DOTOVANÉ POBYTY =
VAŠE DOVOLENÁ PLNÁ VÝHOD
ŠIROKÁ NABÍDKA DOTOVANÝCH POBYTŮ 50+
V PROVĚŘENÝCH DESTINACÍCH
ČERNÁ HORA

CHORVATSKO

ZÁLOHA JEN 490 Kč/osoba
Záloha na Vaši dovolenou již od 490 Kč/os. při
rezervaci do 30.09.2019. Neváhejte a zajistěte
si dovolenou včas! Bližší informace k výši záloh
a termínům doplatků najdete na str. 3
POMOC PŘI ODBAVENÍ NA LETIŠTI
Na všech letištích zajištěna pro klienty služba
asistentů pro Vaše bezproblémové odbavení.
ZMĚNA OSOBY VE LHŮTĚ DO 60 DNŮ PŘED
NÁSTUPEM NA ZÁJEZD ZDARMA
Ve lhůtě do 60 dnů před nástupem na zájezd
možnost změny osoby bez poplatku.
JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE BEZ PŘÍPLATKU
ve vybraných destinacích a kapacitách
Kapacitně omezená nabídka ve vybraných
destinacích ZDARMA, doporučujeme včasnou
rezervaci Vašeho pobytu.
NÁPOJ K OBĚDU A VEČEŘI V CENĚ ZÁJEZDU
Ve vybraných destinacích a ubytovacích kapacitách
možnost čerpání nápoje k obědu a večeři zdarma.

ALBÁNIE

BULHARSKO

SEVERNÍ KYPR

filmové večery
kurzy cizího jazyka
relaxační
cvičení
tradiční foklórní večery
soutěže
kvízy
pohybové cvičení
Upozornění: Změna programu klubových hotelů
vyhrazena. Veškerý klubový program je rámcový,
realizovaný dle zájmu klientů a je přizpůsoben
možnostem daných ubytovacích kapacit a komplexů.

VÝLET ZDARMA
Ve vybraných destinacích a termínech je pro Vás
připraven fakultativní výlet ZDARMA nebo zajímavá
sleva z aktuální nabídky fakultativních výletů
v destinaci.
PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPŮ
SPECIÁLNÍ NABÍDKY PRO SKUPINY
Pro skupiny nad 10 osob Vám zpracujeme
speciální cenovou nabídku.
SLUŽBA TRAVEL ASISTENT
V CENĚ ZÁJEZDU

ZKUŠENÍ DELEGÁTI A ANIMÁTOŘI VE VŠECH
DESTINACÍCH
Organizační pracovníci v destinacích Vám budou
v průběhu Vašeho pobytu plně k dispozici.
ČESKY HOVOŘÍCÍ ASISTENT
V případě lékařského ošetření či návštěvy
zdravotnického zařízení Vám zajistíme česky hovořící
doprovod.
SPOLUCESTOVÁNÍ
Cestujete sami a nechcete hradit příplatek
za jednolůžkový pokoj? Obraťte se na nás, rádi Vám
představíme možnosti a zajistíme obsazení pokoje
druhou osobou.
ATRAKTIVNÍ PROGRAM V KLUBOVÝCH
HOTELECH
zábavné taneční a kulturní večery
pěvecké
večery / karaoke
besedy
přednášky

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. ve spolupráci se
společností Click2Claim poskytuje od sezony 2020 v ceně
zájezdu nonstop asistenční službu Travel Asistent.

You fly we care



Tato služba pomáhá účastníkům zájezdů v případě
problému při letecké přepravě. Specializuje se

zejména na informační servis a pomůže Vám získat ﬁnanční
CLICK2CLAIM ŘEŠÍ NASLEDUJÍCÍ TYPY NEPRAVIDELNOSTÍ

kompenzaci až do výše 16 500 Kč v případě zpožděného nebo
zrušeného letu. Pokud nastane problém s letem, Click2Claim

Zpoždění letu
o více než 3 hod.

Zrušení letu

Odepření nástupu
na palubu

Zmeškání
navazujícího letu

Vám poradí, jak postupovat, a sdělí, na jaký rozsah péče má
cestující od operujícího dopravce nárok.

Úvodní slovo

Vážení klienti,
jsme si jistí, že sluncem vyhřáté pláže, azurové
moře a nekonečné nebe nad hlavou vás přiláká
na cestu k moři také v roce 2020. Dopoledne
ležet u vody, po dobrém obědě krátká siesta
a k večeru procházka se západem slunce před
sebou. Prostě pohodová dovolená a hlava plná
nezapomenutelných zážitků.
V tomto katalogu najdete nejen naše dlouhodobě prověřená ubytování, ale také novinky, které
naše stálice určitě vhodně doplní. Všechny dotované pobyty jako vždy odpovídají našemu sloganu „Kvalita za rozumnou cenu“. Poměr ceny
a zajištěných služeb je standardně velmi dobře
vyvážený. Vybírat můžete z pestré nabídky ubytování, najdete tu osvědčené hotely, hotelové
komplexy, penziony, apartmány či bungalovy.
Během dovolené se o vás s maximální péčí postarají zkušení delegáti, animátoři, lékaři a další
lidé z našeho organizačního týmu. Nemusíte se
bát kdykoli se na cokoli zeptat.

