let dítě 2–6 let
04.05.–01.06. 9.790 7.890 6.790 4.790 
01.06.–15.06. 10.890 8.790 7.590 5.290 
15.06.–06.07. 12.990 10.490 8.990 6.390 
06.07.–03.08. 13.990 11.290 9.790 6.990 
03.08.–10.08. 14.990 11.990 10.490 7.390 
10.08.–17.08. 17.490 13.990 12.190 8.690 
17.08.–24.08. 16.490 13.290 11.490 8.190 
24.08.–31.08. 13.990 11.290 9.790 6.990 
31.08.–07.09. 10.890 8.790 7.590 5.290 
07.09.–14.09. 10.290 8.290 7.190 4.990 
14.09.–21.09. 10.790 8.690 7.490 5.290 
21.09.–28.09. 9.790 7.890 6.790 4.790 

Cena za dítě v doprovodu 2 osob
MoŽné i zkrÁCené/ ProDlouŽené PoByty – na vyŽÁDÁní

Emilia Romagna – ITÁLIE
30 m

30 m

MožNoST 
ZkRÁCENýCh

TERMíNů
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ITÁLIE – Emilia Romagna

Cena zahrnuje:
•   pronájem apartmánu na týden
•   spotřeby, klimatizace,  konečný úklid
•   lůžkoviny, ručníky (na vyžádání)
•   zapůjčení jízdních kol – 1 hodina 

denně (na vyžádání)
• vstup do bazénu
•   parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•   100 € apartmán – vratná kauce
•   1,5 € os./ den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•   dopravu, stravování, plážový servis
•   pobytovou taxu
•   cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•   2490 Kč os. – autobusová doprava
•  1 € den – Wi -Fi připojení
•  7–9 € den – plážový servis (1 sluneč-

ník a 2 lehátka v závislosti na termínu)
•  20 € týden – malé zvíře (na vyžádání)
•  5 € os./ den – snídaně (na vyžádání)

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky) 
•  parkovací místo (omezený počet míst)

Fakultativní PříPlatky:
• 2 490 Kč os. – autobusová doprava 
•  70 € týden – dětská postýlka 
•  10 € den – klimatizace (na vyžádání) 
•  12 € os./ týden – lůžkoviny, ručníky

Cena nezahrnuje:
• dopravu, stravování 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
• 200 € apartmán – vratná kauce 
•  cca 1,5 € os./ den – pobytová taxa

rezidence euroGardeN » Rimini

rezidence CuCCiolo » Rimini

Popis: Elegantní rezidence s bazénem se nachází pouhých 
100 m od moře, přímo v centru letoviska Rimini – Marina 
Centro. V okolí se nachází řada restaurací, barů, obchůdků, 
zmrzlináren a diskoték. Ubytování ve 30 vkusně a moderně 
zařízených apartmánech, některé s výhledem na moře.
vybavení rezidence: recepce, prádelna – na žetony, za-
půjčení jízdních kol, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén (od půlky května do konce 
září), dětské hřiště
vybavení apartmánů: příslušenství, fén, plně vybavený 
kuchyňský kout, mikrovlnná trouba (pouze v BILO 4), SAT-
-TV, trezor, telefon, klimatizace (ZDARMA), Wi -Fi připojení 
(za poplatek), balkón

Bilo 2 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí
Bilo 3 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí a jed-
ním lůžkem (nebo je samostatné lůžko v obývacím pokoji)
Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí
trilo 6 – obývací pokoj (někdy s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby), 2 ložnice s manželským lůžkem (někdy je navíc 
samostatné lůžko)
vzdálenost od centra: v centru Rimini Marina Centro
vzdálenost od moře: cca 100 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře

Popis: Nově zrekonstruovaná rezidence v blízkosti pláže 
i centra s obchody, bary a restauracemi, nabízí ubytování 
v moderně vybavených apartmánech. Kolem rezidence je 
menší udržovaná zahrada.
vybavení rezidence: recepce, výtah, parkovat lze na 
zahradě rezidence (omezený počet míst) nebo na místní 
komunikaci (místo není garantováno)

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT-TV, trezor, balkón se zahradním nábytkem 
Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí
vzdálenost od centra: cca 50 m od centra části Rimini 
– Marina Centro
vzdálenost od moře: cca 100 m od písečné pláže

rezidence euroGarDen Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 6

04.05.–25.05. 8.390 11.790 13.990 17.690 
25.05.–15.06. 10.990 13.490 15.690 19.290 
15.06.–22.06. 12.590 13.890 16.290 21.990 
22.06.–29.06. 13.690 15.990 18.490 24.190 
29.06.–13.07. 16.890 20.390 21.690 28.390 
13.07.–03.08. 17.990 21.390 23.790 30.590 
03.08.–10.08. 22.290 25.690 27.990 41.290 
10.08.–17.08. 25.490 29.990 33.390 45.590 
17.08.–24.08. 22.590 25.990 28.690 36.390 
24.08.–31.08. 14.890 17.490 19.790 24.790 
31.08.–07.09. 12.790 15.190 17.490 22.190 
07.09.–14.09. 11.690 13.190 15.590 20.190 
14.09.–21.09. 9.690 11.990 14.290 17.990 

rezidence CuCCiolo Cena za apartmán/7 nocí/So–So
Termíny BILO 4

04.05.–25.05. 10.590 
25.05.–29.06. 15.590 
29.06.–13.07. 20.590 
13.07.–03.08. 24.890 
03.08.–10.08. 28.890 
10.08.–17.08. 31.890 
17.08.–24.08. 20.590 
24.08.–31.08. 15.590 
31.08.–28.09. 10.590 
14.09.–21.09. 17.990 

100 m

100 m
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Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby
•  plážový servis od 4. řady (1 slunečník 

+ 2 křesílka/apartmán)
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  35 € BILO, 50 € TRILO – konečný úklid 

(vlastní úklid kuchyňky)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  lůžkoviny, ručníky
•  konečný úklid
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava
•  10 € os./týden – lůžkoviny, ručníky
•  25 € týden – lehátko na pláži

Cena zahrnuje:
•  spotřeby, klimatizaci 
•  konečný úklid 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  Klubovou kartu - plážový servis 

(1 slunečník a 2 křesílka/apartmán), 
vstup do bazénu (v provozu od 11. 6.), 
animace, mini club pro děti 4-10 let, 
junior club pro děti 11-16 let, zapůj-
čení jízdních kol, šlapadel a kánoí na 
pláži, stolní tenis, plážový volejbal 

•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  150 € apartmán – vratná kauce
•  pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  2 690 Kč os. – autobusová doprava
•  10 € os./ týden – lůžkoviny (extra 

výměna)
•  6 € os./ týden – ručníky (extra 

výměna)
•  10 € den – dětská postýlka (na 

vyžádání)
•  8 € den – malé zvíře (na vyžádání)
•  15 € den – zapůjčení jízdních kol
•  15 € týden – Wi -Fi připojení
•  6 € os./ den – snídaně
•  25 € os./ den – polopenze – večeře 

formou výběru z menu, voda a víno 
zahrnuto v ceně

•  40 € os./ den – plná penze

rezidence BooMeraNG » San Benedetto del Tronto

rezidence NuoVo Natural VillaGe » Porto Potenza Picena

Popis: Pětipatrová rezidence se nachází přímo na přímořské 
promenádě s řadou obchodů i restaurací. Ubytování nabízí 
ve 23 jednoduše zařízených apartmánech v těsné blízkosti 
písečné pláže. Všechny apartmány mají balkón a výhled 
na moře (postranní nebo přímý). Nedaleko je k dispozici 
sportovní centrum s vnitřním bazénem a tenisovými kurty.
vybavení rezidence: recepce, výtah, soukromá pláž, prá-
delna (na žetony), parkovací místo (100 m od rezidence)
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, mikrovlnná trouba, TV, balkón

Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí
trilo 4 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, pokoj 
se dvěma lůžky, dvojí příslušenství
trilo 5 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, pokoj 
s manželskou postelí a jedním lůžkem, dvojí příslušenství
vzdálenost od centra: přímo na promenádě městečka 
San Benedetto del Tronto
vzdálenost od moře: cca 50 m od písečné pláže

Popis: Příjemný prázdninový komplex, obklopen zelení, se 
rozkládá na 6 hektarech a je tvořen 275 dřevěnými domky. 
Leží přímo u pláže, na kterou se dostanete z areálu pod-
chodem pod železnicí.
Ideální místo pro strávení aktivní rodinné dovolené. V rámci 
klubové karty můžou klienti využít různé sportovní aktivity 
a animační programy.
vybavení rezidence: recepce, restaurace, pizzerie, bar, 
minimarket, internetový koutek, herna, dětské hřiště, 
minigolf, půjčovna kol, prádelna (za poplatek), venkovní 
divadlo, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén s oddělenou částí pro děti, 
sluneční terasa se slunečníky a lehátky, bohatý animační 
program, skupinové kurzy tenisu, fotbalu, vaření, šlapadla, 
kanoe, zahrada

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV, trezor, klimatizace (9. 6.–1. 9.), veranda 
se zahradním nábytkem
Bilo 3 – cca 20 m2, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
1 osobu (pouze pro dítě do 12 let), ložnice s manželskou postelí
trilo 4/5 – cca 30 m2, obývací pokoj s rozkládací pohov-
kou pro 1 osobu, ložnice s manželskou postelí, pokoj se 
dvěma lůžky
vzdálenost od centra: 3 km Porto Potenza Picena, 3 km 
Porto Recanati
vzdálenost od moře: 20 m od pláže s hrubým pískem 
(cca 20–200 m v závislosti na umístění domku)

rezidence BooMeranG Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny Noci BILO 4, TRILO 4 TRILO 5

01.06.–22.06. 7 10.690 12.490 
01.06.–18.06. 10 14.990 17.490 
22.06.–29.06. 7 13.190 16.490 
29.06.–06.07. 7 17.690 21.190 
06.07.–03.08. 7 20.790 24.190 
03.08.–10.08. 7 25.290 28.790 
10.08.–17.08. 7 28.390 31.790 
17.08.–24.08. 7 25.290 28.790 
24.08.–31.08. 7 17.690 21.190 
31.08.–07.09. 7 13.190 16.490 
31.08.–21.09. 10 14.990 17.490 
07.09.–21.09. 7 10.690 12.490 

MIMO SEZÓNU MOŽNOST I 10 DENNÍCH POBYTŮ (DO 23. 6. A OD 1. 9.)

rezidence nuovo natural villaGe Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny BILO 3 TRILO 4 TRILO 5

25.05.–08.06. 8.490 9.190 10.190 
08.06.–15.06. 10.190 11.490 12.990 
15.06.–22.06. 12.390 14.890 16.390 
22.06.–29.06. 19.890 21.490 23.290 
29.06.–06.07. 21.290 22.890 25.990 
06.07.–20.07. 21.290 24.290 27.390 
20.07.–03.08. 27.690 31.190 34.690 
03.08.–24.08. 40.490 43.990 47.590 
24.08.–31.08. 26.190 29.490 33.190 
31.08.–07.09. 12.390 14.890 16.390 
07.09.–14.09. 10.190 11.490 12.990 

Marche – ITÁLIE

ToP SLEVA 20 % 
do 8. 3. 2019

50 m

20 m
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ITÁLIE – Marche

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby, klimatizaci
•  Wi -Fi připojení
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  lůžkoviny, ručníky
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € – vratná kauce
•  cca 1,5 € os./ den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  2 6 90 Kč os. – autobusová doprava
•  30 € týden – dětská postýlka
•  10 € os./ týden – lůžkoviny
•  10 € os./ týden – ručníky
•  40 € týden – přistýlka
•  20 € týden – malé zvíře
•  3 € hodina – zapůjčení jízdních kol
•  40 € týden – plážový servis (1 sluneč-

ník a 2 křesílka)

Cena zahrnuje:
• 7x ubytování s polopenzí
•  klimatizaci
•  Wi -Fi připojení
•  plážový servis (1 slunečník, 2 křesílka)
•  zapůjčení jízdních kol
•  parkovací místo (omezený počet míst)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  1,5 € os./ den – pobytová taxa (děti do 

14 let zdarma)

Fakultativní PříPlatky:
•  2 490 Kč os. – autobusová doprava
•  890 Kč os./ týden – pokoj Family
•  1 290 Kč os./ týden – pokoj Superior
•  5 € os./ den – malé zvíře (na vyžádání)

rezidence PatriZia » Cupra Marittima

Hotel delle NaZioNi *** » Pesaro

Popis: Disponuje 21 apartmány typu BILO a TRILO, některé 
apartmány mají výhled na moře, v přízemí jsou 2 apartmány 
speciálně upravené pro osoby tělesně postižené včetně 
vnitřního vybavení.
vybavení apartmánů: příslušenství, fén, plně vybavený 
kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, TV (na vyžádání), Wi -Fi 
připojení (ZDARMA), klimatizace, balkón
Bilo 3/4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1 nebo 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí, apartmány v přízemí 

jsou bezbariérové, některé apartmány ve vyšších patrech 
mají výhled na moře
trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky, balkón se 
zahradním nábytkem (některé apartmány výhled na moře)
vzdálenost od centra: cca 100 m od centra letoviska 
Cupra Marittima
vzdálenost od moře: cca 100 m od písečné pláže

Popis: Nově zrekonstruovaný rodinný hotel, který se nachází 
přímo u písečné pláže, nabízí kvalitní služby. K dispozici jsou 
tři typy pokojů – Comfort, Family a Superior.
vybavení hotelu: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, 
snídaňová místnost, společenská místnost s TV, Wi -Fi při-
pojení, sluneční terasa s posezením, dětský koutek, stolní 
tenis, výtah, garáž (omezený počet míst)
vybavení pokojů: příslušenství, fén, klimatizace, SAT -TV, 
telefon, minibar, balkon

Pokoj CoMFort  – 17 m2, mohou být až čtyřlůžkové 
(s palandou), postranní výhled moře
Pokoj FaMily – 28 m2, prostornější tří až čtyřlůžkové
Pokoj SuPerior – 15 m2, dvoulůžkové s přímým výhle-
dem na moře
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, výběr 
ze 2–3 menu, předkrmový a salátový bufet, dezert, voda
vzdálenost od centra: 500 m od nejbližších obchodů, 
1,5 km od historického centra Pesara
vzdálenost od moře: cca 10 m od písečné pláže

rezidence Patrizia Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny BILO 3/4 TRILO 6

04.05.–29.06. 9.990 16.490 
29.06.–13.07. 11.590 16.490 
13.07.–27.07. 14.590 17.990 
27.07.–03.08. 17.690 20.990 
03.08.–24.08. 23.790 27.190 
24.08.–14.09. 14.590 17.990 

hotel Delle nazioni ***  Cena za osobu/7 nocí/So -So

Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko 1. dítě 
10-13 let

2. dítě 
10-13 let

dítě 5-10 
let

dítě do 
5 let

25.05.–01.06. 11.490 10.190 7.990 5.990 5.590 ZDARMA
01.06.–15.06. 12.590 11.190 8.790 6.490 6.190 ZDARMA
15.06.–06.07. 13.290 11.890 9.290 6.890 6.590 ZDARMA
06.07.–03.08. 15.290 13.690 10.690 7.890 7.590 ZDARMA
03.08.–10.08. 15.990 14.290 11.190 8.290 7.890 ZDARMA
10.08.–24.08. 17.290 15.490 12.190 8.890 8.590 ZDARMA
24.08.–31.08. 15.290 13.690 10.690 7.890 7.590 ZDARMA
31.08.–07.09. 13.290 11.890 9.290 6.890 6.590 ZDARMA
07.09.–14.09. 12.590 11.190 8.790 6.490 6.190 ZDARMA
14.09.–21.09. 11.490 10.190 7.990 5.990 5.590 ZDARMA

Cena za dítě v doprovodu 2 osob

ToP SLEVA 10 % 
do 15. 3. 2019

100 m

10 m
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Ligurská riviéra – ITÁLIE

Ligurská 
riviéra

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí 
•  vstup do bazénu 
•  plážový servis (1 slunečník + 2 křesíl-

ka/ pokoj) 
•  parkovací místo (cca 200 m od hotelu 

– do vyčerpání míst)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  lehátka u bazénu 
•  klimatizaci 
•  případnou pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  případná pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  2 490 Kč os./ týden – plná penze
•  1 490 Kč os./ týden – pokoj s balkónem 

směr moře (není výhled na moře)
•  7 € os./ den – lehátka u bazénu 

nebo na pláži
•  5 € den/ pokoj – klimatizace (na 

vyžádání)
•  10 € den – dětská postýlka
•  jednolůžkový pokoj – na vyžádání
•  malé zvíře – na vyžádání (zdarma)
•  5 € den – zapůjčení jízdních kol

Hotel MaYola *** » San Bartolomeo al Mare

Popis: Hotel leží přímo na přímořské promenádě, ve měs-
tečku San Bartolomeo, cca 1,5 km od Diano Marina. Tvoří jej 
76 vkusně zrekonstruovaných, menších pokojů. V měsících 
červenci a srpnu hotel nabízí živou hudbu u bazénu.
vybavení hotelu: recepce, bar, hala s Wi -Fi připojením 
(zdarma), bar, výtah, restaurace s klimatizací, společenská 
místnost se SAT -TV, parkovací místo
Sport, relaxace a zábava: bazén s mořskou vodou 15 x 8 m 
(otevřen cca od 2. 6. do 8. 9.), lehátka za poplatek, terasa 

s výhledem na moře, soukromá pláž s plážovým servisem
vybavení pokojů: příslušenství, fén, telefon, SAT -TV, trezor, 
Wi -Fi připojení, klimatizace (pouze pokoje s balkónem – za 
příplatek)
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr z menu o 3 chodech, salátový bufet
vzdálenost od centra: přímo na pěší promenádě S. Bar-
tolomeo, 1,5 km od centra Diano Marina
vzdálenost od pláže: přímo u pláže s hrubším pískem

hotel Mayola*** Cena za osobu/7nocí/So–So

Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko
dítě 

6–13 let 
na 3. lůžku

dítě 
6–13 let 

na 4. lůžku

dítě 3–6 let 
na 3. lůžku

dítě 3–6 let 
na 4. lůžku

27.04.–25.05. 9.390 8.390 6.490 7.290 4.590 6.190 
25.05.–15.06. 11.290 10.090 7.890 8.890 5.590 7.490 
15.06.–03.08. 12.390 11.090 8.590 9.690 6.090 8.290 
03.08.–24.08. 14.390 12.890 10.090 11.390 7.090 9.690 
24.08.–07.09. 12.390 11.090 8.590 9.690 6.090 8.290 
07.09.–14.09. 11.290 10.090 7.890 8.890 5.590 7.490 
14.09.–12.10. 9.390 8.390 6.490 7.290 4.590 6.190 

Cena za dítě v doprovodu 2 osob

oBLíBENé

Janov

Bordighera

San Bartolomeo
al Mare

Laigueglia

Pietra Ligure

Loano

0 m
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ITÁLIE – Ligurská riviéra

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizaci 
•  lůžkoviny, utěrky, ručníky (pouze malé 

na obličej) 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 křesílka/

apartmán) 
•  vstup do bazénu (omezeně dle 

provozní doby, většinou otevřen jen 
odpoledne) a fitness 

•  parkovací místo cca 250 m od reziden-
ce (omezená kapacita)

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  1 € os./ den – pobytová taxa (děti do 

12 let zdarma)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  konečný úklid – uklízí povinně klient, 

jinak poplatek 30 € MONO, 40 € BILO 
•  případnou pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  8 € den – garáž 
•  5 € žeton – pračka 
•  40 € týden – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  apartmán s výhledem na moře – na 

vyžádání

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, lůžkoviny, ručníky
•  vstup do bazénu (cca půlka května – 

konec září) 
•  plážový servis do 21. 6. a od 31. 8. 