KAM VYRAZIT NA DOTOVANÝ
POBYT V ROCE 2020
Zájezdy pořádáme zejména do těchto
destinací:
Černá Hora
Chorvatsko
Albánie
Bulharsko
Severní Kypr
Na naše zájezdy létáme už tradičně z Prahy,
Brna, Pardubic a Ostravy, na letišti se můžete
spolehnout na pomoc našeho odbavujícího asistenta. V nabídce na www.kovotour.cz najdete
také populární „Dovolenou s muzikou“, kterou
jsme zařadili na základě vašich četných ohlasů.
Dovolenou tak můžete strávit se svými oblíbenými hudebními umělci a užít si báječné večery
plné hudby, zábavy a tance.

Máme pro vás také jednu velkou novinku. Naše
cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS se stala
součástí cestovní kanceláře Travel Family, která
sdružuje tradiční české značky Vítkovice Tours,
Viamare a VTT. Jsme nyní členem stabilní české firmy s rozsáhlým zázemím, členem „rodiny
specialistů na dovolenou.“ Pro vás se ale nic
nemění. Vaše značka KOVOTOUR PLUS, její
nabídka i služby zůstanou zachovány v plném
rozsahu tak, jak jste u nás už 25 let zvyklí. Navíc
můžete čerpat všechny výhody a bonusy, které
nabízí cestovní kancelář Travel Family jako celek.

KDO JE TRAVEL FAMILY
• Rodina tradičních a oblíbených
českých značek
• Cestovní kancelář s více než 27 lety
historie
• Silná a stabilní společnost: patříme
do sedmičky největších cestovních
kanceláří v ČR
• Jsme jedničkou na Chorvatsko
a máme nejširší nabídku na Řecko,
řecké ostrovy a Kypr
• Na Jadranu máme dětské kluby
Neptun a kluby s programem pro
seniory
Až si prohlédnete katalog, můžete nás navštívit
na pobočkách po celé České republice nebo
nám zavolat na číslo 14001. Dovolenou si můžete vybrat také on-line na našem webu kovotour.cz, kde vás čekají další speciální nabídky
a aktuální akce.
Přejeme vám pevné zdraví, spoustu pohody
a další léto plné cestovatelských zážitků.

Tomáš Novák,
majitel a jednatel cestovní kanceláře Travel Family
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Vážení klienti,
věnujte prosím pozornost
uvedeným informacím.

možno objednat i na našich pobočkách nebo
prostřednictvím www.kovotour.cz a telefonicky z celé České republiky na call centru 14 001
(cena hovoru dle ceníku vašeho operátora).

Co je Dotovaný pobyt 50+?

Jak zaplatím za zájezd?

Dotovaný pobyt 50+ je zvýhodněná cenová
nabídka pro klienty ve věkové kategorii 50 let
a více, přičemž je možno nabídku využít i v případě, že druhá osoba na pokoji uvedené hranice
nedosáhla. V tomto případě cestují obě osoby
za zvýhodněných cenových podmínek platných
pro osobu 50 let a více. Upozorňujeme, že i pro
Dotované pobyty 50+ je možno zakoupit dětské
poukazy pro ubytování na přistýlkách za atraktivní ceny.
Dotovaný pobyt 50+ je cenově zvýhodněný pobyt pro danou věkovou kategorii, kdy obchodní
partner a cestovní kancelář ve spolupráci se zahraničními partnery a úřady příslušného státu
nese část nákladů na tento pobyt.

Zálohu či platbu za celý zájezd je možno uhradit
hotově u vybraných autorizovaných smluvních
prodejců nebo na našich pobočkách, platební
kartou či bankovním převodem. V případě on-line rezervace je možno provést platbu platební
kartou on-line.
K úhradě Vašeho zájezdu můžete v cestovní
kanceláři KOVOTOUR PLUS s.r.o. a u autorizovaných smluvních prodejců KOVOTOUR PLUS
s.r.o. uplatnit také poukázky firem Sodexo, Le
Chéque Déjeuner, Edenred a systémy elektronických benefitů (podmínky uplatnění na https://www.kovotour.cz/sluzby-pro-vas/prijem-poukazek/). K úhradě Vašeho zájezdu můžete
v cestovní kanceláři uplatnit rovněž příspěvek
na rekreaci od Vašeho zaměstnavatele či FKSP.

Kde si mohu pobyt objednat?
Dotovaný pobyt 50+ si můžete objednat v široké síti více než 1.900 autorizovaných smluvních prodejců KOVOTOUR PLUS s.r.o. Pobyt je

Mohu uplatnit další slevy?
Cena za dotovaný pobyt 50+ je konečná, nelze
uplatnit slevy či bonusy.