(1 slunečník + 2křesílka/apartmán)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  konečný úklid 
•  parkovací místo 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 

•  1 € osoba/ den – pobytová taxa (děti 
do 12 let zdarma)

•  30 € MONO; 40 € BILO; 50 € TRILO – 
konečný úklid 

•  35 € – penále v případě pozdního příjezdu

Fakultativní PříPlatky:
•  20 € týden – parkovací místo (na 

vyžádání) 
•  30 € týden – parkovací místo (v termí-

nu 27. 7.–31. 8.) 
•  15 € týden – dětská postýlka 

(na vyžádání) 
•  3,5 € žeton – prádelna 
•  10 € den – zapůjčení kola 
•  30 € týden – malé zvíře (na vyžádání) 

jen u apartmánů SUPERIOR

rezidence Stella MariS » Pietra Ligure

rezidence HerMitaGe » Pietra Ligure

Popis: Rezidenci tvoří velká vícepatrová budova, přímo 
u pláže a pár kroků od centra Pietra Ligure, kde nalezne-
te bary, restaurace, zmrzlinárny a kavárny. K dispozici je 
76 jednoduše a účelně zařízených apartmánů.
vybavení rezidence: recepce s halou, samoobslužná restau-
race, 2 výtahy, bar na pláži, Wi -Fi připojení v hale (zdarma), 
prádelna (za poplatek), garáž (za poplatek), parkovací místo 
cca 250 m od rezidence (omezená kapacita)
Sport, relaxace a zábava: polootevřený bazén (12 x 6 m), 
soukromá pláž (od května do září), dětský koutek, malé 
fitness
vybavení apartmánů: příslušenství, fén, plně vybavený 
kuchyňský kout, SAT -TV, telefon, trezor, klimatizace (na 
vyžádání, za poplatek), některé s výhledem na moře, nebo 

s balkónem, typ mono bez balkónu
Mono 2 (25 m2) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby
Mono 3 (28 m2) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby dalším lůžkem (za příplatek výhled moře)
Bilo 4 (30 m2) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí (za příplatek výhled 
moře)
Bilo 5 (30 m2) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem (za 
příplatek výhled moře)
vzdálenost od centra: cca 300 m od centra Pietra Ligure
vzdálenost od moře: přímo u pláže s hrubším pískem

Popis: Rezidenci tvoří tři budovy, které se nacházejí uprostřed 
zahrady, v klidné rezidenční části města. Rezidence má 
k dispozici 60 jednoduše a účelně zařízených apartmánů, 
z nichž některé prošly v roce 2018 celkovou rekonstrukcí.
vybavení rezidence: recepce, bar, společenská místnost 
s TV, výtah, Wi-Fi připojení v hale (zdarma), prádelna, par-
kovací místo - za poplatek (omezený počet)
Sport, relaxace, zábava: zrekonstruovaný bazén 
(19 x 5 m) s lehátky (otevřen cca od půlky května do 30. 9.), 
menší bazének pro děti, sluneční terasa, zahrada, dětské 
hřiště, půjčovna kol – za poplatek, soukromá pláž
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, telefon, TV, trezor, Wi Fi připojení, všechny 
balkón nebo francouzský balkónek; apartmány SUPERIOR 
– po kompletní rekonstrukci, navíc klimatizace 

Mono 2 CoMFort (20/24 m2) – obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou pro 2 osoby 
Bilo 4 CoMFort (28/40 m2) – obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí 
Bilo 5 SuPerior (28/40 m2) – obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí a jedním 
lůžkem, klimatizace, nový nábytek 
trilo 8 SuPerior PluS (60 m2) – obývací pokoj s roz-
kládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, 
pokoj s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky a palandou, 
dvojí příslušenství
vzdálenost od centra: cca 800 m Pietra Ligure, cca 100 m 
nejbližší obchody
vzdálenost od moře: cca 250 m od pláže s hrubým pískem

rezidence Stella MariS Cena za apartmán/7nocí/So–So
Termíny MONO 2 MONO 3 BILO 4 BILO 5

27.04.–18.05. 8.890 9.990 11.990 14.290 
18.05.–01.06. 12.790 14.790 16.090 18.990 
01.06.–22.06. 15.390 17.990 20.790 24.190 
22.06.–03.08. 18.090 19.890 24.190 27.390 
03.08.–17.08. 22.390 23.990 30.190 34.690 
17.08.–07.09. 15.390 17.990 20.790 24.190 
07.09.–05.10. 10.890 11.490 14.390 16.890 

rezidence herMitaGe Cena za apartmán/7nocí/So–So

Termíny MONO 2 
COMFORT

MONO 2 
SUPERIOR

BILO 4 
COMFORT

BILO 4 
SUPERIOR

BILO 5 
SUPERIOR

TRILO 8
SUPERIOR 

PLUS
27.04.–01.06. 10.090 10.990 11.990 12.890 13.990 21.490 
01.06.–15.06. 12.590 13.490 15.690 16.590 17.590 25.890 
15.06.–29.06. 14.390 15.390 17.890 18.990 20.090 29.790 
29.06.–06.07. 17.190 18.190 22.490 23.590 24.390 31.290 
06.07.–03.08. 18.390 19.990 24.290 25.290 27.490 34.890 
03.08.–17.08. 19.690 21.190 26.790 27.690 29.290 38.690 
17.08.–24.08. 18.390 19.990 24.290 25.290 27.490 34.890 
24.08.–31.08. 17.190 18.190 22.490 23.590 24.390 31.290 
31.08.–07.09. 12.590 13.490 15.690 16.590 17.590 25.890 
07.09.–19.10. 10.090 10.990 11.990 12.890 13.990 21.490 

toP Sleva: 5 % při objednání do 28. 3. 2019

SUPERIOR SUPERIOR

PříMo 
U PLÁžE

0 m

250 m
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Toskánsko 
ostrov Elba

Florencie
Livorno

Castiglioncello
Marina di Bibbona

Calambrone

Pisa
Marina di Pietra Santa

Marina di 
Massa

ostrov Elba

Toskánsko – ITÁLIE

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby, konečný úklid
•  lůžkoviny, ručníky
•  vstup do bazénu, fitness
•  Wi -Fi připojení
•  půjčení kol
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  35 € týden – malé zvíře
•  5 € žeton – prádelna
•  dětská postýlka – na vyžádání

rezidence BorGo al Cerro » Casole d’Elsa

Popis: Rezidenci tvoří 15 citlivě zařízených apartmánů 
v typickém venkovském toskánském stylu. Nachází se na 
klidném zeleném místě a se svojí centrální polohou mezi 
Florencií a Sienou je ideálním místem pro strávení aktivní 
dovolené, s poznáváním historických památek Toskánska. 
Několik metrů od rezidence je k dispozici stylová restaurace.
vybavení rezidence: recepce, internet point, Wi -Fi připo-
jení, zahradní kout s grilem a posezením, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén s vířivkou, malé venkovní 
fitness, masáže (za poplatek), dětské hřiště, zapůjčení kol
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, mikrovlnná trouba, SAT -TV, trezor

Mono 2/3 (35 m2) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 1 osobu a manželskou postelí, předzahrádka
Bilo 4/5 (63 m2) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, 
2 příslušenství, předzahrádka
trilo 5 (60 m2) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 1 osobu, ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma 
lůžky, většinou s 2 příslušenstvím
vzdálenost od centra: 1 km Casola d’Elsa, 60 km Florencie, 
50 km Pisa, 23 km Siena
vzdálenost od pláže: 80 km pláže v Cecina Mare

rezidence BorGo al Cerro Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2/3 BILO 4/5 TRILO 5

20.04.–08.06. 17.490 23.890 27.190 
08.06.–29.06. 20.590 28.590 33.490 
29.06.–24.08. 23.790 31.590 35.990 
24.08.–21.09. 20.590 28.590 33.490 
21.09.–12.10. 17.490 23.890 27.190 

MOŽNÉ I ZKRÁCENÉ TERMÍNY

80 m VIP



70 více na www.fede.cz

6 km

800 km

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby, Wi -Fi připojení
•  vstup do bazénu, fitness
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek 20 € apartmán)
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  lůžkoviny a ručníky
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  6 € os./ týden – lůžkoviny
•  6 € os./ týden – ručníky
•  20 € týden – dětská postýlka
•  5 € den – malé zvíře

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizace 
•  Wi Fi připojení, konečný úklid 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  vstup do bazénu 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  200 € apartmán – vratná kauce 
•  1.2 € os./ den – pobytová taxa (děti do 

12 let zdarma) 

rezidence il BorGo CeNtro VaCaNZe » Guardistallo

rezidence SoleMareMMa » Castiglione della Pescaia

Popis: Malebná moderně zařízená rezidence s bazénem 
v srdci Toskánska vzdálená asi 6 km od písečných pláží. 
Výborné místo pro strávení rodinné dovolené v poklidné 
přírodě, cyklistiku a pěší turistiku.
vybavení rezidence: recepce, bar, restaurace, pizzerie, 
obchod s potravinami, Wi -Fi připojení, internet point, prá-
delna, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: 3 bazény, posilovna, hřiště na 
volejvball, stolní tenis, kuželky, dětské hřiště
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, terasa
Mono 2 – obývací místnost s manželskou postelí nebo 
dvěma lůžky

Mono 3 – obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby a dalším lůžkem
Bilo 4 – obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželkou postelí
Bilo 5 – obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem
trilo 6 – obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželkou postelí, pokoj se 2 lůžky
vzdálenost od centra: cca 6 km od centra Cecina Mare
vzdálenost od moře: cca 6 km od pláže v Cecina Mare, 
15 km od pláže v Marina di Bibbona

Popis: Rezidence s bazénem je obklopena zahradou se 
středomořskou vegetací a nachází se 800 m od písečné 
pláže. Ubytování nabízí v apartmánech BILO a TRILO vždy 
s klimatizací a balkonem nebo terasou.
vybavení rezidence: recepce, restaurace, bar, minimarket, 
Wi Fi připojení, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén, menší bazén pro děti, 
sluneční terasa, tenisové kurty (za poplatek), zahrada
vybavení pokojů: příslušenství, plně vybavený kuchyňský 
kout, TV-SAT, klimatizace, balkon nebo terasa se zahradním 
nábytkem a slunečníkem 

Bilo 4 – (40 m2) obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí 
trilo 6 – (65 m2) obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky
vzdálenost od centra: 2 km od centra městečka Castiglione 
della Pescaia
vzdálenost od pláže: cca 800 m od písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře

rezidence il BorGo Centro vaCanze Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2 MONO 3 BILO 4 BILO 5 TRILO 6

13.04.–08.06. 9.490 10.990 13.390 14.790 16.590 
08.06.–22.06. 10.890 12.390 15.690 17.290 20.490 
22.06.–13.07. 13.790 15.990 19.690 20.590 25.890 
13.07.–17.08. 18.190 21.290 25.290 27.790 31.490 
17.08.–31.08. 16.190 18.790 22.990 25.790 29.190 
31.08.–07.09. 13.790 15.990 19.690 20.590 25.890 
07.09.–12.10. 9.490 10.990 13.390 14.790 16.590 

ITÁLIE – Toskánsko

ToP SLEVA

rezidence SoleMareMMa Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny BILO 4 TRILO 6

01.06.–22.06. 20.390 24.990 
22.06.–06.07. 25.290 30.990 
06.07.–10.08. 31.190 37.390 
10.08.–17.08. 34.190 40.890 
17.08.–24.08. 31.190 37.390 
24.08.–31.08. 25.290 30.990 
31.08.–28.09. 20.390 24.990 

toP Sleva 20 % při objednání do 28. 2. 2019, 15 % při objednání do 30. 4. 
2019, 10 % při objednání do 31. 5. 2019



71více na www.fede.cz

Toskánsko – ITÁLIE

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí
•  klimatizaci
•  plážový servis (do 30. 6. a od 1. 9.)
•  vstup do bazénu
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  plážový servis
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  1,5 € os./ den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  jednolůžkový pokoj – na vyžádání
•  1 690 Kč os./ týden – pokoj s balkónem 

a postranním výhledem na moře
•  2 990 Kč os./ týden – pokoj s balkónem 

a přímým výhledem na moře
•  15 € den – plážový servis 

(29. 6.–31. 8.)

Hotel CluB Stella MariNa *** » Cecina Mare

Popis: Plně klimatizovaný hotel s 69 pokoji se nachází přímo 
na přímořské promenádě, v těsné blízkosti písečné pláže.
vybavení hotelu: recepce, bar, restaurace – pizzerie, 
společenská místnost s SAT -TV, Wi -Fi připojení (v blízkosti 
recepce zdarma), výtah, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén pro děti a  dospělé 
(cca 12. 5.–30. 9., podle počasí) s křesílky, lehátky a slu-
nečníky zdarma, mini klub v italském jazyce (9. 6.–15. 9.), 
v blízkosti hotelu je dětské hřiště

vybavení pokojů: příslušenství, fén, telefon, SAT -TV, trezor, 
klimatizace, minibar
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované 
výběr ze 2–3 menu, voda a nealkoholické nápoje v ceně
vzdálenost od centra: cca 500 m od centra letoviska 
Cecina Mare
vzdálenost od pláže: cca 10 m od písečné pláže

hotel CluB Stella Marina*** Cena za osobu/ 7 nocí/ So–So
Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko dítě 6-14 let dítě do 6 let

13.04.–25.05. 9.790 6.990 ZDARMA ZDARMA
25.05.–01.06. 8.590 6.190 ZDARMA ZDARMA
01.06.–08.06. 9.390 6.790 ZDARMA ZDARMA
08.06.–15.06. 10.290 7.390 ZDARMA ZDARMA
15.06.–22.06. 11.190 7.990 5.890 ZDARMA
22.06.–29.06. 13.490 9.590 6.990 ZDARMA
29.06.–06.07. 14.990 10.690 7.690 ZDARMA
06.07.–13.07. 15.990 11.390 8.290 ZDARMA
13.07.–03.08. 17.490 12.490 8.990 ZDARMA
03.08.–24.08. 21.790 15.490 11.190 ZDARMA
24.08.–31.08. 14.990 10.690 7.690 ZDARMA
31.08.–07.09. 11.190 7.990 5.890 ZDARMA
07.09.–14.09. 10.290 7.390 ZDARMA ZDARMA
14.09.–21.09. 8.590 6.190 ZDARMA ZDARMA
21.09.–28.09. 9.790 6.990 ZDARMA ZDARMA

SPECIÁLNÍ CENY pro 1 dospělý + 1 dítě a 1 dospělý + 2 děti - na vyžádání v CK !! 
PŘÍJEZDY KTERÝKOLI DEN V TÝDNU - MOŽNÉ I ZKRÁCENÉ POBYTY

12 % při objednání do 31. 1. 2019, 10 % při objednání do 31. 3. 2019, 8 % při 
objednání do 30. 4. 2019

díTě do 6 LET 
ZdARMA

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  spotřeby
•  klubovou kartu 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek 40 €)
•  lůžkoviny, ručníky, klimatizace, 

SAT-TV, Wi-Fi připojení ve společných 
prostorách, 

•  trezor, dětský koutek, vstup do bazénů, 
tenisové kurty, fitness, plážový volejbal 
 animace, minibus na pláž (8. 6.–7. 9.), 
parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  15 € den – malé zvíře (na vyžádání)
•  5 € den – dětská postýlka
•  35 € os./ den – polopenze (na 

vyžádání)