Co je zahrnuto v ceně
Dotovaného pobytu?
Základní myšlenkou Dotovaných pobytů 50+ je
zajištění kompletního servisu pro klienta, klient
tedy kupuje zájezd včetně všech služeb bez dalších doplatků v místě pobytu (mimo pojištění
a dokoupených fakultativních výletů a služeb
v místě pobytu).
Symbol, kterým vyjadřujeme náš
názor na kategorii ubytování a kvalitu
poskytovaných služeb.
Počtem lodiček jsme vyjádřili celkový dojem
z jednotlivých zařízení, přičemž při našem hodnocení bereme v úvahu následující kritéria: kvalita ubytování a pestrost služeb, celková poloha,
bohatost stravy, doplňkové služby. V ubytovacích zařízeních hotelového typu při kategorizaci
bereme v úvahu také služby centrálních budov
a rekreačního areálu jako celku. Upozorňujeme,
že toto naše hodnocení nemusí vždy odpovídat
oficiální kategorii používané v zahraničí. Jedna
lodička – takto označené kapacity jsou jednoduché a standardního typu. Se stoupajícím počtem (max. 5) lodiček uvedených u jednotlivých
kapacit stoupá úroveň poskytovaných služeb.

LETECKÁ DOPRAVA
Letecká přeprava do jednotlivých des nací je
zajišťována prostřednictvím charterových nebo
linkových letů. Letecké společnos zajišťující
leteckou přepravu splňují přísná kritéria pro
bezpečnost.
Časy odletů a příletů, jakož i informace o letecké
společnosti, jsou vždy součástí odbavení, které
je zasíláno před Vaším odletem na dovolenou.
Všechny lety jsou naší cestovní kanceláří předem smluvně dohodnuté a uhrazené.
Lety mohou být operovány s technickým mezipřistáním. Změna letových dnů vyhrazena.
Poznámka: klienti, kteří mají zakoupen letecký
zájezd z tohoto katalogu, mají dopravu již zahrnutou v ceně zájezdu (není-li uvedeno jinak).

Odlety z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic
Cílové destinace:
• Černá Hora
• Bulharsko
• Albánie
• Severní Kypr

Černá
Č
erná
Hora
Hora

Bulharsko

Albánie
lbánnie

Kyp
Kyp
ypr

AUTOKAROVÁ DOPRAVA DO CHORVATSKA A ČERNÉ HORY
Autokary jsou označeny logem cestovní kanceláře, popřípadě přepravní společnosti. Místenky pro autokary nejsou vystavovány, přihlížíme
k případným požadavkům na místo v autokaru
(např. zdravotní důvody apod.) a věkovému složení klientely pro daný termín. Tyto požadavky
nejsou ze strany cestovní kanceláře garantovány.
Přesný čas Vašeho odjezdu, spolu s dalšími
informacemi, obdržíte před odjezdem. Změny
tras jsou vyhrazeny.
Odjezdy autokarů zpět do ČR bývají z Chorvatska
či Černé Hory v odpoledních/podvečerních nebo
večerních hodinách, a to z důvodů povinného odpočinku řidičů dle stanovených předpisů.
Poznámka: klienti, kteří mají zakoupen autokarový zájezd z tohoto katalogu, mají dopravu již
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Nástupní místa pro autokarovou dopravu
Chorvatsko

Černá Hora

Ústí n. Labem
Turnov

Lovosice
Mladá
Boleslav

Roudnice
n. Labem
Kralupy
n. Vltavou

Nová Paka

Jičín
Benátky n. Jizerou

Stará Boleslav

Poděbrady
Kolín

Plzeň

Horažďovice

Písek
Strakonice
Vodňany

České
Budějovice

Hradec Králové
Holice

Chrudim

Vysoké Mýto

Opava

Karviná

Český Těšín
OSTRAVA
Ždírec n/D.
Nový Jičín
Benešov
Havířov
OLOMOUC Přerov
Havlíčkův Brod
Příbor Frýdek-Místek
Letovice
Hranice
Humpolec
Prostějov
Valašské
Frenštát p. R.
Tábor
Jihlava
Velké Meziříčí
Meziříčí
Rožnov p. R.
Vyškov
Vsetín
Třebíč
Otrokovice
BRNO
Zlín
Litomyšl
Svitavy

Mor. Budějovice

Pohořelice

Uherské Hradiště
Hodonín

Znojmo

Kaplice

TRASA A směr

TRASA B směr

Černá Hora

Černá Hora

Třinec
Český Těšín
Karviná
Havířov
Ostrava
Nový Jičín
Hranice
Přerov
Olomouc
Prostějov
Vyškov
Brno
Mikulov

Brandýs
nad Labem
Praha
Benešov
Tábor
České
Budějovice

Jaroměř

Pardubice

PRAHA

Klatovy

Trutnov

Mikulov

směr Bratislava (SK)

Dolní Dvořiště

A

B

zahrnutou v ceně zájezdu (pokud není uvedeno
jinak).

D

CÍLOVÁ DESTINACE
Střední Dalmácie
C

CÍLOVÉ DESTINACE
Istrie, Kvarner, severní Dalmácie,
střední Dalmácie, jižní Dalmácie,
Černá Hora

CALL CENTRUM

Vaše dovolená plná výhod začíná na čísle

14 001

Záloha jen

490 Kč/os.
při zakoupení zájezdu do 30.9.2019
Doplatek 120 dnů před 1. dnem čerpání služeb.

Záloha jen

cena hovoru dle ceníku vašeho operátora

Objednejte si
dovolenou telefonicky
z pohodlí Vašeho
domova

990 Kč/os.
při zakoupení zájezdu do 31.12.2019
Doplatek 120 dnů před 1. dnem čerpání služeb.

Záloha

• možnost konzultace při výběru dovolené
• ověření volných ubytovacích kapacit
a cenových nabídek
• možnost rychlé telefonické rezervace
• získání všech potřebných informací

20 %

při zakoupení zájezdu do 31.01.2020
Doplatek 90 dnů před 1. dnem čerpání služeb.

Záloha

www
14001
591 160 308

30 %

www.kovotour.cz ckkovotourplus @kovotourplus

při zakoupení zájezdu do 31.03.2020
Doplatek 60 dnů před 1. dnem čerpání služeb.

Značkové prodejny Kovotour Plus
PRAHA

BRNO

OLOMOUC

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Vodičkova 34
tel.: 222 999 830 / 602 549 943
fax.: 222 999 831
e-mail: praha@kovotour.cz
PO-PÁ: 08:00 - 18:00
SO: 08:00 - 13:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Jakubské náměstí 7
tel.: 542 216 334 / 724 443 444
fax: 542 216 336
e-mail: brno@kovotour.cz
PO-PÁ: 09:00 - 19:00
SO: 08:00 - 12:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Horní náměstí 26
tel.: 581 050 060 / 724 443 455
fax: 581 050 061
e-mail: olomouc@kovotour.cz
PO-PÁ: 08:00 - 18:00
SO: 08:00 - 12:00

Záloha

50 %

při zakoupení zájezdu od 01.04.2020
Doplatek 30 dnů před 1. dnem čerpání služeb.
U vybraných kapacit může být výše zálohy stanovena jinak.

OSTRAVA

OSTRAVA

FRÝDEK - MÍSTEK

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
Nádražní 22
tel.: 591 160 328 / 724 443 408
fax: 591 160 329
e-mail: ostravanadrazni@kovotour.cz
PO-PÁ: 08:00 - 17:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
FORUM NOVÁ KAROLINA
Jantarová 3344/4
tel.: 591 160 324 / 724 443 439
fax: 591 160 325
e-mail: ostravakarolina@kovotour.cz
PO-NE: 09:00 - 21:00

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
OC FRÝDA, Na Příkopě 3727
tel.: 591 160 326 / 736 630 003
fax: 591 160 327
e-mail: ocfryda@kovotour.cz
PO-NE: 09:00 - 20:00

Těšíme se
na Vaši
návštěvu.
Více než 1.900 prodejců
KOVOTOUR PLUS
v celé ČR.
Více informací na www.
kovotour.cz/kovotourplus/nasi-prodejci/

Použité symboly v katalogu
Doporučujeme

Hotel s rodinnými
pokoji

Hotel na pláži

Hotel s venkovním
nebo vnitřním
bazénem

Hotel s připojením
k internetu

Pokoje
jednolůžkový

s jednou přistýlkou

dvoulůžkový

se dvěma přistýlkami

třílůžkový

čtyřlůžkový

KOVOTOUR PLUS s.r.o. IČ: 62301055, DIČ: CZ62301055.
Tiskové chyby v katalogu i cenících vyhrazeny. Změna cen a termínů
vyhrazena. © 2019 KOVOTOUR PLUS – všechna práva vyhrazena.
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Černá Hora
ČERNÁ HORA je suverénním státem nacházejícím se na jižním pobřeží Jaderského
moře mezi Chorvatskem a Albánií. Na severozápadě sousedí s Bosnou a Hercegovinou a na severovýchodě a východě se
Srbskem. Rozloha Černé Hory je sice malá
(necelých 14 tis. km2), ale o to bohatší
na rozmanitost, barvy a vůně překrásné
přírody, která Vás hned po příjezdu nadchne. Obrovské masivy hor měřících
přes 2.000 m n. m. strmě padající do temně modrých vod Jadranu, členité kopce
s bujnou mediteránskou, stále zelenou
vegetací, kamenná, architektonicky a kulturně bohatá městečka, která jsou protkaná temperamentním koloritem, tradicemi
a kulturou – to vše máte v Černé Hoře jako
na dlani spolu s nejkrásnějšími oblázkovými či písečnými plážemi různorodých variací. V pobřežní oblasti Černé Hory vládne
velmi příjemné a teplé klima již od začátku

Měsíc/Teplota
Vzduch
Voda

V.
25 °C
20 °C

DO ČERNÉ HORY LÉTÁME Z PRAHY,
BRNA, OSTRAVY A PARDUBIC

Sv. Stefan

května až do konce října, které je vhodné pro strávení Vaší dovolené. Průměrné
denní teploty v sezoně šplhají až k 35°C
a teplota vody má příjemných 25°C.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
VI.
VII.
VIII.
30 °C
33 °C
35 °C
24 °C
26 °C
26 °C
NAŠE DESTINACE