Povinné PříPlatky:
•  200 € apartmán – vratná kauce
•  pobytová taxa

Villaggio la CeCiNella » Cecina Mare

Popis: Nově vybudované villaggio disponuje celkem 
156 apartmány, umístěnými buď v rezidenci nebo ve vil-
kách. V blízkosti se nachází piniový lesík s cyklostezkami, 
vedoucími až k moři. Známá historická města v okolí (Pisa, 
Siena, Florencie) přímo vybízí k návštěvě.
vybavení rezidence: recepce, restaurace – pizzerie, bar, 
minimarket, kongresový sál s Wi -Fi připojením, prádelna 
(na žetony), bankomat, minibus na pláž (17. 6.–2. 9.), 
parkovací místo
Sport, relaxace a zábava: velký bazén pro dospělé, menší 
bazének pro děti, dětské hřiště, vnitřní herna, 2 tenisové 
kurty, fitness, plážový volejbal, lukostřelba, malé fotbalové 
hřiště (za poplatek), animace, zapůjčení jízdních kol
relaxační centrum: sauna, aromaterapie, vířivka, masáže 
(za poplatek)

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT -TV, telefon, trezor, klimatizace
Mono 2/4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby a manželskou postelí, balkón
Bilo 4/6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí a rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, balkón
vila Bilo 4/5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, 
předzahrádka
vila trilo 4/6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma 
lůžky, předzahrádka
vzdálenost od centra: cca 2 km od Cecina Mare
vzdálenost od pláže: cca 800 m od pláže

villaggio la CeCinella Cena za apartmán/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2/4 BILO 4/6 VILA BILO 4/5 VILA TRILO 4/6

06.04.–01.06. 10.290 13.490 13.490 15.590 
01.06.–29.06. 14.090 17.790 17.790 20.290 
29.06.–13.07. 22.390 30.690 30.690 32.990 
13.07.–17.08. 30.790 36.990 36.990 43.090 
17.08.–24.08. 20.890 27.890 27.890 30.990 
24.08.–31.08. 15.590 20.690 20.690 22.890 
31.08.–07.09. 14.090 17.790 17.790 20.290 
07.09.–12.10. 10.290 13.490 13.490 15.590 

toP Sleva: 20 % při objednání do 31. 3. 2019

10 m

800 m
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ITÁLIE – Toskánsko

50 m

0 km

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s plnou penzí 
•  klimatizaci 
•  Wi-Fi připojení 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Slevy:
•  1000 Kč os./ týden – polopenze

Povinné PříPlatky:
•  1,5 € os./ den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  1 890 Kč os./ týden – pokoj s postran-

ním výhledem na moře 
•  20 € týden – malé zvíře (na vyžádání) 
•  20 € den – plážový servis (1 slunečník 

a 2 lehátka)

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizace 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky) 
•  vstup do bazénů 
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  cca 1,5 € os./ den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  5 € den – lehátko u bazénu 
10 € den – dětská postýlka (na 
vyžádání)

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s plnou penzí 
•  klimatizaci 
•  vstup do bazénů 
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  cca 1.5 € os./ den – pobytová 

taxa 

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní Pří-
Platky:
•  10 € den – dětská postýlka 
•  5 € den – lehátko u bazénu

Hotel il SetteBello *** » Cecina Mare

Hotel PalaCe Corte dei tuSCi **** » Follonica

rezidence Corte dei tuSCi » Follonica

Popis: Menší rodinný hotel s 39 pokoji se nachází v blízkosti 
písečné pláže a nedaleko zábavního aquaparku Acqua Village 
(600 m). Na pokojích je Wi-Fi připojení i klimatizace v ceně.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, výtah, sluneční 
terasa, Wi Fi připojení, parkovací místo
vybavení pokojů: příslušenství, fén, TV, telefon, minibar, 

Wi-Fi připojení, klimatizace, některé s postranním výhledem 
na moře (za příplatek)
Stravování: snídaně bufetové, večeře a obědy servírované, 
výběr ze 3 chodového menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: v centru Cecina Mare
vzdálenost od pláže: cca 50 m od písečné pláže

Popis: Dvoupatrový hotel s bazénem a se 119 pokoji přímo 
u soukromé písečné pláže nabízí výborné služby mezi nimiž 
nechybí kvalitní restaurace, kde můžete ochutnat typickou 
toskánskou a středomořskou kuchyni.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, společenská 
místnost s TV, výtah, Wi Fi připojení ve společných prostorách, 
parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: dva bazény, soukromá písečná 
pláž, dětské hřiště, animace v italštině/ angličtině, zapůjčení 
kol a stolní tenis (za poplatek)
vybavení pokojů: příslušenství, fén, telefon, TV-SAT, kli-
matizace, trezor, minibar, balkon nebo terasa

Stravování: snídaně i večeře formou bufetu, nápoje u večeří: 
voda a stolní víno v karafě
vzdálenost od centra: 2 km od centra městečka Follonica
vzdálenost od pláže: přímo u soukromé písečné pláže

Popis: Rezidence se nachází přímo u písečné pláže v boro-
vicovém háji, který poskytuje příjemný stín. Tvoří ji patrové 
vilky, ve kterých jsou umístěny jednotlivé apartmány. Klienti 
mohou využívat služby hotelu PALACE CORTE DEI TUSCI, který 
je vzdálen 400 m od rezidence.
vybavení rezidence: recepce, restaurace, bar, dva bazény, 
parkovací místo (vše u hotelu Corte dei Tusci – 400 m od 
rezidence)
vybavení apartmánů: příslušenství, fén, telefon TV, trezor, 
klimatizace 

Mono 3/4 – (23/26 m2), obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou pro 2 osoby a třetí lůžko, případně palanda, balkon 
nebo terasa se zahradním nábytkem 
Bilo 5 – (44 m2), obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí a samostatným 
lůžkem, balkon nebo terasa se zahradním nábytkem, dvojí 
příslušenství
vzdálenost od centra: 2 km od centra městečka Follonica
vzdálenost od pláže: přímo u soukromé písečné pláže

hotel il SetteBello *** Cena za osobu/ 7 nocí/ So-So
Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko dítě 7-13 let dítě do 7 let

04.05.–08.06. 11.990 9.690 6.290 ZDARMA
08.06.–29.06. 12.890 10.390 6.690 ZDARMA
29.06.–20.07. 14.290 11.490 7.390 ZDARMA
20.07.–03.08. 15.690 12.590 8.090 ZDARMA
03.08.–17.08. 18.890 15.190 9.690 ZDARMA
17.08.–31.08. 15.990 12.890 8.290 ZDARMA
31.08.–14.09. 12.890 10.390 6.690 ZDARMA
14.09.–28.09. 11.990 9.690 6.290 ZDARMA

Cena za dítě v doprovodu 2 osob

hotel PalaCe Corte Dei tuSCi **** Cena na osobu/ 7 nocí/ So-So rezidence Corte Dei tuSCi
Termíny 1./2. lůžko 3./4. lůžko dítě 3–12 let dítě do 12 let MONO 3 MONO 4 BILO 5

19.05.–09.06. 12.290 8.790 6.390 ZDARMA 14.590 16.190 21.390 
09.06.–16.06. 17.190 12.190 8.890 ZDARMA 21.690 24.190 30.290 
16.06.–30.06. 21.690 15.390 11.190 ZDARMA 24.990 27.890 34.890 
30.06.–28.07. 27.190 19.190 13.790 ZDARMA 30.990 34.390 41.990 
28.07.–11.08. 31.890 22.490 16.190 ZDARMA 33.990 35.490 52.590 
11.08.–18.08. 34.490 24.390 17.490 ZDARMA 42.590 46.290 56.890 
18.08.–01.09. 27.190 19.190 13.790 ZDARMA 30.990 34.390 41.990 
01.09.–08.09. 21.690 15.390 11.190 ZDARMA 24.990 27.890 34.890 
08.09.–15.09. 14.190 10.190 7.290 ZDARMA 16.590 18.490 24.490 

Cena za dítě v doprovodu 2 osob

toP Sleva 10 % při objednání do 31. 3. 2019

díTě do 7 LET 
ZdARMA
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Cena zahrnuje:
•  pronájem bungalovu na týden 
•  spotřeby 
•  lůžkoviny a ručníky 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek 40 €) 
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  1 € os./ den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  klimatizaci 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str.3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  25 € týden – klimatizace (na vyžádání) 
•  polopenze – na vyžádání
•  100 € týden – plážový servis

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizaci 
•  vstup do bazénu 
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  200 € apartmán - vratná kauce 
•  60 € BILO 2/4, 65 € BILO 4+1, 70 € 

TRILO – konečný úklid ( vlastní úklid 
kuchyňky, jinak poplatek 25 €) 

•  1,20 € - pobytová taxa (děti do 12 let 
zdarma)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  konečný úklid 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  80 € týden - malé zvíře (na vyžádání) 
•  50 € týden - dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  13 € os./ týden - lůžkoviny, ručníky

Popis: Rozlehlý areal kempu Italia se nachází přímo u sou-
kromé písečné pláže s pozvolným vstupem do moře v části 
letoviska Marina di Massa nazývaného Partaccia. Ubytování 
nabízí v 89 nových a dobře vybavených dřevěných bunga-
lovech, ve kterých nechybí ani klimatizace a Wi Fi připojení.
vybavení campingu: recepce, restaurace, bar, mini mar-
ket, dětské hřiště, Wi Fi připojení, animace v italském 
jazyce, prádelna (za poplatek), zapůjčení jízdních kol, 
parkovací místo
vybavení bungalovů: příslušenství, plně vybavený ku-

chyňský kout, TV, klimatizace (za poplatek), veranda se 
zahradním nábytkem 
Bilo 2 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí 
trilo 4 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, 
pokoj se dvěma lůžky nebo palandou 
trilo 6 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, 
pokoj se dvěma palandama
vzdálenost od centra: 3 km od centra Marina di Massa
vzdálenost od moře: cca 50 m od soukromé písečné pláže

Popis: Moderní rezidence leží v blízkosti písečné plá-
že. K dispozici má nově a moderně zařízené apartmány 
dvou typů. V blízkosti rezidence se nachází golfové hřiště 
s 18jamkami, tenisové kurty a minigolf.
vybavení rezidence: recepce, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, TV, klimatizace, balkón nebo předzahrádka
Bilo 2/4 (cca 30 m2) – obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, (BILO 
A - bez klimatizace)

Bilo 4+1 (cca 35 m2) – obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, pokojík 
s jedním lůžkem
trilo 4/6 (cca 39 m2) – obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, pokoj 
se dvěma lůžky
vzdálenost od centra: cca 500 m Punta Ala (Grosseto), 
cca 5 min chůze nákupní centrum s obchody a restauracemi
vzdálenost od pláže: cca 200 m od písečné pláže

Camping italia Cena za apartmán/ 7 nocí/ ne–ne
Termíny BILO 2 TRILO 4 TRILO 6

05.05.–09.06. 14.390 17.990 23.290 

09.06.–30.06. 18.990 23.190 28.190 

30.06.–07.07. 22.990 26.590 32.390 

07.07.–28.07. 26.290 29.390 36.290 

28.07.–04.08. 28.190 31.790 38.190 

04.08.–25.08. 40.090 43.790 49.590 

25.08.–01.09. 26.290 29.390 36.290 

08.09.–06.10. 14.390 17.990 23.290 

rezidence reX lo SCoGlietto Cena za apartmán/ 7 nocí/ ne–ne
Termíny BILO A 2/4 bez 

klimatizace BILO B 2/4 BILO C 4+1 TRILO 4/6

05.05.–09.06. 13.190 14.390 17.990 23.290 
09.06.–30.06. 17.790 18.990 23.190 28.190 
30.06.–07.07. 21.590 22.990 26.590 32.390 
07.07.–28.07. 24.990 26.290 29.390 36.290 
28.07.–04.08. 26.790 28.190 31.790 38.190 
04.08.–25.08. 38.790 40.090 43.790 49.590 
25.08.–01.09. 24.990 26.290 29.390 36.290 
01.09.–08.09. 17.790 18.990 23.190 28.190 
08.09.–06.10. 13.190 14.390 17.990 23.290 

Toskánsko – ITÁLIE

Camping italia » Marina di Massa

rezidence rex lo SCoGlietto » Punta Ala – Marina di Grosetto

100 m

50 m

200 m VIP

Soukromé apartmány MariNa di MaSSa » Marina di Massa

Popis: Jednoduše a pohodlně zařízené apartmány jsou 
umístěny v nižších budovách, ve městečku Marina di Massa, 
kde naleznete restaurace, bary, obchody i diskotéky. Vel-
kou předností je 10 km dlouhá písečná pláž, s pozvolným 
vstupem do moře. (Fota jsou ilustrační.)
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, parkovací místo, balkón nebo předzahrádka
Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí

trilo 4/5 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, 
pokoj se třemi lůžky nebo manželskou postelí a jedním 
lůžkem
trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky (může 
být i palanda)
vzdálenost od centra: cca 100 –1000 m Marina di Massa
vzdálenost od moře: cca 100–1000 m Marina di Massa

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování
•  lůžkoviny, ručníky
•  plážový servis
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce
•  60 € BILO, 65 € TRILO apartmán – spo-

třeby, konečný úklid
•  pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  25 € týden – dětská postýlka
•  30 € týden – malé zvíře (na vyžádání)
•  10 € os./ týden – lůžkoviny

Soukromé apartmány Marina Di MaSSa Cena za apartmán/ 7 nocí/ So -So

Termíny BILO 4 TRILO 4/5 TRILO 6

06.04.–08.06. 7.790 9.890 11.290 

08.06.–29.06. 9.290 11.390 13.690 

29.06.–03.08. 15.890 18.290 20.490 

03.08.–17.08. 16.990 21.490 23.690 

17.08.–31.08. 15.890 18.290 20.490 

31.08.–07.09. 9.290 11.390 13.690 

07.09.–26.10. 7.790 9.890 11.290 

toP Sleva 20 % při objednání do 31. 1. 2019, 10 % při objednání do 31. 3. 2019
SUPER CENY



74 více na www.fede.cz

ITÁLIE – Elba – Toskánsko

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí (do 1. 6. a od 

14. 9. s plnou penzí) 
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizaci
•  lůžkoviny a ručníky, konečný úklid 
•  vstup do bazénů 
•  plážový servis (1 slunečník a 2 křesílka/

pokoj/ pouze u hotelu) 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování (u rezidence)
•  plážový servis (u rezidence)
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky 
u hotelu:
•  1 490 Kč os./ týden – pokoj Classic 
•  1 990 Kč os./ týden – plná penze 
•  jednolůžkový pokoj – na vyžádání 
•  10 € den – malé zvíře 
•  12 € den – dětská postýlka

Fakultativní PříPlatky 
u reziDenCe:
•  40 –70 € týden – plážový servis (do 

15. 6. a od 31. 8.) 
•  70–120 € týden – plážový servis 

(15. 6.–31. 8.) 
•  10 € os. / den – dětská postýlka 
•  10 € os. / den – malé zvíře (na 

vyžádání)

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizaci 
•  konečný úklid 
•  vstup do bazénu 
•  Wi-Fi připojení 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  1,5 € os./ den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  2 € – koupací čepice (nutná do 

bazénu) 
•  6 € den – malé zvíře (na vyžádání) 
•  7 € den – zapůjčení kola 
•  6 € den – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  5 € žeton – prádelna

Hotel/ rezidence le aCaCie **** » Capoliveri

rezidence roSa dei VeNti **** » Vada (Mazzanta)

Popis: Rezidence a rodinný hotel jsou situovány v blízkosti 
písečné pláže v údolí Naregno, vzdáleném tři kilometry od 
města Capoliveri. Hotel tvoří hlavní budova s depandancí 
a apartmány se nachází v pěti jednopatrových budovách. 
Vše obklopuje zahrada se středomořskou vegetací. Klientům 
nabízí řadu služeb a bohaté sportovní vyžití.
vybavení hotelu/ rezidence: recepce, restaurace, bar, 
parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: dva bazény pro děti a dospělé, 
vířivka, zahrada, tenisový kurt, stolní tenis, dětský koutek, 
zapůjčení kol, animace, soukromá pláž
vybavení pokojů: příslušenství, SAT -TV, telefon, klimati-
zace, většina balkón nebo předzahrádka
pokoj Classic – větší pokoje, navíc fén, mini bar, vždy 

balkón nebo předzahrádka
Stravování: snídaně – bufetová, večeře – servírovaná, 
výběr z 3 menu, předkrmový, salátový a dezertový bufet
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, telefon, SAT -TV, klimatizace, balkón nebo 
předzahrádka
Mono 2/4 – obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládací 
pohovkou pro 2 osoby nebo palandou
Bilo 4/5 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by nebo palandou, ložnice s manželskou postelí, možnost 
přistýlky (některé s vestavěným patrem)
vzdálenost od centra: 3 km Capoliveri, 6 km Porto Azzurro, 
15 km Portoferraio
vzdálenost od moře: cca 200 m od písečné pláže

Popis: Rezidence se nachází mezi letovisky Cecina a Casti-
glioncello, 600 m od vyhlášené písečné pláže v Mazzanta 
di Vada, která opakovaně obdržela Modrou vlajku za čistotu 
pláže a moře. Rezidence s bazénem nabízí ubytování v 81 mo-
derně vybavených apartmánech umístěných v patrových 
vilkách s předzahrádkou.
vybavení rezidence: recepce, bar, bazén, Wi Fi připojení, 
miniklub, prádelna (za poplatek), dětské hřiště, parkovací 
místo
Sport, relaxace, zábava: bazén, bazén pro děti, sluneční 
terasa, fitness, stolní tenis, tenisové kurty, basketbalové hři-
ště, hřiště na beach volejbal, možnost zapůjčení jízdních kol
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený 
kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, TV-SAT, trezor, Wi-Fi 
připojení, klimatizace, balkon nebo zahrádka u apartmánů 
v přízemí 

SCiroCCo Mono 2/3 – 32 m2, obývací pokoj s manželskou 
postelí a jedním rozkládacím lůžkem, nejsou povolena zví-
řata, apartmány jsou umístěny v hlavní budově nad recepcí 
GreCale/ liBeCCio/ MezzoGiorno Bilo 4 – 34/45 m2, 
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice 
s manželskou postelí 
Ponente Bilo 6 – 56 m2, přízemí: obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, otevřené 
patro: ložnice se dvěma lůžky, druhé příslušenství 
levante/ traMontana trilo 6 – 61/72 m2, přízemí: 
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice 
s manželskou postelí, první patro: ložnice se dvěma lůžky, 
druhé příslušenství, balkon
vzdálenost od centra: cca 600 m Mazzanta, 300 m ko-
merční centrum a restaurace
vzdálenost od pláže: cca 600 m od písečné pláže

hotel/ rezidence le aCaCie**** Cena za osobu nebo apartmán/ 7 nocí/ So–So

Termíny 1./2. 
lůžko 3. lůžko dítě  

6–12 let
dítě 

2–6 let MONO 2/4 BILO 4/5 BILO 4/5

04.05.–08.06. 12.990 6.990 3.290 ZDARMA 13.190 15.690 15 590
08.06.–15.06. 15.390 8.190 3.790 ZDARMA 19.490 22.990 22 790
15.06.–06.07. 16.390 13.190 11.490 8.190 23.390 29.390 29 190
06.07.–10.08. 20.190 16.190 13.990 9.990 32.790 42.690 42 390
10.08.–24.08. 25.190 20.190 17.590 12.490 46.290 50.390 50 190
24.08.–31.08. 16.390 13.190 11.490 8.190 23.390 29.390 29 190
31.08.–07.09. 15.390 8.190 3.790 ZDARMA 19.490 22.990 22 790
07.09.–28.09. 12.990 6.990 3.290 ZDARMA 13.190 15.690 15 590

cena za dítě platí v doprovodu 2 osob
ceny ve 4-lůžkovém pokoji na vyžádání – vždy palanda

toP Sleva:15% při objednání do 31. 1. 2019

rezidence roSa Dei venti Cena za apartmán/ 7 nocí/ So-So

Termíny

SCI-
ROCCO             
MONO 

2/3

GRECALE            
BILO 4

LIBECCIO              
BILO 4

MEZZO-
GIORNO                                         
BILO 4 

SUPERIOR

PONENTE                 
BILO 6

LEVANTE                   
TRILO 6

TRAMON-
TANA                                           

TRILO 6 
SUPERIOR

18.05.–08.06. 12.990 14.790 16.590 17.690 20.590 21.690 22.790 
08.06.–29.06. 15.990 19.190 20.190 21.690 26.390 27.890 29.290 
29.06.–13.07. 19.290 24.990 27.190 28.990 33.690 35.490 37.290 
13.07.–03.08. 26.090 31.490 35.190 37.290 42.790 44.990 47.290 
03.08.–17.08. 32.190 36.190 40.290 42.790 47.290 50.190 52.790 
17.08.–24.08. 26.090 31.490 35.190 37.290 42.790 44.990 47.290 
24.08.–31.08. 19.290 24.990 27.190 28.990 33.690 35.490 37.290 
31.08.–28.09. 12.990 14.790 16.590 17.690 20.590 21.690 22.790 

toP Sleva: 10 % při objednání do 31. 1. 2019

200 m

600 m
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Elba – ITÁLIE

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí 
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizaci 
•  lůžkoviny a ručníky 
•  hotelový minibus na pláž 
•  vstup do bazénu 
•  Wi-Fi připojení (na vyžádání) 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování (u rezidence) 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  4 € os. starší 6 let/ den – klubová karta 

(8. 6.–9. 9.) 
•  35 € MONO 2/3, 40 € MONO 4 S – 

konečný úklid (nutné uklidit kuchyňku) 
•  pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  4 990 Kč pokoj/ týden – pokoj Superior 
•  6 € den – malé zvíře (na vyžádání) 
•  13 € den – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  10 € os./ den – snídaně – bufetové
•  30 € os./ den – večeře (výběr z menu)

Cena zahrnuje u reziDenCe:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  konečný úklid (vlastní úklid kuchyňky, 

jinak poplatek 100 €) 
•  trezor na recepci 
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  100 € apartmán – vratná kauce 
•  pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  5 € os./ týden – lůžkoviny – extra 

výměna 
•  5 € os./ týden – ručníky – extra výměna 
•  10 € den – malé zvíře (na vyžádání) 
•  5–10 € den – dětská postýlka (na 

vyžádání)

Hotel ****/rezidence *** Cala di Mola » Porto Azzurro

rezidence Villa Mare *** » Bagnaia

Popis: Hotel je tvořen dvoupatrovými budovami. Centrální 
část, s hotelovými pokoji, se nachází v blízkosti moře, ostatní 
domky s apartmány jsou rozmístěny ve svahu, v různých 
vzdálenostech od moře. Celý areál je obklopen zelení a skýtá 
kouzelný výhled na moře.
vybavení hotelu/ rezidence: recepce, restaurace – taver-
na, bar, společenská místnost s TV, Wi -Fi připojení, prádelna 
– na žetony, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén s mořskou vodou s částí 
vyhrazenou pro děti, sluneční terasa se slunečníky a lehátky, 
sportovní program – animace, stolní tenis
vybavení pokojů: příslušenství, fén, SAT -TV, telefon, 
trezor, minibar, klimatizace, balkón nebo předzahrádka, 
výhled na moře

Stravování u hotelu: snídaně – bufetové, večeře – serví-
rované, výběr z 2-3 menu, zeleninový bufet
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout, SAT -TV, telefon, klimatizace (za příplatek), 
výhled na moře
Mono 2/3 – obývací pokoj se dvěma až třemi lůžky, předza-
hrádka s posezením
Mono 4S – obývací pokoj se dvěma lůžky, vestavěné patro 
s manželskou postelí, balkón s posezením
vzdálenost od centra: cca 500 m supermarket, cca 800 m 
Porto Azzurro, 14 km Portoferraio
vzdálenost od moře: cca 150 m od moře, 1.5 km písečná 
pláž Lido (hotelový minibus ZDARMA)

Popis: Původní rezidence z 19. stol. sloužila jako rodinná 
vila. V roce 1990 prošla celkovou rekonstrukcí. Tvoří ji tři sa-
mostatné budovy, obklopené zelení, ve kterých se nacházejí 
jak hotelové pokoje, tak apartmány.
vybavení rezidence: recepce se službou trezoru, internet 
point, Wi-Fi připojení, bar, parkovací místo, v blízkosti (cca 
100 m): minimarket, restaurace, pizzerie
vybavení apartmánů: příslušenství, fén, plně vybavený 
kuchyňský kout, SAT-TV, telefon, Wi-Fi připojení (ZDARMA) 
Mono 2 (18 m2) - obývací pokoj s manželskou postelí 
Bilo 4 (30 m2) - obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí 
trilo 4 (35 m2) – obývací pokoj, ložnice s manželskou 
postelí, pokoj se dvěma lůžky nebo manželskou postelí 
trilo 5 (36 m2) – obývací pokoj s rozkládacím francouz-
ským lůžkem (140 cm), ložnice s manželskou postelí, pokoj 
s palandou 

trilo 6 (37 m2) - obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, dvě ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky 
QuaDri 7 (60 m2) - obývací pokoj s velkou terasou a výhle-
dem na moře, ložnice s manželskou postelí, pokoj se třemi 
lůžky, pokoj s rozkládacím francouzským lůžkem (140 cm), 
dvojí příslušenství
vzdálenost od centra: cca 150 m Bagnaia, 17 km Porto 
Azzurro, 11 km Portoferraio
vzdálenost od moře: cca 50 m od písečné pláže

hotel****/ rezidence*** Cala Di Mola
 Cena za osobu nebo apartmán/ 7 nocí/ ne–ne

Termíny 1./2. lůžko 3. lůžko 4. lůžko dítě 
3–12 let MONO 2 MONO 3 MONO 4 S

04.05.–01.06. 12.790 10.790 9.990 6.390 15.290 16.590 18.490 
01.06.–15.06. 16.190 13.690 12.790 8.190 19.590 21.190 24.490 
15.06.–20.07. 20.490 17.390 16.190 10.290 23.690 25.590 29.290 
20.07.–10.08. 21.790 18.590 17.290 10.890 27.190 29.190 34.390 
10.08.–24.08. 25.590 21.790 20.290 12.790 33.090 35.190 39.890 
24.08.–31.08. 21.790 18.590 17.290 10.890 27.190 29.190 34.390 
31.08.–07.09. 20.490 17.390 16.190 10.290 23.690 25.590 29.290 
07.09.–14.09. 16.190 13.690 12.790 8.190 19.590 21.190 24.490 
14.09.–28.09. 12.790 10.790 9.990 6.390 15.290 16.590 18.490 

Cena za dítě platí v doprovodu 2 osob 
SPECIÁLNÍ SLEVA (KROMĚ SRPNA) PRO 1 DOSPĚLÝ + 1 DÍTĚ DO 12 LET

rezidence villa Mare*** Cena za osobu nebo apartmán/ 7 nocí/ ne–ne
Termíny MONO 2 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 QUADRILO 7

19.05.–02.06. 9.690 12.790 14.190 15.590 18.490 26.390 
02.06.–23.06. 14.890 17.990 19.290 20.790 23.690 31.590 
23.06.–07.07. 20.190 23.190 25.790 28.590 31.490 41.990 
07.07.–04.08. 25.290 28.390 30.990 33.790 36.690 47.190 
04.08.–11.08. 30.490 36.190 38.790 41.590 44.490 57.590 
11.08.–18.08. 33.190 41.390 43.990 46.790 49.690 62.790 
18.08.–25.08. 30.490 36.190 38.790 41.590 44.490 57.590 
25.08.–01.09. 25.290 28.390 30.990 33.790 36.690 47.190 
01.09.–08.09. 20.190 23.190 25.790 28.590 31.490 41.990 
08.09.–15.09. 14.890 17.990 19.290 20.790 23.690 31.590 
15.09.–06.10. 9.690 12.790 14.190 15.590 18.490 26.390 

oBLíBENé

150 m

50 m
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ITÁLIE – Elba

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, klimatizaci 
•  konečný úklid 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  klubová karta (vstup do bazénu) 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  plážový servis 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  50 € týden – malé zvíře (na vyžádání)

Cena zahrnuje:
•  pronájem bungalovu na týden 
•  spotřeby, klimatizaci 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  konečný úklid 
•  vstup do bazénů 
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  50 € bungalov – vratná kauce
•  45 € bungalov – konečný úklid 

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  5 € týden – Wi-Fi připojení 
•  26 € os./ den – polopenze 
•  3- 7 € den – malé zvíře (na vyžádání) 
•  9 - 15 € den – plážový servis (1 

slunečník a 2 lehátka) 

VillaGGio iNNaMorata » Capoliveri

Camping laCoNa PiNeta *** » Lacona

Popis: Villaggio se nachází přímo u písečné pláže v překrásné 
zátoce Innamorata, po níž je i pojmenované. Tvoří ho tři 
rezidence s apartmány, které obklopuje udržovaný park se 
středomořskou vegetací, a které mají různou vzdálenost od 
písečné pláže. Klientům je k dispozici i bazén, restaurace 
a minimarket.
vybavení villaggia: recepce, bar, restaurace, pizzerie, 
minimarket, prádelna na žetony, Wi Fi připojení ve společných 
prostorách, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén, sluneční terasa, dětské 
hřiště, zapůjčení jízdních kol, stolní tenis, hřiště s umělou trá-
vou na fotbal nebo tenis, animace v italském jazyce, zahrada
vybavení apartmánů: příslušenství, fén, plně vybavený 
kuchyňský kout, telefon, TV, klimatizace, balkon nebo terasa 
se zahradním nábytkem 
villa aDalGiSa – přímo u moře, 22 apartmánů s vý-
hledem na moře 
Mono 3 – obývací pokoj s manželskou postelí a jedním 
samostatným lůžkem 

Bilo 4 – obývací pokoj se dvěma samostatnými lůžky, 
ložnice s manželskou postelí 
villa MoreSCa – v centru villaggia, 100 m od moře, 
17 apartmánů s výhledem do zahrady 
Mono 2 – obývací pokoj s manželskou postelí 
Bilo 4 – obývací pokoj se dvěma samostatnými lůžky nebo s 
rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí 
trilo 6 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
dvě ložnice s manželskou postelí 
villa GiSella – v horní části villaggia, 300 m od moře 
a 30 m od bazénu, 16 apartmánů 
Mono 3 – obývací pokoj s manželskou postelí a jedním 
samostatným lůžkem 
Bilo 4 – obývací pokoj se dvěma samostatnými lůžky, 
ložnice s manželskou postelí
vzdálenost od centra: cca 4 km centrum Capoliveri, 16 km 
Portoferraio
vzdálenost od moře:  cca 20–300 m od písečné pláže

Popis: Areál kempu se nachází přímo u písečné pláže, na 
krásném panoramatickém místě, uprostřed piniového háje, 
který v létě nabízí příjemný stín. Zděné bungalovy jsou 
komfortně zařízeny včetně klimatizace a SAT-TV. K dispo-
zici je klientům bazén s oddělenou částí pro děti, vodními 
atrakcemi a vířivkou.
vybavení campingu: recepce, Wi-Fi připojení (za poplatek), 
restaurace (možnost polopenze, plné penze) s pizzerií a ba-
rem, snack bar u bazénu, minimarket, dětské hřiště, prádelna 
se žehlírnou, půjčování kol, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén s oddělenou částí pro 
děti, vodními atrakcemi a vířivkou, sluneční terasa s lehát-
ky a slunečníky (za poplatek), animační program pro děti 
(v červenci a srpnu)

vybavení bungalovů: příslušenství, plně vybavený ku-
chyňský kout (Bungalovy typu B mají kuchyňský kout na 
kryté terase), mikrovlnná trouba, SAT-TV, klimatizace, terasa 
s posezením 
Bilo 2 (28 m2) – ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj 
Bilo 3 (28 m2) – ložnice s manželskou postelí a případně 
s dalším lůžkem, obývací pokoj s případně dalším lůžkem 
Bilo 4 (28 m2) – ložnice s manželskou postelí, obývací 
pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby nebo patrovou 
postelí nebo dvěma výklopnými lůžky
vzdálenost od centra: cca 8 km od historického centra 
Portoferraio
vzdálenost od moře:  cca 50 m od písečné pláže

villaggio innaMorata Cena za apartmán/ 7 nocí/ So-So

Termíny
VILLA 

ADALGISA 
MONO 3

VILLA 
ADALGISA 

BILO 4

VILLA 
MORESCA 
MONO 2

VILLA 
MORESCA 

BILO 4

VILLA 
MORESCA 

TRILO 6

VILLA 
GISELLA 
MONO 3

VILLA 
GISELLA 
BILO 4

20.04.–01.06. 14.390 18.990 11.990 18.190 22.890 13.290 16.490 
01.06.–08.06. 16.690 22.290 14.190 20.990 26.990 15.390 19.290 
08.06.–15.06. 22.490 30.490 18.790 28.690 36.590 20.790 26.190 
15.06.–29.06. 24.890 33.690 20.790 31.690 40.390 22.890 28.990 
29.06.–03.08. 31.490 42.690 26.290 40.290 52.890 29.190 37.890 
03.08.–24.08. 37.690 51.390 31.690 48.390 63.390 34.690 45.190 
24.08.–31.08. 31.490 42.690 26.290 40.290 52.890 29.190 37.890 
31.08.–07.09. 22.490 30.490 18.790 28.690 36.590 20.790 26.190 
07.09.–14.09. 16.690 22.290 14.190 20.990 26.990 15.390 19.290 
14.09.–12.10. 14.390 18.990 11.990 18.190 22.890 13.290 16.490 

toP Sleva:5 % při objednání do 31. 3. 2019 (mimo 3. 8.–24. 8.), 10 % při 
objednání do 31. 3. 2019 (29. 6.–6. 7. a 27. 7.–3. 8.) 

Camping laCona Pineta *** Cena za bungalov/ 7 nocí/ So-So
Termíny BILO 2 typ A BILO 3 typ A/B BILO 4 typ B

04.05.–01.06. 11.390 12.990 14.790 
01.06.–08.06. 14.790 16.890 18.990 
08.06.–22.06. 20.590 22.690 24.890 
22.06.–29.06. 23.290 26.190 28.990 
29.06.–20.07. 25.890 28.690 31.490 
20.07.–17.08. 28.490 31.290 34.190 
17.08.–24.08. 21.590 24.390 27.190 
24.08.–07.09. 15.790 17.990 20.390 
07.09.–28.09. 11.390 12.990 14.790 

200 m

50 m
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Lago di Garda – ITÁLIE

Lago di Garda

Riva del 
Garda

Limone 
sul Garda Malcesine

Cena zahrnuje:
•  5x/ 7x ubytování se snídaní 
•  vstup do bazénů 
•  1x vstup do parku Gardaland pro 

klienty s týdenním pobytem v termínu 
29. 6.–28. 8. 