Milí cestovatelé, nabídka zájezdů do Černé
Hory je opravdu pestrá, zajímavá a s těmi
nejlepšími cenami na trhu – tak JenToZkus.cz a přesvědčte se sami!
Podgorica

IX.
31 °C
24 °C

X.
28 °C
22 °C

ČERNÁ HORA – Budva, Petrovac, Buljarica, Čanj, Sutomore, Bar, Kruče, Ulcinj
MĚNA

ČAS

1 EURO/100 centů (1 € = cca 26 Kč)

Středoevropský čas (GMT +1 hod.)

transfer cca 70 min.
Jaz/Budva
Sv. Stefan
Petrovac transfer cca 50 min.
Buljarica
Sutomore
transfer cca 45 min.
Bar
Kruče
Ulcinj

DOPRAVA
Letecky

z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic

Autokarem z celé České republiky

transfer cca 60 min.
transfer cca 80 min.
Ada Bojana
transfer cca 100 min.

8 i 15 denní zájezdy
10 nebo 17 denní zájezdy

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ V ČERNÉ HOŘE

Kotorský záliv

Kotor
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kaňon řeky Tara

Skadarské jezero

Letecky týden u moře
s polopenzí

od 11.790

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

pokoj

venkovní bazén

hotel

balkon

HOTEL TATJANA
POLOHA: komfortní hotel Tatjana se nachází v blízkosti známého turistického střediska Slovenska
Plaža, ve vilové čtvrti Budvy, která nabízí přijemné prostředí. Z hotelu můžete podnikat každodenní procházky na pláže, pobřežní promenádu i do staré historické Budvy s jedinečnou atmosférou.
VYBAVENOST: recepce, WiFi, venkovní bazén se sladkou vodou, parkování u hotelu (zdarma).
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s balkonem nebo terasou, vlastní
soc. zařízení, SAT TV, lednička.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
Termín

19.09. - 26.09.

18.09. - 27.09.

7.990
8.190
8.490
8.690
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.690
8.490
8.190
8.090

Dítě 2-12 let na 3. lůžku

11.990

Dítě 2-12 let na 3. lůžku

7.990

Osoba od 12 let na 3. lůžku

12.990

Osoba od 12 let na 3. lůžku

8.990

13.06. - 20.06.

PLÁŽ: písečně-oblázková pláž (Slovenska Plaža) je vzdálena cca 700 m, docházet lze také na pláž
Mogren, která je za poplatek (vstup i lehátka). V širším okolí jsou další nádherné pláže, které jsou
snadno dostupné pěšky nebo místní dopravou (Bečiči, Jaz, Sveti Stefan).

04.07. - 11.07.

SPORT A ZÁBAVA: poblíž hotelu se nachází hlavní centrum Budvy a promenáda, která naskýtá
nepřeberné možnosti využití zábavných programů, koncertů, diskoték, sportovních a zábavných
aktivit apod.

01.08. - 08.08.

NÁŠ NÁZOR: hotel nabízí klidné a příjemné ubytování.

29.08. - 05.09.

27.06. - 04.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.

Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

5.990
12.990

12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.

Neobsazené lůžko

5.990

Příplatek za 2. týden

8.790

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na www.
kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

05.06. - 14.06.

20.06. - 27.06.

historické město Budva

DOTOVANÁ
CENA KČ

11.790
11.990
12.290
12.490
12.790
12.990
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
12.990
12.790
12.490
12.290
11.990

06.06. - 13.06.

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou švédských stolů.

historické město Budva

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
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Černá Hora
restaurace

Do ČERNÉ HORY
ORY létáme
z Prahy, Brna, Ostravy
ravy a Pardubic

pokoj

Letecky týden u moře
s polopenzí
pláž v Petrovaci

VILA

NOVINKA 2019

od 12.690

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

vila

EL MAR GARDEN

POLOHA: vila se nachází v centru malebného letoviska Petrovac na Moru, ležícím v malé zátoce chráněné vysokými horami před vnitrozemskými vlivy. Kulisa horského masívu dodává místu neopakovatelnou atmosféru.
VYBAVENOST: recepce, restaurace, WiFi připojení.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s terasou, vlastní soc.
zařízení, SAT TV, lednička.
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně formou švédských stolů, večeře servírovaná výběrem ze dvou
menu.
PLÁŽ: písečně-oblázková 150 m od hotelu. V blízkosti jsou také dvě další vyhledávané pláže - Kraljičina
pláž a pláž Lučica. Plážový servis (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: kulturní a sportovní možnosti v městečku Petrovac a na pláži.
NÁŠ NÁZOR: příjemná rodinná vila, doporučujeme pro klientelu, která preferuje procházky po krásné
promenádě v malebném městečku Petrovac na Moru. Pláž nabízí skvělé podmínky pro vodní sporty a
zábavu (za poplatek). Petrovac na Moru je ideálním místem pro podnikání výletů po okolí a za krásami
Černé Hory.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

pláž v Petrovaci

12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

12.690
12.990
13.290
13.490
13.790
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.790
13.490
12.990
12.790
12.790
9.990
13.990
5.490
13.490

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Termín

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.
18.09. - 27.09.
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce

DOTOVANÁ
CENA KČ

8.990
9.190
9.190
9.390
9.390
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.390
9.390
9.290
9.290
9.190
6.490

Osoba od 12 let na 1. přistýlce

9.490

Neobsazené lůžko

5.490

Příplatek za 2. týden

9.490

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na www.
kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.
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CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

vily s venkovním bazénem

pláž v Buljarici

HIT SEZONY 2019

venkovní bazén

zahrada

Letecky týden u moře
s polopenzí

od 12.490

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

KOMPLEX

ARMENKO – PONTA CLUB

POLOHA: luxusní vily a hotel s krásnou zahradou se nacházejí 450 m od více než dvoukilometrové
písečně-oblázkové pláže. Pláž Buljarica se rozkládá mezi dvěma horskými masivy Lovčen a Rumije.
Buljarica se nachází nedaleko krásného historického městečka Petrovac na Moru, do kterého
vede horská procházková trasa dlouhá cca 3 km.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
Termín

VYBAVENOST: luxusní vily a hotel mají venkovní bazén, krásnou olivovou zahradu, WiFi připojení,
parkoviště (zdarma), lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

06.06. - 13.06.

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové a pětilůžkové apartmány s terasou, balkonem nebo francouzským oknem, mini kuchyňka, TV, lednička, vlastní soc. zařízení, WiFi.

27.06. - 04.07.

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou švédských stolů.

13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.

PLÁŽ: písečně-oblázková pláž 450 m od komplexu. V blízkosti jsou také dvě další krásné pláže
Kraljičina pláž a pláž Lučica. Plážový servis (za poplatek).

01.08. - 08.08.

NÁŠ NÁZOR: báječná dovolená v žádaných apartmánech s nádherným bazénem v krásné olivové
zahradě, která získala titul Nejkrásnější zahrada Černé Hory.

22.08. - 29.08.

08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.

komplex Armenko – Ponta Club

19.09. - 26.09.

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE

DOTOVANÁ
CENA KČ

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

12.490
12.990
13.290
13.490
13.790
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.790
13.490
13.190
12.990
12.790

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.
18.09. - 27.09.

8.490
8.590
8.790
8.990
9.290
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.290
8.990
8.790
8.590
8.590

Dítě 2-12 let na 3., 4. nebo 5. lůžku

9.990

Dítě 2-12 let na 3., 4. nebo 5. lůžku

6.490

Dítě 12-15 let na 3., 4. nebo 5. lůžku

13.490

Dítě 12-15 let na 3., 4. nebo 5. lůžku

9.490

Osoba od 15 let na 3., 4. nebo 5. lůžku

13.990

Osoba od 15 let na 3., 4. nebo 5. lůžku

9.490

Neobsazené lůžko

2.990

Příplatek za 2. týden

9.290

Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

2.990
12.990

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na www.
kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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Černá Hora
HIT SEZONY 2019

pokoj
výhled z hotelu

pláž před hotelem

pláž před hotelem

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 11.990

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

HOTEL

KORALI CLUB

POLOHA: hotelový komplex se nachází přímo u oblíbené sutomorské pláže dlouhé necelých
1.300 m. Centrum Sutomore je od hotelového komplexu vzdáleno cca 300 m. Podél pláže
vede promenáda, která poskytuje nejen velký výběr nákupních možností (butiky, obchůdky
se suvenýry, zlatnictví), ale také bohatou nabídku místních restaurací a kaváren.
VYBAVENOST: recepce, lobby, hotelová restaurace se 2 terasami, all inclusive bar, parkoviště, trezor na recepci (za poplatek), WiFi na recepci, rozsáhlý areál se středomořskými
borovicemi a palmami, parkování u hotelu (zdarma).
UBYTOVÁNÍ: klimatizované standardně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek s balkonem nebo terasou s posezením, vlastní soc. zařízení, SAT TV. Dětská postýlka na vyžádání (zdarma). Pokoj je možné obsadit až 3 osobami nad 12 let a jedním dítětem
do 12 let.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou švédských stolů včetně
nápojů (voda, ochucené nealkoholické nápoje, pivo, víno) - v hotelové restauraci, All Inclusive bar (12:00 - 22:00) místní alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, víno, rakije, voda,
ochucené nealkoholické nápoje, čaj, káva) a snack (slané občerstvení 14:00 - 16:00).
PLÁŽ: široká písečně-oblázková pláž vhodná pro děti se nachází přímo u hotelu. Na pláži
jsou k dispozici sprchy se sladkou vodou, plážové restaurace a bary, zábavné vodní atrakce
pro děti a dospělé (za poplatek). Plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník, za poplatek). Pláž je
lemována pobřežní promenádou. Z pláže můžete obdivovat krásnou přírodní scenérii okolních hor.
SPORT A ZÁBAVA: ANIMAČNÍ PROGRAM V ČESKÉM JAZYCE ZCELA ZDARMA. Hřiště pro míčové
hry (volejbal, basketbal, fotbal), hřiště pro děti, vodní sporty a atrakce na pláži (za poplatek).
NÁŠ NÁZOR: standardně zařízený hotel s krásnou zahradou plnou palem a květin, který se
díky své výhodné poloze v Sutomore stal velmi oblíbeným a vyhledávaným.
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Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

11.990
12.390
12.990
14.790
14.990
15.290
15.490
15.490
15.490
15.490
15.290
14.990
12.790
12.490
12.290
12.290

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Termín

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.
18.09. - 27.09.