•  odpolední svačina 16:00–17:00 hod. 
(káva nebo čaj a dezert) 

•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  1,5 € os./ den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  2 490 Kč os./ týden – večeře (včetně 

nápojů – voda, víno, coca-cola, pome-
rančový džus) 

•  1 890 Kč os./ 3 noci – večeře (včetně 
nápojů – voda, víno, coca-cola, pome-
rančový džus) 

•  jednolůžkový pokoj – na vyžádání 
•  malé zvíře - na vyžádání

Hotel CriStiNa *** » Limone sul Garda

Popis: Hotelový komplex, tvořený pěti budovami, se nachází 
v zahradě a nabízí překrásný výhled na jezero. Klientům je 
k dispozici hotelový minibus za poplatek i možnost využití 
služeb cca 800 m vzdáleného Hotelu Leonardo da Vinci. 
Všech 158 pokojů je komfortně zařízeno.
vybavení hotelu: recepce, hala, restaurace, bar, prádelna, 
internet point, Wi -Fi připojení ve společných prostorech 
(ZDARMA), minibus do centra Limone sul Garda (za poplatek), 
garáž a parkovací místo

Sport, relaxace, zábava: dva venkovní bazény se sluneč-
níky a lehátky, stolní tenis, fitness, zahrada
vybavení pokojů: Standard (20 m2): příslušentsví, SAT -TV, 
telefon, trezor, minibar, balkón nebo terasa; Superior (22 m2): 
částečný výhled na jezero, klimatizace, kávovar
Stravování: snídaně – bufetové
vzdálenost od centra: 1 km Limone sul Garda
vzdálenost od jezera: 1,5 km od jezera

hotel CriStina*** Cena za osobu/ uvedený počet nocí
pokoj STANDARD pokoj SUPERIOR

Termíny Noci 1./2. 
lůžko

3./4. 
lůžko

dítě 
6–12 let

1./2. 
lůžko

3./4. 
lůžko

dítě 
6–12 let

06.04.–19.04. 5 4.690 3.790 2.490 5.490 4.390 2.890 
06.04.–19.04. 7 6.390 5.190 3.390 7.390 5.990 3.990 
19.04.–28.04. 5 5.890 4.690 3.090 6.890 5.490 3.590 
19.04.–28.04. 7 7.990 6.390 4.190 9.390 7.490 4.890 
29.04.–18.05. 5 4.690 3.790 2.490 5.490 4.390 2.890 
29.04.–18.05. 7 6.390 5.190 3.390 7.390 5.990 3.990 
18.05.–30.05. 5 5.890 4.690 3.090 6.890 5.490 3.590 
18.05.–30.05. 7 7.990 6.390 4.190 9.390 7.490 4.890 
30.05.–23.06. 5 6.890 5.490 3.590 7.890 6.290 4.090 
30.05.–23.06. 7 9.390 7.490 4.890 10.790 8.690 5.590 
24.06.–29.06. 5 5.890 4.690 3.090 6.890 5.490 3.590 
29.06.–28.08. 5 8.590 6.890 4.490 9.990 7.990 5.090 
29.06.–28.08. 7 11.790 9.490 6.190 13.790 11.090 7.090 
29.08.–08.09. 5 6.890 5.490 3.590 7.890 6.290 4.090 
29.08.–08.09. 7 9.390 7.490 4.890 10.790 8.690 5.590 
09.09.–29.09. 5 5.890 4.690 3.090 6.890 5.490 3.590 
09.09.–29.09. 7 7.990 6.390 4.190 9.390 7.490 4.890 

Cena za dítě v doprovodu 2 osob; dítě do 6 let ZDARMA

toP Sleva 10 % při objednání do 31. 1. 2019, 5 % při objednání do 31. 3. 2019

děTI do 6 LET 
ZdARMA

1,5 km
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ITÁLIE – Lago di Garda

Cena zahrnuje:
•  3x/ 5x/ 7x ubytování s polopenzí 
•  klimatizace (1. 7.–30. 8.) 
•  vstup do bazénu 
•  slunečníky a lehátka u bazénu 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  vstup do wellness centra 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Slevy:
•  1 500 Kč os. – pobyt pouze se snídaní (7 nocí) 
•  1 000 Kč os. – pobyt pouze se snídaní (5 nocí) 
•  600 Kč os. – pobyt pouze se snídaní (3 noci)

Povinné PříPlatky:
•  1,5 €/ os./ den – pobytová taxa (děti 

do 12 let zdarma)

Fakultativní PříPlatky:
•  15 € den – vstup do wellness centra 
•  10 € den – dětská postýlka

Cena zahrnuje:
•  pronájem apartmánu na týden 
•  spotřeby, lůžkoviny 
•  konečný úklid 
•  vstup do bazénu 
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  1 € os./ den – pobytová taxa (děti do 

12 let ZDARMA)

Cena nezahrnuje:
•  dopravu, stravování 
•  plážový servis 
•  ručníky, klimatizaci 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
•  5 € apartmán/ den – klimatizace (na 

vyžádání)

Hotel alexaNder **** » Limone sul Garda

rezidence oaSi » Limone sul Garda

Popis: Moderní hotel, přímo na břehu jezera a pár kroků od 
historického centra městečka Limone sul Garda, kde najdete 
obchody i restaurace. Kromě venkovního bazénu v zahradě 
můžete využít i příjemné relaxační centrum s vířivkou, saunou 
a tureckými lázněmi.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, výtah, Wi -Fi 
připojení ve společných prostorách, sluneční terasa, garáž, 
parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: venkovní bazén v zahradě se 
slunečníky a lehátky, sauna, turecké lázně, vířivka, solárium 

(za poplatek)
vybavení pokojů: příslušenství, fén, telefon, TV -SAT., 
trezor, minibar, Wi -Fi připojení, klimatizace (1. 7.–30. 8.), 
přízemí s terasou
Superior – balkon a částečný výhled na jezero
junior Suite – balkon a přímý výhled na jezero
Stravování: snídaně bufetové, večeře servírované, výběr 
ze 3 menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: cca 200 m Limone sul Garda
vzdálenost od jezera: cca 50 m od jezera

Popis: Rezidence s bazénem disponuje 32 apartmány. Na-
chází se na klidném místě ve svahu s nádherným výhledem na 
jezero a okolní bujnou vegetaci. Vhodné místo pro podnikání 
pěších túr do okolí, výletů parníkem po jezeře a cyklistiku.
vybavení rezidence: recepce, bar, společenská místnost 
s TV, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén se slunečníky a křesílky 
(ZDARMA), terasa na slunění, malé hřiště pro děti, zahrada, 
stolní tenis

vybavení apartmánů: příslušenství, fén, vybavený kuchyň-
ský kout, SAT-TV, klimatizace, balkón nebo terasa 
Mono 2 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
Bilo 4 – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by, ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, trezor, 
výhled na jezero
vzdálenost od centra: 1,5 km Limone sul Garda
vzdálenost od jezera: 2 km od jezera

hotel aleXanDer ****  Cena za osobu/ uvedený počet nocí
pokoj STANDARD pokoj SUPERIOR pokoj JUNIOR SUITE

Termíny Noci 1./2. lůžko 3. lůžko dítě 3–12 let 1./2. lůžko 3. lůžko dítě 3–12 let 1./2. lůžko 3./4. lůžko dítě 3–12 let
30.03.–21.04. 3 6.490 5.190 3.390 7.290 5.790 3.790 7.990 6.390 4.190 
30.03.–30.05. 5 10.490 8.390 5.390 11.690 9.390 5.990 12.990 10.390 6.590 
30.03.–30.05. 7 14.390 11.590 7.490 16.190 12.990 8.290 17.890 14.390 9.190 
19.04.–22.04. 3 7.390 5.890 3.790 8.190 6.490 4.190 8.890 7.190 4.590 
23.04.–01.06. 3 6.490 5.190 3.390 7.290 5.790 3.790 7.990 6.390 4.190 
30.05.–21.06. 3 8.190 6.590 4.290 8.990 7.190 4.590 9.690 7.790 4.990 
30.05.–22.06. 5 13.290 10.690 6.790 14.590 11.690 7.390 15.790 12.690 7.990 
30.05.–22.06. 7 18.390 14.790 9.490 20.190 16.190 10.290 21.890 17.590 11.190 
23.06.–19.07. 3 7.390 5.890 3.790 8.190 6.490 4.190 8.890 7.190 4.590 
23.06.–20.07. 5 11.890 9.490 6.190 13.190 10.490 6.690 14.390 11.490 7.290 
23.06.–20.07. 7 16.390 13.190 8.490 18.190 14.590 9.290 19.890 15.990 10.190 
20.07.–06.09. 3 8.990 7.190 4.590 9.690 7.790 4.990 10.490 8.390 5.390 
20.07.–07.09. 5 14.590 11.690 7.390 15.790 12.690 7.990 17.190 13.690 8.690 
20.07.–07.09. 7 20.190 16.190 10.290 21.890 17.590 11.190 23.590 18.990 12.190 
08.09.–13.09. 3 8.190 6.590 4.290 8.990 7.190 4.590 9.690 7.790 4.990 
08.09.–14.09. 5 13.290 10.690 6.790 14.590 11.690 7.390 15.790 12.690 7.990 
15.09.–20.09. 3 7.390 5.890 3.790 8.190 6.490 4.190 8.890 7.190 4.590 
15.09.–21.09. 5 11.890 9.490 6.190 13.190 10.490 6.690 14.390 11.490 7.290 
22.09.–01.11. 3 6.490 5.190 3.390 7.290 5.790 3.790 7.990 6.390 4.190 
22.09.–02.11. 5 10.490 8.390 5.390 11.690 9.390 5.990 12.990 10.390 6.590 
22.09.–02.11. 7 14.390 11.590 7.490 16.190 12.990 8.290 17.890 14.390 9.190 

toP Sleva 5 % při objednání do 27. 2. 2019

rezidence oaSi  Cena za osobu/ 7 nocí/ So–So
Termíny MONO 2 BILO 4

27.04.–25.05. 9.890 12.390 
25.05.–15.06. 12.190 15.790 
15.06.–13.07. 14.590 19.790 
13.07.–24.08. 20.790 25.790 
24.08.–07.09. 14.590 19.790 
07.09.–26.10. 9.890 12.390 

toP Sleva 5 % při objednání do 30. 3. 2019

ITÁLIE – Lago di Garda

50 m

2 km
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Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s ALL INCLUSIVE – lehký 

oběd, večeře – 1x týdně s živou hudbou 
•  nápoje od 12:00–22:00, odpolední 

svačinka 16:00–17:00 (káva, sušenky) 
•  vstup do bazénu, sauna, vířivka, 

klimatizaci

Cena nezahrnuje:
•  dopravu 
•  parkovací místo 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění

Povinné PříPlatky:
•  1 € os./ den – pobytová taxa (děti do 

14 let zdarma)

Fakultativní PříPlatky:
•  jednolůžkový pokoj – na vyžádání 
•  pokoj s balkónem a přímým výhledem 

na jezero – na vyžádání 
•  10 € den – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
5 € den – malé zvíře (na vyžádání) 
5 € den – garáž (na vyžádání)

Hotel Sole **** » Malcesine (Navene)

Popis: Hotel stojí v těsné blízkosti jezera, ke kterému vede 
cesta podchodem pod silnicí. K dispozici je 56 plně zaříze-
ných pokojů. Hotel je vyhledáván milovníky vodních sportů.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, společenská 
místnost s TV, Wi-Fi připojení, výtah, úschovna sportovního 
vybavení, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: bazén s lehátky a slunečníky, 
sauna, vířivka, sluneční terasa, dětské hřiště, animace a mini 
klub v italštině a angličtině

vybavení pokojů: příslušenství, fén, SAT-TV, telefon, kli-
matizace (cca 15. 6.–cca 15. 9.), Wi-Fi připojení (ZDARMA); 
pokoj Superior: navíc balkón a postranní výhled na jezero
Stravování: snídaně – bufetové, obědy i večeře – bufetové 
(včetně nápojů – pivo, víno, voda, limonády)
vzdálenost od centra: cca 4 km Malcesine
vzdálenost od jezera: přímo u jezera

hotel Sole **** Cena za osobu/ 7 nocí/ So–So 
Termíny 1./2. lůžko 3. lůžko dítě 8-12 let dítě do 8 let

27.04.–01.06. 11.390 8.190 4.790 3.790 
01.06.–08.06. 12.190 8.690 4.790 3.790 
08.06.–22.06. 14.390 10.290 4.890 3.890 
22.06.–06.07. 12.190 8.690 4.790 3.790 
06.07.–27.07. 14.390 10.290 4.890 3.890 
27.07.–24.08. 15.590 11.190 4.990 3.990 
24.08.–07.09. 14.390 10.290 4.890 3.890 
07.09.–14.09. 12.190 8.690 4.790 3.790 
14.09.–05.10. 11.390 8.190 4.790 3.790 

Cena za dítě v doprovodu 2 osob
MOŽNÉ I ZKRÁCENÉ POBYTY

Lago di Garda – ITÁLIE

0 m

200 m

Cena zahrnuje:
•  3x/4x ubytování s polopenzí 
•  klimatizaci 
•  vstup do bazénu 
•  parkovací místo

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  1,5 € os. den – pobytová taxa (děti do 

14 let ZDARMA)

Fakultativní PříPlatky:
•  7 € osoba – sauna 
•  8 € osoba – solárium 
•  12 € den – malé zvíře

Hotel MeaNdro *** » Gargnano

Popis: Rodinný hotel je situován v zahradě v blízkosti jezera 
Lago di Garda a klientům je k dispozici wellness centrum 
s vnitřním bazénem. Z terasy hotelu je překrásný výhled 
na jezero.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, společenská 
místnost s TV, Wi -Fi připojení ve společných prostorách 
(ZDARMA), 2 výtahy, parkovací místo
Sport, relaxace, zábava: vnitřní vyhřívaný bazén, sauna 

a solárium (za poplatek), sluneční terasa, zahrada s lehátky 
a slunečníky (ZDARMA)
vybavení pokojů: příslušenství, fén, telefon, SAT -TV, trezor, 
minibar, klimatizace, balkón
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
4 chodové menu
vzdálenost od centra: cca 500 m Gargnano
vzdálenost od jezera: cca 200 m od jezera

hotel MeanDro *** Cena za osobu/ 3 noci Čt -Čt, 4 noci ne -ne
Termíny Noci 1./2. lůžko 3. lůžko dítě 12–15 let dítě do 12 let

28.03.–14.04. 3 5.190 4.090 2.690 ZDARMA
31.03.–18.04. 4 6.590 5.290 3.390 ZDARMA
18.04.–26.05. 3 5.990 4.690 3.090 ZDARMA
21.04.–30.05. 4 7.490 5.990 3.890 ZDARMA
30.05.–14.07. 3 6.290 4.990 3.290 ZDARMA
02.06.–11.07. 4 8.190 6.490 4.190 ZDARMA
14.07.–22.08. 4 8.890 7.090 4.590 ZDARMA
18.07.–25.08. 3 7.190 5.690 3.790 ZDARMA
29.08.–15.09. 3 6.290 4.990 3.290 ZDARMA
01.09.–12.09. 4 8.190 6.490 4.190 ZDARMA
19.09.–06.10. 3 5.990 4.690 3.090 ZDARMA
22.09.–03.10. 4 7.490 5.990 3.890 ZDARMA
06.10.–31.10. 4 6.590 5.290 3.390 ZDARMA
10.10.–03.11. 3 5.190 4.090 2.690 ZDARMA
07. 10.–25. 10. 4 6 290 5 190 2 290 ZDARMA

toP Sleva 7 % při objednání do 27. 2. 2019
Cena za dítě v doprovodu 2 osob

              MOŽNÉ I TÝDENNÍ POBYTY - NA VYŽÁDÁNÍ

díTě do 12 LET 
ZdARMA
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Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky
•  vstup do bazénu, sauny, vířivky
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  cca 1,5 € os./den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu

Cena zahrnuje:
•  ubytování s polopenzí dle tabulky
•  parkovací místo

Povinné PříPlatky:
•  cca 1 € os./den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  dopravu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu

Hotel SEEHOF *** » Monguelfo

Chata DOLOMIA » Passo Fedaia

Popis: Rodinný hotel s výbornou kuchyní se nachází na 
břehu rozlehlého horského jezera. K dispozici má 29 pěkně 
zařízených pokojů a malé relaxační centrum se saunou, 
vířivkou a vnitřním bazénem s výhledem na jezero.
vybavení hotelu: recepce, hotelová restaurace, společenská 
místnost s TV, stolní tenis, výtah, lyžárna, Wi ‑Fi připojení ve 
společných prostorech, parkoviště
Sport, relaxace, zábava: vnitřní bazén, sauna, vířivka, 
solárium

vybavení pokojů: příslušenství, SAT ‑TV, telefon, trezor, 
téměř všechny mají balkón nebo terasu (některé pokoje 
s výhledem na jezero)
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované 
jednotné menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: 3 km Monguelfo

Popis: Chata se nachází pod nejvyšší horou Dolomit – Mar‑
moladou, v malebném prostředí jezera Fedaia. K dispozici má 
24 pokojů, které jsou zařízené v horském stylu a odpovídají 
kategorii hotelu. Jedná se o místo, kam se klienti rádi vracejí 
nejen díky romantickému prostředí, ale také výborné italské 
kuchyni, kterou připravuje sám majitel Giuseppe.
vybavení hotelu: recepce s barem, hotelová restaurace 
s panoramatickým výhledem, herna (šipky), společenská 

místnost s pecí, Wi ‑Fi připojení zdarma (na celé chatě), 
výtah, parkoviště
vybavení pokojů: příslušenství, SAT ‑TV, fén, lůžkoviny, 
ručníky, balkon nebo terasa
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované, 
výběr ze 2–3 menu, salátový bufet, dezert
vzdálenost od centra: 10 km Alba di Canazei, 12 km 
Canazei

hotel SeehoF *** Cena za osobu                                                                                         Chata DoloMia Cena za osobu

Termíny Noci
1./2. lůžko 3./4. lůžko (přistýlka) Termíny Noci

1./2. lůžko 3./4. lůžko (přistýlka)
Dospělý Dospělý Dítě 12–13,99 let Dítě 6–11,99 let Dítě 3–5,99 let Dospělý Dospělý Dítě 8–11,99 let

25.05.–29.06
21.09.–20.10.