Dítě 2-12 let na 1. přistýlce

11.490

Dítě 2-12 let na 1. přistýlce

Dítě 2-12 let na 2. přistýlce

11.490

Dítě 2-12 let na 2. přistýlce

Osoba od 12 let na 1. přistýlce

15.490

Osoba od 12 let na 1. přistýlce

Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

5.990
13.990

Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

DOTOVANÁ
CENA KČ

7.990
8.490
8.790
10.490
10.790
10.990
11.390
11.390
11.390
11.390
10.990
10.790
9.990
8.490
8.790
8.490
6.990
6.990
11.390
5.990
10.490

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb, výlet v destinaci zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na www.
kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

NOVINKA 2019

pokoj

pokoj

Letecky týden u moře
s polopenzí

od 11.990

Kč/os.

VILA PEROVIĆ CLUB
terasa

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

VILA

PEROVIĆ CLUB

POLOHA: oblíbená vila Perović se nachází v blízkosti krásné, skoro dvoukilometrové písečně-oblázkové
pláže v Sutomore, jenž je lemována promenádou s řadou obchůdků, restaurací, barů, diskoték a dalších
turistických atrakcí. Horský masiv nad promenádou dodává místu neopakovatelnou atmosféru.
VYBAVENOST: vlastní parkoviště (50 m od vily), WiFi, restaurace.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s terasou nebo balkonem, kuchyňský kout
(vařič, dřez, základní nádobí, rychlovarná konvice), lednička, vlastní soc. zařízení, TV.
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE – snídaně výběrem ze 4 menu, večeře výběrem ze 3 menu. Snídaně - sladká či slaná varianta (anglická snídaně se zeleninou; míchaná vajíčka se zeleninou; studený obložený talíř;
sladké palačinky). Samoobslužná snídaně formou bufetu: müsli, cornflakes, jogurt, mléko, pečivo, káva,
čaj, juice, voda. Večeře – možnost výběru z lokální, středoevropské a vegetariánské varianty. Večeře
vždy o 4 chodech (polévka, hlavní chod, salát a dezert).
PLÁŽ: oblázková vzdálená 150 m od vily, písečně-oblázková vzdálená 250 m od vily. Plážový servis za
poplatek.
SPORT A ZÁBAVA: animační program v blízkém hotelu Korali Club. Kulturní a zábavné možnosti v městečku Bar (7 km). Na sutomorské pláži spousta sportovních aktivit (za poplatek) .
NÁŠ NÁZOR: krásná dovolená v klidném místě jinak rušného letoviska Sutomore, s nádhernou pláží
a rodinnou atmosférou. Vhodná pro všechny věkové kategorie. Vila se nachází v blízkosti moře. Ubytování je vhodné pro klienty, kteří upřednostňují menší penziony a vily před velkými hotelovými komplexy.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
Termín

19.09. - 26.09.

18.09. - 27.09.

8.190
8.290
8.490
8.790
8.990
9.290
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.290
8.990
8.790
8.490
8.290

Dítě 2-12 let na 3. lůžku

10.490

Dítě 2-12 let na 3. lůžku

5.990

Dítě 2-12 let bez lůžka

9.990

Dítě 2-12 let bez lůžka

5.490

20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

13.490
5.990
12.490

12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.

Osoba od 12 let na 3. lůžku

9.490

Neobsazené lůžko

5.990

Příplatek za 2. týden

8.990

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na www.
kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

05.06. - 14.06.

13.06. - 20.06.

Osoba od 12 let na 3. lůžku

pláž

DOTOVANÁ
CENA KČ

11.990
12.290
12.490
12.790
12.990
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.290
12.990
12.490
12.490
12.290

06.06. - 13.06.

12.09. - 19.09.

Sutomore

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
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Černá Hora

pláž

hotelový pokoj

Letecky týden u moře
s plnou penzí

od 12.490

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

hotel Zlatibor

výhled z hotelu

HOTEL ZLATIBOR
POLOHA: oblíbený hotel Zlatibor v letovisku Čanj je vyhledávaný díky své výhodné pozici. Z hotelu
je krásný panoramatický výhled na okolní hory, pláže a Jadran. Po chodníčku se dostanete na hlavní
promenádu podél nádherné pláže, kde se nacházejí restaurace, bary, obchůdky a sportovní vyžití.
VYBAVENOST: recepce, aperitiv bar, restaurace s terasou a krásným výhledem do okolí, posezení
s TV, obchůdky.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Termín

DOTOVANÁ
CENA KČ

19.09. - 26.09.

12.490
12.790
12.990
13.290
13.390
13.290
12.990
12.790

Dítě 2-15 let na 3. lůžku

11.990

18.09. - 27.09.