3 4 690 4 290 3 790 3 390 2 590
15.06.–29.06.
31.08.–28.09.

3 4 690 3 890 2 790
4 5 990 5 390 4 890 4 290 3 190 4 5 990 4 990 3 490
5 7 290 6 590 5 890 5 190 3 890 5 7 290 5 990 4 190
7 9 790 8 790 7 790 6 990 5 190 7 9 790 7 990 5 290

29.06.–20.07.
07.09.–21.09.

3 5 190 4 690 4 190 3 790 2 890
29.06.–03.08.
24.08.–31.08.

3 5 190 4 290 2 990
4 6 690 6 090 5 390 4 690 3 590 4 6 690 5 490 3 790
5 8 190 7 290 6 590 5 790 4 290 5 8 190 6 690 4 590
7 10 890 9 890 8 790 7 790 5 790 7 10 890 8 890 5 890

20.07.–03.08. 
24.08.–07.09.

3 6 190 5 590 4 990 4 490 3 390

03.08.–24.08.

3 6 190 5 190 3 490
4 8 190 7 190 6 490 5 690 4 190 4 7 990 6 590 4 490
5 9 790 8 790 7 890 6 990 5 190 5 9 790 7 990 5 390
7 13 290 11 990 10 590 9 390 6 990 7 13 290 10 790 7 190

Dolomity v létě

děti do 8 let 
zdarma
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Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí (u večeře 

1/2 l minerální vody + 1/4 l vína nebo 
1 pivo nebo 1 soft drink)

•  leteckou dopravu Praha – Catania – 
Praha

• transfery z letiště do hotelu a zpět
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  zákonné pojištění pro případ úpadku 

CK

• klimatizaci (od 15. 6. do 15. 9.)
• delegátské služby

Cena nezahrnuje:
• cestovní pojištění viz str. 3, 5
• pobytovou taxu

Povinné PříPlatky:
• 1,5 € os./den – pobytová taxa

hotel Baia DeGli Dei *** Cena za osobu/So–So

Termíny Noci
1./2. lůžko 3. lůžko (přistýlka)

Dospělý Dospělý Dítě 
6–11,99 let

Dítě 
2–5,99 let Dítě do 2 let 

01.06.–29.06. 7 21.590 20.790 15.090 11.290 990 
29.06.–27.07. 7 22.090 21.090 15.290 11.290 990 
27.07.–24.08. 7 23.290 22.290 15.890 11.290 990 
24.08.–28.09. 7 22.090 21.090 15.290 11.290 990 

Jednolůžkový pokoj za příplatek

Hotel BAIA DEGLI DEI *** » Giardini Naxos

Popis: Velmi oblíbený hotel především díky výhodné 
ceně, příjemnému personálu a bezkonkurenční poloze 
přímo u překrásné pláže Baia di Recanti. Hotel byl zre‑
konstruován v  roce 2000–2001 a  je tvořen 47 pokoji, 
které jsou jednoduše zařízené. Nachází se v klidné části 
Recanti, samotné centrum Giardini Naxos s bary, restau‑
racemi, obchody a promenádou je vzdáleno cca 1 km. 
Hotel má ideální polohu na podnikání výletů po okolí. 
vybavení hotelu: recepce, restaurace s výhledem na moře 

a mezinárodní kuchyní, bar, sluneční terasa ve 4. patře s krás‑
ným výhledem, zahrada
vybavení pokojů: příslušenství, telefon, fén, SAT ‑TV, 
klimatizace, trezor
Stravování: snídaně – kontinentální, večeře – servírované, 
výběr z menu, nápoje u večeří: 1/2 l vody + 1/4 l vína nebo 
1 pivo nebo 1 soft drink
vzdálenost od centra: 1 km Giardini Naxos
vzdálenost od pláže: přímo u písečno ‑oblázkové pláže

fede
doporučuje

ostrov Sicílie – itÁliE

0 m
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0 m

100 m

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování se snídaní
•  leteckou dopravu Praha – Catania – 

Praha
•  transfery z letiště do hotelu a zpět
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  zákonné pojištění pro případ úpadku 

CK
•  delegátské služby

Cena nezahrnuje:
• cestovní pojištění viz str. 3, 5
• pobytovou taxu

Povinné PříPlatky:
• 1,5 € os./den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky
•  1 490 Kč os./týden – pokoj superior 

s výhledem na moře

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí v pokoji 

hotel Classic
•  leteckou dopravu Praha – Catania – 

Praha
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  transfery z letiště do hotelu a zpět
•  zákonné pojištění CK FEDE proti 

úpadku
•  delegáta CK

Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu

Povinné PříPlatky:
•  cca 1,5 € os./den – pobytová taxa

hotel villa linDa *** Cena za osobu/So–So

Termíny Noci
1./2. lůžko 3. lůžko (přistýlka)

Dospělý Dospělý Dítě 2‑11,99 let Dítě do 2 let 
01.06.–29.06. 7 20.990 18.790 14.690 990 
29.06.–03.08. 7 21.590 19.190 15.090 990 
03.08.–31.08. 7 23.090 20.290 15.790 990 
31.08.–28.09. 7 21.590 19.190 15.090 990 

Jednolůžkový pokoj za příplatek

hotel naXoS BeaCh **** Cena za osobu/So ‑So

Termíny Noci
1./2. lůžko 3. lůžko (přistýlka)

Dospělý Dítě 6‑11,99 let Dítě 2‑5,99 let Dítě do 2 let 
01.06.–15.06. 7 29.390 20.090 26.390 990 
15.06.–13.07. 7 31.090 20.990 27.790 990 
13.07.–10.08. 7 32.290 21.590 28.890 990 
10.08.–17.08. 7 39.990 25.390 35.390 990 
17.08.–24.08. 7 32.290 21.590 28.890 990 
24.08.–21.09. 7 31.090 20.990 27.790 990 
21.09.–28.09. 7 25.990 18.390 23.490 990 

Jednolůžkový pokoj za příplatek

Hotel VILLA LINDA *** » Giardini Naxos

Hotel NAXOS BEACH **** » Giardini Naxos

Popis: Příjemný, rodinný hotel s přátelskou atmosférou 
se nachází jen 100 m od krásné pláže Baia di Recanati a je 
ideálním místem pro strávení klidné dovolené. Hotel je tvořen 
42 pěkně a jednoduše zařízenými pokoji. V blízkosti ubyto‑
vání se nachází obchůdky a restaurace, samotné centrum 
s promenádou je vzdáleno cca 1 km. Taormina, kde najdete 
Parco Duca di Cesar, Teatro Greco a Naumachie, se nachází 
cca 7 km od hotelu. Doporučujeme klientům, kteří hledají 
ubytování na klidném místě v blízkosti pláže.

vybavení hotelu: recepce, bar, snídaňová místnost
vybavení pokojů: příslušenství, fén, SAT ‑TV, telefon, mini 
lednice, Wi ‑Fi připojení zdarma
Stravování: snídaně – bufetové
vzdálenost od centra: 100 m od centra – část Recanti, 
1 km Giardini Naxos
vzdálenost od pláže: 100 m písečno ‑oblázková pláž

Popis: Rozsáhlý hotelový komplex se rozprostírá ve velkém 
parku přímo u písčité pláže s tmavým pískem a jemnými 
oblázky. Tvoří jej čtyřpodlažní budova, ve které se nachází 
170 pěkně zařízených pokojů kategorie classic v typickém 
sicilském stylu. Další 453 pokojů se nachází v menších vil‑
kách. Hotel se nachází na jednom z nejkrásnějších míst 
východní části Sicílie a je ideální pro rodiny s dětmi, ale 
i náročné klienty.
vybavení hotelu: recepce, 4 restaurace, připojení na in‑
ternet ve společných prostorech (W ‑Fi, internet point – za 
poplatek), 4 bary, hotelový minibus (k lanovce do Taormíny), 
obchůdek se suvenýry, minimarket, zahrada, terasa
Sport, relaxace, zábava: 4 bazény (včetně 1 olympijského 
a 2 dětských), tenisové kurty, fitness centrum, volejbalové 
a basketbalové hřiště, stolní tenis…

vybavení pokojů: příslušenství, fén, SAT ‑TV, klimatizace, 
telefon, trezor, mini bar, balkon/terasa
hotel Classic – pokoje v hotelové budově s přímým nebo 
bočním výhledem na moře
na vyžádání:
villa Classic – pokoje ve vilkách (přízemí nebo 1. patro), 
bez výhledu na moře
villa Deluxe (za příplatek) – zrenovované pokoje ve 
vilkách
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – bufetové, za 
příplatek možnost plné penze nebo all inclusive
vzdálenost od centra: 200 m menší centrum Giardini 
Naxos, 8 km Taormina
vzdálenost od pláže: přímo u písčité pláže s oblázky

itÁliE – ostrov Sicílie
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200 m

ostrov Sardinie – itÁliE

Cena zahrnuje:
• 7x ubytování
•  leteckou dopravu Praha – Olbia – Praha
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  transfer letiště – ubytování – letiště
•  spotřeby energií
•  zákonné pojištění pro případ úpadku CK
•  asistence na telefonu v českém jazyce

Povinné PříPlatky:
• 100 € – vratná kauce
•  cca 2 € os./den – pobytová taxa
• 43 €/BILO, 55 €/TRILO – konečný úklid

Cena nezahrnuje:
• stravování
•  lůžkoviny, ručníky
• konečný úklid
•  pobytovou taxu
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Fakultativní PříPlatky:
• 12 € os./týden. lůžkoviny, ručníky
•  20 € týden – dětská postýlka (na 

vyžádání)
•  35 € týden – pračka

Apartmány BORGO SPIAGGIA » Isola Rossa

Popis: Apartmány situovány v dvoupatrových domech, 
v klidné obydlené oblasti, se rozprostírají v okolí pláže Spia‑
ggia Lunga a útesů. Všechny apartmány jsou zařízeny podle 
individuálního vkusu majitelů a mají vlastní dvorek, balkón 
nebo verandu (nejsou však garantované). K dispozici jsou 
různé typy apartmánů.
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku‑
chyňský kout, TV
Bilo 2 (B) – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí

Bilo 3/4 (B1) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí
trilo 4 (C) – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, 
pokoj se 2 lůžky (může být palanda)
Na vyžádání možnost apartmánu trilo 6 a quadrilo 8.
Stravování: vlastní
vzdálenost od centra: 200 m od Isola Rossa
vzdálenost od pláže: 200 m od písečné pláže Spiaggia 
Lunga

apartmány BorGo SPiaGGia Cena za osobu/So–So
Pobyty Noci BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4

01.06.–15.06. 7 17.390 15.390 14.390 14.290 
15.06.–22.06. 7 18.390 16.090 14.890 15.290 
22.06.–29.06. 7 18.790 16.390 15.090 15.390 
29.06.–06.07. 7 19.490 16.890 15.490 15.690 
06.07.–13.07. 7 19.590 16.890 15.490 15.690 
13.07.–20.07. 7 20.790 17.790 16.190 16.490 
20.07.–27.07. 7 20.890 17.890 16.290 16.590 
27.07.–03.08. 7 21.090 18.190 16.490 16.790 
03.08.–10.08. 7 22.690 19.290 17.290 17.590 
10.08.–17.08. 7 24.990 20.890 18.490 18.990 
17.08.–24.08. 7 23.290 19.690 17.590 17.990 
24.08.–31.08. 7 18.690 16.790 15.390 15.890 
31.08.–07.09. 7 18.090 16.290 14.990 15.390 
07.09.–28.09. 7 17.390 15.390 14.290 14.290 

Na vyžádání možnost pobytu ST‑ST

Sardinie

oliBia

Castelsardo

isola rossa

Cagliari

výhodná 
Cena
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200 m

15 m

itÁliE – ostrov Sardinie

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování v apartmánu 
•  leteckou dopravu Praha ‑ Olbia ‑ Praha 
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek 
•  transfery z letiště do hotelu a zpět 
•  spotřeby energií 
•  zákonné pojištění pro případ úpadku CK 
•  asistence na telefonu v českém jazyce

Povinné PříPlatky:
•  cca 2 € os./den – pobytová taxa 
•  100 € – vratná kauce 100 € 
•  43 € BILO, 55 € TRILO/týden – konečný 

úklid (vlastní úklid kuchyňky) 

Cena nezahrnuje:
•  stravování 
•  konečný úklid 
•  lůžkoviny, ručníky 
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

nePovinné PříPlatky:
•  10 € os./týden – lůžkoviny, ručníky 
•  20 € týden – dětská postýlka (na 

vyžádání) 
•  35 € týden – pračka  

apartmány tanCa Della torre/lunGoMare Cena za osobu/So–So
Pobyty Noci BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4

01.06.–08.06. 7 18.590 16.690 15.290 15.890 
08.06.–22.06. 7 18.990 16.990 15.490 15.990 
22.06.–06.07. 7 21.490 18.690 16.790 17.590 
06.07.–27.07. 7 21.890 19.190 17.190 17.990 
27.07.–03.08. 7 22.190 19.390 17.390 18.190 
03.08.–17.08. 7 26.390 22.590 19.690 20.190 
17.08.–24.08. 7 24.390 20.890 18.490 19.190 
24.08.–31.08. 7 20.290 17.890 16.190 16.790 
31.08.–07.09. 7 19.590 17.390 15.890 16.390 
07.09.–28.09. 7 18.590 16.690 15.290 15.890 
01.06.–08.06. 7 18.590 16.690 15.290 15.890 

Apartmány LUNGOMARE » Isola Rossa

Apartmány TANCA DELLA TORRE » Isola Rossa

Popis: Apartmány jsou situovány ve dvoupatrových domech 
u moře, zařízené podle individuálního vkusu majitelů 
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku‑
chyňský kout, TV, balkon nebo veranda 
Bilo 2 (B) – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí 
Bilo 3/4 (B1) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí 

trilo 4 (C) ‑ obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, 
pokoj se 2 lůžky (může být palanda) 
Na vyžádání možnost apartmánu trilo pro 6 osob
Stravování: vlastní
vzdálenost od centra: 200 m od Isola Rossa
vzdálenost od pláže: 15–300 m od písečné pláže Spiaggia 
Lunga, 15‑50 m od moře 

Popis: Komfortní apartmány v nově postavených dvou‑
patrových řadových vilkách vzdálené cca 200‑300 m od 
pláže. Apartmány několika typologií disponují prostornou 
verandou, dvorkem nebo zahrádkou. 
vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený ku‑
chyňský kout, TV, balkon nebo veranda 
Bilo 2 (B) – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí 
Bilo 3/4 (B1) – obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, ložnice s manželskou postelí 

trilo 4 (C) – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, 
pokoj se 2 lůžky (může být palanda) 
Na vyžádání možnost apartmánu trilo pro 6 osob
Stravování: vlastní
vzdálenost od centra: 200 m od Isola Rossa
vzdálenost od pláže: 200–300 m od písečné pláže Spia‑
ggia Lunga

novinka
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350 m

VIP

ostrov Sardinie – itÁliE

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování v apartmánu 
•  leteckou dopravu Praha – Olbia – Praha 
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek 
•  transfery z letiště do hotelu a zpět 
•  spotřeby energií 
•  ložní prádlo, ručníky (výměna za 

poplatek)
•  konečný úklid (nutno uklidit kuchyň, 

jinak poplatek)
•  zákonné pojištění pro případ úpadku CK 
•  asistence na telefonu v českém jazyce

Cena nezahrnuje:
•  stravování 

•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5

Povinné PříPlatky:
•  cca 2 € os./den  –  pobytová taxa 
•  100 €  –  vratná kauce  (pouze platební 

kartou)

nePovinné PříPlatky:
•  10 € os./výměna  –  lůžkoviny, ručníky 
•  80 € týden – klimatizace (nutno 

objednat při rezervaci) v bilo
•  30 € týden – pračka, myčka (nutno 

objednat předem)
•  43 € týden – dětská postýlka (na 

vyžádání)

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí
•  leteckou dopravu Praha ‑ Olbia ‑ Praha 
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek 
•  transfery z letiště do hotelu a zpět 
•  zákonné pojištění pro případ úpadku CK 
•  asistence na telefonu v českém jazyce

Cena nezahrnuje:
•  pobytovou taxu 
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  plážový servis

Povinné PříPlatky:
•  cca 2 € os./den ‑ pobytová taxa

rezidence le Corti Di Marinella Cena za osobu/So‑So
Typ apartmánu VÝHLED DO ZAHRADY VÝHLED NA MOŘE

Pobyty Noci BILO 2 BILO 3 BILO 4 BILO 2 BILO 3 BILO 4
01.06.–08.06. 7 16.590 15.090 14.390 16.890 15.590 14.890
08.06.–15.06. 7 17.390 15.690 14.790 17.790 16.190 15.390
15.06.–22.06. 7 17.490 15.790 14.890 17.990 16.290 15.490
22.06.–29.06. 7 18.090 16.190 15.190 18.790 16.790 15.890
29.06.–06.07. 7 19.190 16.890 15.690 19.890 17.590 16.390
06.07.–13.07. 7 19.890 17.390 16.090 20.690 18.090 16.790
13.07.–20.07. 7 20.790 17.890 16.490 21.790 18.890 17.390
20.07.–27.07. 7 22.390 18.990 17.290 23.690 20.190 18.390
27.07.–03.08. 7 23.490 19.790 17.890 24.890 20.890 18.890
03.08.–24.08. 7 26.890 21.990 19.590 28.890 23.590 20.890
24.08.–31.08. 7 22.290 18.890 17.290 22.890 19.590 17.890
31.08.–07.09. 7 16.790 15.290 14.490 17.190 15.790 15.090
07.09.–28.09. 7 15.590 14.490 13.890 15.690 14.790 14.290

hotel resort & Spa Baia CaDDinaS **** Cena za osobu/So‑So
typ pokoje GiarDino SuPerior

Termíny Noci
1./2. lůžko 1./2. lůžko 3. lůžko (přistýlka)

Dospělý Dospělý Dospělý Dítě  
2–12,99 let Dítě do 2 let 

01.06.–29.06. 7 31.190 35.990 22.890 22.590 990 
29.06.–03.08. 7 34.490 40.890 25.290 25.090 990 
03.08.–24.08. 7 39.790 47.190 28.490 28.190 990 
24.08.–07.09. 7 34.490 40.890 25.290 25.090 990 
07.09.–21.09. 7 31.190 35.990 22.890 22.590 990 
21.09.–28.09. 7 28.590 31.990 20.890 20.590 990 

Jednolůžkový pokoj za příplatek

Hotel Resort & Spa BAIA CADDINAS **** » Golfo Aranci

Rezidence LE CORTI DI MARINELLA » Golfo di Marinella

Popis: Hotel Baia Caddinas je jeden z mála hotelů v Golfo 
Aranci a na Sardinii, který se nachází přímo u krystalově čis‑
tého moře a nádherné písečné pláže s bílým pískem. Jedná se 
o klidnou část letoviska s možností drobných nákupů v okolí, 
samotné centrum městečka je vzdáleno cca 500 m. Kromě 
skvělé polohy hotel nabízí kvalitní služby, chutnou kuchyni, 
bohaté zázemí a pokoje různých typologií. Za zmínku určitě 
stojí, že byl hotel v letech 2012 a 2013 vyhlášen jako Top hotel 
na Sardinii a v letech 2013 a 2017 vyhrál cenu Italia Award. 
vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
bar, Wi‑Fi připojení, zahrada 
Sport, relaxace, zábava: 2 venkovní bazény, dětský klub, 
posilovna, relaxační centrum se saunou, tureckou lázní a re‑
laxační zónou, masáže a kosmetické procedury (za poplatek) 

vybavení pokojů: příslušenství, SAT‑TV, telefon, trezor, 
klimatizace, mini lednička
Hotel je tvořen centrální budovou a vedlejšími budovami 
v zahradě 
Pokoj GiarDino: max. 2 osoby, pokoje umístěné ve ved‑
lejších budovách obklopené zahradou, malá veranda, bez 
výhledu na moře, pokoje odpovídají 3*, služby hotelu 4* 
Pokoj SuPerior: max. 3 osoby, pokoje v centrální budově 
s balkonem 
Další pokoje na vyžádání za příplatek 
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírované 
vzdálenost od centra: 500 m od Golfo Aranci
vzdálenost od pláže: 0 m od bílé písečné pláže 

Popis: Komplex tvořený dvoupodlažními vilkami je situován 
na panoramatickém místě v severovýchodní části Sardinie na 
pobřeží Costa Smeralda. Ve vzdálenosti cca 350 m najdete 
pláž se skalisky a cca 800 m od ubytování se nachází nád‑
herná písečná pláž s bílým pískem v zálivu Marinella. Různé 
obchody a restaurace jsou vzdálené cca 300 m, centrum Golfo 
di Marinella cca 900 m. Ubytování je v komfortně zařízených 
apartmánech bilo a trilo, které jsou v přízemí nebo 1. patře. 
Doporučujeme klientům, kteří chtějí strávit dovolenou na 
klidném místě nedaleko pláže a poznat krásy ostrova.
vybavení rezidence: recepce, Wi‑Fi připojení u recepce, 
parkoviště

vybavení apartmánů: příslušenství, plně vybavený 
kuchyňský kout, TV, trezor, terasa nebo předzahrádka, za 
příplatek (při rezervaci) klimatizace, pračka a myčka
Apartmány jsou umístěně v přízemí nebo 1. patře, všech‑
ny mají vlastní vstup, za příplatek možnost apartmánu se 
2 koupelnami (na vyžádání)
Na vyžádání možnost většího apartmánu trilo až pro 6 osob
Stravování: vlastní
vzdálenost od centra: 900 m od Golfo di Marinella
vzdálenost od pláže: 350 m od pláže se skalisky, 800 m 
od bílé písečné pláže 

0 m

pro náročné



Ischia

itÁliE – ostrov ischia
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itÁliE – ostrov ischia

200 m

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí
•  leteckou dopravu Praha – Neapol – 

Praha
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  transfery z letiště do hotelu a zpět
•  zákonné pojištění pro případ úpadku CK
•  delegátské služby

Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu
•  vstup do relaxačního centra

Povinné PříPlatky:
•  cca 2,5 € os./den – pobytová taxa
•  25 € os. – slavnostní večeře „Ferragos‑

to“ 15. 08.

Fakultativní PříPlatky:
•  3 490 Kč os./týden – plná penze
•  3 290 Kč os./týden – pokoj s výhledem 

na moře
•  10 € den – dětská postýlka (na 

vyžádání)

Hotel TERME PROVIDENCE **** » Forio

Popis: Velmi oblíbený hotel s rodinnou atmosférou se nachá‑
zí na jednom z nejkrásnějších panoramatických míst, přímo 
nad zálivem Baia di Citara, v těsné blízkosti termálního parku 
Poseidonovy zahrady (pěšky cca 10 min). Hotel, tvořen hlavní 
budovou a přilehlými přízemními budovami, má k dispozici 
68 jednoduše a účelně zařízených pokojů. Doporučujeme 
všem, kteří chtějí relaxovat a plně využít všech nabízených 
služeb – termálních bazénů, centra zdraví atd.
vybavení hotelu: recepce, klimatizovaná panoramatická 
restaurace, bar, panoramatický venkovní bar, trezor, výtah, 
velké parkoviště, dětské hřiště, relaxační centrum, venkovní 
sladkovodní a venkovní termální bazén s teplotou cca 40 °C, 
venkovní sluneční terasa s lehátky a slunečníky, poblíž hotelu 
zastávka busu (cca 40 m)

Sport, relaxace, zábava: Kneippovy lázně, krytý termální 
bazén (cca 37 °C) s vířivkou
hotelové termální lázně (za poplatek) – inhalační kůry, 
termální koupele, bahenní zábaly, programy na respirační 
problémy, alergie, artrózu, kožní onemocnění, akné, dále 
koupele ve víně (jediné na ostrově), v mléce, aromatické 
koupele, antistresové masáže; obličejové masky – medo‑
vé, rýžové, vinné; tělové zábaly – kávové, z mořských řas, 
bahenní, bylinné
vybavení pokojů: příslušenství, fén, telefon, SAT ‑TV, kli‑
matizace, trezor, téměř všechny s terasou nebo balkónem
Stravování: snídaně – bufetová, večeře – bohatá servíro‑
vaná – výběr ze 2–3 menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: 1 km Forio
vzdálenost od pláže: 200 m pláž Cava dell’Isola

hotel terMe ProviDenCe **** Cena za osobu/So–So

Termíny Noci
1./2. lůžko 3. lůžko (přistýlka)

Dospělý Dospělý Dítě 2–11,99 let Dítě do 2 let
25.05.–22.06. 7 25.290 21.690 19.090 990 
22.06.–03.08. 7 25.690 21.890 20.490 990 
03.08.–24.08. 7 26.690 23.990 19.790 990 
24.08.–05.10. 7 25.690 21.890 20.490 990 

Jednolůžkový pokoj za příplatek

fede
doporučuje
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250 m

300 m

ostrov ischia – itÁliE

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí v pokoji 

standard
•  připojení na internet Wi ‑Fi (terasa 

u bazénu, vstupní hala)
•  klimatizace (od poloviny června do 

poloviny září)
•  leteckou dopravu Praha – Neapol – 

Praha
•  transfery z letiště do hotelu a zpět
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  zákonné pojištění pro případ úpadku CK
•  delegátské služby

Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu

Povinné PříPlatky:
•  35 € – slavnostní večeře „Ferragosto“ 

15. 8.
•  cca 2 € os./den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  4.290 Kč os./týden – plná penze
•  1.990 Kč os./týden – pokoj superior
•  15 € den – dětská postýlka

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí v pokoji 

standard
•  leteckou dopravu Praha – Neapol 

– Praha
•  transfery z letiště do hotelu a zpět
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  zákonné pojištění pro případ úpadku CK
•  delegátské služby 
 
Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu 

Povinné PříPlatky:
•  15 € /den – postýlka pro dítě do 2 let
•  cca 2 € os./den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  2.690 Kč os./týden – plná penze
•  890 Kč os./týden – pokoj s klimatizací
•  690 Kč os./týden – pokoj s balkonem
•  1.890 Kč os./týden – pokoj s balkonem 

a výhledem

hotel eDen Park *** Cena za osobu/So ‑So

Termíny Noci
1./2. lůžko 3. lůžko (přistýlka)

Dospělý Dospělý Dítě 
2–11,99 let Dítě do 2 let

25.05.–29.06. 7 21.390 20.490 18.690 990
29.06.–03.08. 7 20.390 19.590 17.990 990
03.08.–24.08. 7 24.190 22.990 20.690 990
24.08.–28.09. 7 21.390 20.490 18.690 990
28.09.–05.10. 7 20.390 19.590 17.990 990

Jednolůžkový pokoj za příplatek

hotel alBatroS *** Cena za osobu/So ‑So

Termíny Noci
1./2. lůžko 3./4. lůžko 

(přistýlka)
3. lůžko 

(přistýlka)
4. lůžko 

(přistýlka)
3./4. lůžko 
(přistýlka)

Dospělý Dospělý Dítě  
2–11,99 let

Dítě  
2–11,99 let Dítě do 2 let 

25.05.–01.06. 7 21.690 19.990 13.190 17.290 990 
01.06.–06.07. 7 24.590 22.290 13.190 18.790 990 
06.07.–10.08. 7 27.590 24.690 20.190 20.190 990 
10.08.–31.08. 7 31.190 27.490 25.490 25.490 990 
31.08.–21.09. 7 24.590 22.290 18.790 18.790 990 
21.09.–05.10. 7 21.690 19.990 13.190 17.290 990 

Jednolůžkový pokoj za příplatek

Hotel ALBATROS *** » Forio

Hotel EDEN PARK *** » Forio

Popis: Hotel ve středomořském stylu situován podél moře, 
leží blízko zálivu „Baia di Citara “ a slavných Poseidonových 
zahrad. Tvoří jej nově zrekontstruované, velmi elegantně 
zařízené pokoje s výhledem na moře.
vybavení hotelu: recepce, bar, klimatizovaná restaurace, 
internet point u recepce, TV místnost, Wi ‑Fi připojení zdarma 
v hale a u bazénu, nově vybudované 2 venkovní termo‑
‑minerální bazény, vybavená sluneční terasa, venkovní 
snackbar, soukormé nehlídané parkoviště
Sport, relaxace, zábava: 2 venkovní termo ‑minerální 
bazény, z nichž jeden teplý s hydromasážemi

vybavení pokojů: příslušenství, telefon s přímou volbou, 
TV, trezor, fén, klimatizace (od poloviny června do poloviny 
září), balkon nebo terasa s výhledem na moře
Standard: pokoje nad recepcí, všechny s výhledem na moře
Superior (za příplatek): pokoje u bazénu s prostornou 
terasou s výhledem do zahrady a na moře. Všechny pokoje 
jsou nově zrekonstruované a velmi elegantně zařízené.
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírovaná – 
výběr z menu, salátový bufet
vzdálenost od centra: 1 km Forio
vzdálenost od pláže: 250 m od písčité pláže Cava dell‘Isola

Popis: Hotel s rodinnou atmosférou je ideálním mísem pro 
strávení relaxační dovolené, jelikož se nachází blízko moře 
a zároveň centra. Součástí hotelu je velký bazén s minerální 
vodou a menší s termální, které jsou obklopené zelení. 
K dispozici má 44 jednoduše zařízených pokojů v moderním 
stylu. Mezi přednosti hotelu patří přátelský personál, velmi 
dobrá italská kuchyně a výhodná cena.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, Wi‑Fi připojení, 
sluneční terasa
Sport, relaxace, zábava: bazén s termální (cca 30°C) 
vodou, bazén s minerální (sladkou) vodou, sauna, malé es‑

tetické centrum (masáže, kosmetika – za poplatek) – služby 
na vyžádání v recepci, menší vnitřní bazén s hydromasáží
vybavení pokojů: příslušenství, TV, telefon
na vyžádání za příplatek: klimatizace , balkón, výhled 
na moře
Stravování: snídaně–bufetové, večeře–servírované, výběr 
ze 2–3 menu, salátový bufet, dezert
vzdálenost od centra: 900 m Forio 
vzdálenost od pláže: 300 m od pláže Chiaia, 700 m od 
pláže San Francesco

oBlíBený
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itÁliE – ostrov ischia

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí v pokoji 

standard
•  klimatizace (od poloviny června do 

poloviny září)
•  leteckou dopravu Praha – Neapol – 

Praha
•  transfery z letiště do hotelu a zpět
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  zákonné pojištění pro případ úpadku CK
•  delegátské služby

Povinné PříPlatky:
•  cca 2 € os./den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu

Fakultativní PříPlatky:
•  3.590 Kč/pokoj/týden – pokoj s balko‑

nem a výhledem na moře
•  2.490 Kč/pokoj/týden – pokoj s oknem 

a výhledem na moře
•  8 € os./den – obědový snack
•  3 € os./den – nápoje u večeře (½ l 

vody + ¼ l vína)

Hotel MARECO *** » Forio

Popis: Hotel se nachází na klidném místě jen pár metrů od 
moře a cca 200 m od písečné pláže Chiaia. Do historického 
centra městečka Forio, vzdáleného cca 800 m, se dostanete 
příjemnou procházkou po promenádě. V okolí hotelu najde‑
te placené i volné plážové úseky, restaurace, minimarket 
tabák atd. Hotel má k dispozici 35 pokojů v přízemí, za 
příplatek jsou možné i pokoje v patře s výhledem na moře.
vybavení hotelu: recepce, restaurace, snack bar, prostorné 
vybavené terasy s panoramatickým výhledem na moře, 
zahrádka
Sport, relaxace, zábava: vnitřní teplý bazén 31–32 °C 
s kaskádou a hydromasáží, venkovní minerální bazén o ven‑

kovní teplotě, v hlavní sezóně se předpokládá vybavené 
dřevěné molo u moře za poplatek cca 5 € os./den
vybavení pokojů: příslušenství, TV, trezor, klimatizace 
(15. 6.–15. 9.), mini bar, Wi ‑Fi připojení zdarma
Standard: pokoje v přízemí nebo na terase u bazénu
Za příplatek možnost pokoje v 1. patře s balkonem s výhle‑
dem na moře nebo oknem s výhledem na moře
Stravování: snídaně – bufetové, večeře – servírovaná – 
výběr z menu, salátový bufet, dezert nebo ovoce
vzdálenost od centra: 800 m Forio
vzdálenost od pláže: 80 m od moře, 200 m od písečné 
pláže Chiaia, 350 m od písečnépláže San Francesco

hotel San MareCo *** Cena za osobu/So ‑So

Termíny Noci 1./2. lůžko 3. lůžko 
(přistýlka)

4. lůžko 
(přistýlka)

3. lůžko 
(přistýlka)

4. lůžko 
(přistýlka)

3. lůžko 
(přistýlka)

4. lůžko 
(přistýlka)

3./4. lůžko 
(přistýlka)

Dospělý Dospělý Dospělý Dítě 7–11,99 let Dítě 7–11,99 let Dítě 2–6,99 let Dítě 2–6,99 let Dítě do 2 let 
25.05.–15.06. 7 21.390 20.490 18.990 18.690 17.190 17.190 13.190 990 
15.06.–29.06. 7 22.090 21.090 19.390 19.190 17.490 17.490 13.190 990 
29.06.–13.07. 7 22.490 21.490 19.690 19.490 17.690 17.690 13.190 990 
13.07.–27.07. 7 23.290 22.190 20.290 20.090 18.090 18.090 13.190 990 
27.07.–03.08. 7 23.490 22.390 20.390 20.190 18.190 18.190 13.190 990 
03.08.–10.08. 7 24.590 23.390 21.190 20.990 18.790 18.790 13.190 990 
10.08.–24.08. 7 30.290 28.490 25.190 24.990 21.590 21.590 13.190 990 
24.08.–31.08. 7 25.690 24.290 21.890 21.690 19.290 19.290 13.190 990 
31.08.–07.09. 7 22.690 21.690 19.890 19.590 17.790 17.790 13.190 990 
07.09.–21.09. 7 21.890 20.890 19.290 18.990 17.390 17.390 13.190 990 
21.09.–05.10. 7 21.190 20.290 18.790 18.590 17.090 17.090 13.190 990 

Jednolůžkový pokoj za příplatek

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí
•  leteckou dopravu Praha – Neapol – 

Praha
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  transfery z letiště do hotelu a zpět
•  zákonné pojištění pro případ úpadku 

CK
•  delegátské služby

Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu

Povinné PříPlatky:
•  cca 2 € os./den – pobytová taxa

Fakultativní PříPlatky:
•  7 € den – dětská postýlka – dítě 

do 2 let
•  6 € den/pokoj – klimatizace (na 

vyžádání)
•  3 € den/pokoj – mini bar (na vyžádání)
•  1.890 Kč os./týden – polopenze infant
•  1.290 Kč os./týden – pokoj s terasou
•  2.490 Kč pokoj/týden – pokoj s výhle‑

dem na moře

Hotel CORONA *** » Forio

Popis: Hotel s bazénem je situovaný na klidném místě 
v krásné udržované zahradě. Doporučujeme klientům, kteří 
hledají ubytování poblíž pláže a nedaleko Poseidonových 
zahrad. Hotel leží mezi centrem městečka Forio a zónou 
Citara, kde se nachází největší termální park Poseidonovy 
zahrady. Do historického centra městečka Forio se dá dojít 
podél moře krásnou romantickou procházkou nebo je možné 
využít autobusové spojení (zastávka cca 50 m). K prostorné 
písečné pláži Cava dell’Isola, která je vzdálená cca 300 m, 
vede soukromá cesta. Další písčitá pláž Citara se slavným 
parkem Poseidonovy zahrady leží cca 900 m od hotelu.
vybavení hotelu: restaurace s místní kuchyní, bar, klima‑
tizované veřejné prostory, překrásná zahrada s pěstěným 
trávníkem, bar, TV hala, sluneční terasa, Wi ‑Fi připojení 
zdarma ve společných prstorech, hotelový svoz do centra 
Foria a na pláž

Sport, relaxace, zábava: krytý bazén s hydromasážní 
vanou, velký venkovní minerální bazén s vybavenou terasou, 
možnost využití termálních lázní v blízkém hotelu
vybavení pokojů: příslušenství, telefon, TV, na vyžádání 
za příplatek je možná klimatizace, mini bar
Standard: pokoje s oknem umístěné v budově s recepcí
Na vyžádání za příplatek jsou možné pokoje s terasou, které 
se nachází v přízemní budově v zahradě nebo pokoj s bal‑
konem a výhledem na moře, které jsou situovány v 1. patře 
v budově s recepcí.
Stravování: snídaně – menší bufet, večeře – servírovaná – 
výběr z prvních chodů (těstoviny, polévka), druhých chodů 
(maso, ryby, zelenina), desert
vzdálenost od centra: 1 km Forio
vzdálenost od pláže: 300 m od písečné pláže Cava 
dell’Isola hotel Corona *** Cena za osobu/So–So

Termíny Noci 1./2. lůžko 3. lůžko (přistýlka)
Dospělý Dospělý Dítě 2‑11,99 let Dítě do 2 let 

25.05.–03.08. 7 21.390 19.690 18.690 990 
03.08.–07.09. 7 28.890 25.790 23.990 990 
07.09.–05.10. 7 21.390 19.690 18.690 990 

Jednolůžkový pokoj za příplatek

80 m

300 m
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ostrov madeira – portugalSko

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s all inclusive v pokoji 

studio
•  leteckou dopravu Praha – Funchal 

– Praha 
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek 
•  transfery z letiště do hotelu a zpět 

•  zákonné pojištění CK FEDE proti 
úpadku 

•  delegáta CK 

Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu 
•  jednolůžkový pokoj za příplatek

Hotel PESTANA OCEAN BAY **** » Funchal 

Popis: Přímořský hotel v klasickém portugalském stylu leží 
u kamenité pláže Praia Formosa, která následně navazuje na 
písečnou pláž (tmavě vulkanický písek), a nabízí krásný výhled 
na mys Cabo Girao a vesničku Camara de Lobos. K dispozici 
má 206 vkusně zařízených pokojů a relaxační centrum. V okolí 
se nachází restaurace a bary, možnost využití bezplatného 
autobusu do Funchalu. Je ideální pro milovníky moře, a klidu, 
jelikož hotel se nachází mimo turistický ruch. 
vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, výtah, parkoviště 
zdarma, restaurace, bar, připojení na internet (za poplatek), 
společenská místnost s televizí, konferenční sál, kulečník 
Sport, relaxace, zábava: venkovní bazén, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, vířivka, sauna, masáž, turecká 
koupel, fitness centrum 
vybavení pokojů: 

Studio: příslušenství, SAT‑TV, trezor (za poplatek), telefon, 
všechny pokoje mají výhled na moře, balkon, nižší patro 
Pokoje na vyžádání za příplatek: 
Superior: pro max. 2 osoby, 4.‑6. patro 
Premium: pro max. 2 osoby, zrekonstruovaný pokoj 
junior suite: pro max. 3 osoby, ratanový nábytek, koberec, 
obývací místnost s kuchyňským koutem 
Suite: pro max. 4 osoby, obývací místnost a ložnice 
Stravování: all inclusive : snídaně, obědy, večeře – bohaté 
bufetové (s místními specialitami), vybrané místní nealkohol‑
ické a alkoholické nápoje na baru (11:00‑23:00) 
vzdálenost od centra: 3 km Funchal, hotelový minibus 
do centra – zdarma 
vzdálenost od pláže: 30 m kamenitá pláž “Praia Formosa” 
s hrubým pískem 

hotel PeStana oCean Bay**** Cena za osobu/Po‑Po, Pá‑Pá

Termíny Noci 1./2. lůžko v pokoji studio
Dospělý 

15.04.–15.05. 7 26.990 
10.05.–08.07. 7 25.190 
03.07.–23.08. 7 26.990 
19.08.–23.10. 7 25.190 

Madeira

30 m
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malta – ostrov malta

Cena zahrnuje:
•  7x ubytování s polopenzí v pokoji 

standard
•  leteckou dopravu Praha – Malta 

– Praha 
•  transfery z letiště do hotelu a zpět
•  letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek
•  zákonné pojištění pro případ 

úpadku CK
•  asistence na telefonu v českém jazyce  

Povinné PříPlatky:
•  cca 0,5 € os./den – pobytová taxa

Cena nezahrnuje:
•  cestovní pojištění viz str. 3, 5
•  pobytovou taxu 
•  vstup do wellness 

Fakultativní PříPlatky:
•  3.990 Kč os./týden – večeře + nápoje 

u večeří – místní víno, pivo, voda
•  2.190 Kč os./týden – večeře 2. dítě do 

11,99 let (1. dítě zdarma)
•  8.190 Kč os./týden – all inclusive 

– dospělý
•  4.190 Kč os./týden – all inclusive 

2. dítě do 11,99 let (1. dítě zdarma)

Hotel DOLMEN RESORT **** » Qawra

Popis: Komplex patří mezi jeden z nejkrásnějších a nejlepších 
v této oblasti, především díky skvělé poloze, výbornému jídlu 
a poskytovaným službám. Velkou zajímavostí a chloubou 
hotelu je pozůstatek megalitické stavby dolmenu ze 3. století 
př. n. l., který se nachází v zahradě a stal se znakem hotelu. 
Hotel, tvořen 446 pokoji, se nachází v první řadě od moře 
a jen pár kroků od různých obchodů, barů a restaurací. Sa‑
motné centrum s historickým náměstíčkem, které ožívá ve 
večerních hodinách, je vzdáleno cca 7 minut chůze. Krásná 
pobřežní promenáda ideální k procházkám je jen přes ulici. 
Výhodou hotelu je podchod na molo s přístupem do moře 
(po žebřících), nemusíte tedy přecházet ulici a opouštět 
hotelový areál. 
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, bar u bazénu, 
kavárna, lobby, připojení na internet, kasino, konferenční 

centrum, výtahy, udržovaná zahrada 
Sport, relaxace, zábava: 2 venkovní bazény, bazén pro 
děti, fitness centrum, vnitřní bazén s vířivkou, sauna, cen‑
trum Myoka SPA – za poplatek, plážový klub,vodní sporty 
a potápění – za poplatek 
vybavení pokojů: příslušenství, fén, TV, klimatizace, tele‑
fon, trezor, minibar, set na přípravu teplých nápojů, balkon 
Na vyžádání za příplatek možnost pokoje s výhledem na 
moře nebo prostornějších pokojů superior a suite 
Stravování: snídaně – bufetové, za příplatek možnost 
večeří nebo all inclusive 
vzdálenost od centra: 150 m od Bugibba  
vzdálenost od pláže: 50 m na molo přístup podchodem, 
vstup do moře po žebříku 

hotel DolMen reSort **** Cena za osobu/St–St, So–So                                                                                                         

Termíny Noci
1./2. lůžko 3./4. lůžko 

(přistýlka)
3. lůžko 

(přistýlka)
4. lůžko 

(přistýlka)
3./4. lůžko 
(přistýlka)

Dospělý Dospělý Dítě 
2–11,99 let

Dítě 
2–11,99 let Dítě do 2 let 

03.04.–17.04. 7 16.690 14.790 8.890 12.590 990 
13.04.–24.04. 7 17.590 15.390 8.890 12.990 990 
20.04.–04.05. 7 16.690 14.790 8.890 12.590 990 
01.05.–11.05. 7 19.490 16.790 8.890 13.990 990 
08.05.–29.05. 7 18.790 16.290 8.890 13.690 990 
25.05.–29.06. 7 19.890 17.090 8.890 14.190 990 
26.06.–17.07. 7 21.590 18.390 8.890 14.990 990 
13.07.–07.09. 7 24.290 20.490 8.890 16.390 990 
04.09.–05.10. 7 23.290 19.690 8.890 15.890 990 
02.10.–26.10. 7 19.490 16.790 8.890 13.990 990 

Malta

50 m
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Francie, Chorvatsko, itálie, Německo – CyklozÁjEzDy

na tomto zájezdu naleznete vše, co jen můžete od 
cyklozájedu očekávat – přes historické památky 
– malebné vesničky a městečka se středověkými 
hrady i přídrodní krásy. – v době individuálního volna 
nebude chybět ani koupání v jezeře.

náročnoSt:
Výlety jsou vedeny po vedlejších silnicích a cyklostezkách 
v okolí jezera. Trasy jsou voleny tak, aby vedly více z kopce 
a po rovině údolím než do kopce. Tam nás vyveze autobus 
nebo lanovka. 

hotel evereSt*** 
Popis hotelu a program zájezdu najdete na www.fede.cz

Cena zahrnuje:
•  5x nocleh s polopenzí v hotelu Everest 
•  dopravu osob a kol zahraničním 

autobusem 
•  barevné informační a mapové 

materiály 
•  pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•  pojištění proti úpadku CK 
•  programového vedoucího

Cena nezahrnuje:
•  vstupy do turistických objektů 
•  jízdné lanovkou a lodí
•  pobytovou taxu

Lago di Garda » Itálie

hotel evereSt*** 
 Cena za osobu /6 nocí

Termín Noci dospělý na 
1./2. lůžku

22.7.–28.7. 6 11 490oBlíBené

velmi oblíbená cyklistická trasa v jedné z nejvy‑
hlášenějších vinařských oblastí evropy. Poklidně 
se vinoucí řeka, nekonečné vinice táhnoucí se od 
zelených břehů do vysokých kopců, prastará města 
s typickými hrazděnými domy a bohatou vinařskou 
historií patrnou na každém kroku a opravdu nespočet 
romantických hradů.

náročnoSt:
Naprosto pohodový zajezd vhodný pro všechny věkové katego‑
rie, většinou po asfaltových rovinatých cyklistických stezkách. 

hotel SChloSShotel raatz*** 
Popis hotelu a program zájezdu najdete na www.fede.cz

Cena zahrnuje:
•  4x ubytování s polopenzí v hotelu 

Schlosshotel Raatz
•  dopravu zahraničním autobusem 

včetně vleku na kola po celou dobu 
zájezdu

•  barevné informační a mapové 
materiály 

•  pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•  pojištění proti úpadku CK 
•  programového vedoucího

Cena nezahrnuje:
•  vstupy do turistických objektů 
• pobytovou taxu
•  vstupné na loď

ÚDOLÍM MOSELY » Německo

hotel Shlosshotel raatz***
 Cena za osobu /5 nocí

Termín Noci dospělý na 
1./2. lůžku

16.8.–21.8. 5 10 190

novinka

Mírně zvlněné cyklostezky vás provedou krajinou 
vinic, ušlechtilých odrůd vín, vyhlášených vinařských 
městeček. Při cyklotoulkách navštívíme jedno z ne‑
jvýznamnějších evropských měst Štrasburk.

náročnoSt:
Budeme se sice pohybovat v Alpách, ale etapy jsou převážně 
vedeny po rovinatých asfaltových cyklostezkách podél řeky 
Inn. Pokud zajedeme do bočních údolí, budeme převážně 
klesat po vedlejších silničkách. 

hotel le relaiS Du rieD*** 
Popis hotelu a program zájezdu najdete na www.fede.cz

v rámci cyklistických výletů cca 40km 
navštívíme okolní ostrovy ugljan, 
Pašman, Dugi otok a ostrov Murter. 
Projedeme se kolem moře a vždy bude 
čas i na plavání v krásných zátokách 
jaderského moře.

náročnoSt:
Všechny etapy vedou podél moře, po ostrovech, 
po rovině nebo mírně zvlněném terénu, po 
silnicích s minimálním provozem. Cyklovýlety 
jsou vhodné pro všechny rekreační cyklisty. 

apartmány Sv. Filip a jakov 
Popis hotelu a program zájezdu najdete na 
www.fede.cz

Cykloturistické trasy toskánska osloví jak 
zasvěcené obdivovatele kulturního dě‑
dictví, tak i milovníky romantické krajiny. 
Putováním krajinou s nádhernými výhledy 
se naplní vaše představy o italském venkově.

náročnoSt:
Cyklovýlety jsou vedeny převážně po silničkách 
s minimálním provozem. Profily tras jsou zvl‑
něné, uzpůsobené tak, aby je zvládl každý 
průměrný cyklista. Každou etapu je možné dle 
individuální kondice prodloužit nebo zkrátit. 

apartmány rosa dei venti 
Popis hotelu a program zájezdu najdete na 
www.fede.cz

Cena zahrnuje:
•  4x ubytování s polopenzí v hotelu Le 

Relais du Ried
•  dopravu zahraničním autobusem 

včetně vleku na kola po celou dobu 
zájezdu

•  barevné informační a mapové 
materiály 

•  pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•  pojištění proti úpadku CK 
•  programového vedoucího

Cena nezahrnuje:
•  vstupy do turistických objektů 
• pobytovou taxu

Cena zahrnuje:
•  ubytování v apartmánech ve Sv. Filip a Jakov
•  dopravu zahraničním autobusem včetně vleku 

na kola po celou dobu zájezdu
•  barevné informační a mapové materiály
•  pojištění léčebných výloh v zahraničí
•  pojištění proti úpadku CK
•  programového vedoucího

Cena nezahrnuje:
•  stravování – za příplatek 6x večeře 1 800,‑
•  jízdné na trajekty a lodě
•  vstupy do turistických objektů
•  pobytovou taxu

Cena zahrnuje:
•  ubytování v apartmánech Rosa dei Venti
•  dopravu zahraničním autobusem včetně vleku 

na kola po celou dobu zájezdu
•  barevné informační a mapové materiály
•  pojištění léčebných výloh v zahraničí
•  pojištění proti úpadku CK
•  programového vedoucího

Cena nezahrnuje:
•  stravování 
•  trajekt na ostrov Elba
•  vstupy do turistických objektů
•  pobytovou taxu

ALSASKO » Francie

Kornatské ostrovy » Chorvatsko Toskánsko » Itálie

hotel le relaiS Du rieD***
 Cena za osobu /5 nocí

Termín Noci dospělý na 1./2. 
lůžku

9.9.–14.9. 5 10 590

hotel le relaiS Du rieD***
 Cena za osobu /7 nocí

Termín Noci osoba v plně obsa‑
zeném BILO 4 

23.8.–31.8. 7 8 690

hotel le relaiS Du rieD***
 Cena za osobu /7 nocí

Termín Noci
osoba v plně 

obsazeném 4 lůžkovém 
apartmánu 

20.9.–29.9. 7 11 390



Cestovní kancelář FEDE, s.r.o.
Na Příkopě 853/12, pasáž Černá Růže, 110 00 Praha 1
(doporučujeme vchod z ulice Panská 4,  1. patro)
Tel: +420 237 839 101-106
e–mail: fede@fede.cz, www.fede.cz
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EUROVÍKENDY
DO EVROPSKÝCH DESTINACÍ

LETENKY
DO CELÉHO SVĚTA

ZÁJEZDY NA MÍRU
DLE PŘÁNÍ KLIENTA

CYKLOZÁJEZDY LyžAŘSKÉ zÁjEzDy bUSEM A VLASTNÍ 
DOPRAVOU

DÁLE zAjIŠŤUjEME
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HANSEATIC CK HAD s.r.o.,
Vršovická 9, 101 00 Praha 10,
tel/fax: +420 271 748 291,
e-mail: ckhad@hanseatic.cz
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CYKLOZÁJEZDY LyžAŘSKÉ zÁjEzDy bUSEM A VLASTNÍ 
DOPRAVOU