7.590
7.790
7.990
8.290
8.490
8.490
7.990
7.790
7.590

SPORT A ZÁBAVA: 3 hřiště na míčové hry, volejbalové hřiště, vodní sporty na pláži, spousta barů,
restaurací, obchůdků a atrakcí na nedaleké plážové promenádě.

Dítě 2-15 let na 4. lůžku

11.990

Dítě 2-15 let na 3. lůžku

7.990

Osoba od 16 let na 3. lůžku

12.990

Dítě 2-15 let na 4. lůžku

7.990

Osoba od 16 let na 4. lůžku

12.990

Osoba od 16 let na 3. lůžku

8.490

NÁŠ NÁZOR: oblíbený hotel pro klienty 50+ s výbornou kuchyní a panoramatickým výhledem
na okolní krásné hory a moře.

Neobsazené lůžko

5.990

Osoba od 16 let na 4. lůžku

8.490

Neobsazené lůžko

5.990

Příplatek za 2. týden

8.490

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Některé pokoje s balkonem a s orientací na mořskou stranu. Každý pokoj je vybaven soc. zařízením, TV, ledničkou.
STRAVOVÁNÍ: PLNÁ PENZE - snídaně , oběd a večeře formou švédských stolů.
PLÁŽ: krásná písečně-oblázková pláž vzdálená 300 m od hotelu. Možnost pronájmu lehátek a slunečníků na pláži. Sprchy se sladkou vodou jsou na pláži. Nedaleko se také nachází nádherná Kraljičina pláž, kterou můžete navštívit na pravidelné plavbě lodí místního taxi. Cesta trvá pouze několik
minut a lodní taxi jezdí nepřetržitě celý den.

pláž
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06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.

Příplatek za 2. týden

11.990

29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného
zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč.
služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek,
transfer z letiště do pobytového místa
a zpět, ubytování na uvedený počet nocí,
pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, pojištění
proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18
let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace
na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

pokoj

výhled z hotelu

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 12.890

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

HOTEL

hotel s bazénem

venkovní bazén

EL MAR CLUB

POLOHA: velmi příjemný rodinný hotel se nachází v malém letovisku Kruče na samotném pobřeží a poskytuje krásný výhled na moře. Hotel je situován v blízkosti známého turistického a historického města
Ulcinj (10 km) a rovněž nedaleko krásného města Bar (15 km).
VYBAVENOST: recepce, trezor na recepci, restaurace, bar s terasou, venkovní bazén s mořskou vodou,
stolní tenis, multifunkční hřiště na volejbal a nohejbal.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s balkonem, SAT TV,
fén, lednička, WiFi, parkoviště (zdarma). Součástí vybavení pokojů 2 lehátka, která klienti mohou využít
u bazénu nebo na pláži.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně, obědy a večeře formou švédských stolů. Od 12:00
do 20:00 hod. neomezené množství nealkoholických (ovocné štávy, káva, čaj) a alkoholických nápojů
(víno, pivo a místní alkoholické nápoje).
PLÁŽ: betonová pláž je vzdálená 50 m. Možnost využití plovoucího mola. Možnost zapůjčení lehátek
v hotelu. V okolí se nacházejí další malé oblázkové pláže, které jsou snadno dostupné pěšky, cca 150
– 400 m.
SPORT A ZÁBAVA: ANIMAČNÍ PROGRAM V ČESKÉM JAZYCE ZCELA ZDARMA. Sportovní a zábavné
hry ve venkovním bazénu s mořskou vodou, stolní tenis, volejbal a nohejbal, posilovna.
NÁŠ NÁZOR: hotel s příjemnou atmosférou, který nabízí komfortní ubytování a příjemné posezení v hotelové restauraci s výhledem na moře. Možnost podnikání výletů za krásami Černé Hory.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
Termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

betonová pláž

DOTOVANÁ
CENA KČ

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.
18.09. - 27.09.

8.890
8.990
9.690
9.990
10.290
10.490
10.490
10.490
10.490
10.490
10.490
10.290
9.990
9.690
9.290
8.990

9.990

Dítě 2-12 let na 1. nebo 2. přistýlce

Dítě 12-15 let na 1. nebo 2. přistýlce

12.490

Dítě 12-15 let na 1. nebo 2. přistýlce

8.490

Osoba od 15 let na 1. přistýlce

14.990

Osoba od 15 let na 1. přistýlce

10.490

Osoba od 15 let na 2. přistýlce

14.990

Osoba od 15 let na 2. přistýlce

10.490

Příplatek za 2. týden

7.990
13.990

5.490

Neobsazené lůžko

7.990

Příplatek za 2. týden

9.990

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na www.
kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

12.890
12.990
13.790
13.990
14.490
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.790
14.490
13.790
13.490
12.990

Dítě 2-12 let na 1. nebo 2. přistýlce

Neobsazené lůžko

multifunkční hřiště

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
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Černá Hora
VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Letecky týden u moře
s polopenzí

od 12.290

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

pokoj

HIT SEZONY 2019

pláž

HOTEL

pokoj ve vile

hotel

VELKÁ PLÁŽ ULCINJ CLUB

POLOHA: hotel se nachází přímo u 12 km dlouhé ulcinjské Veliké Pláže, cca 4 km od Ulcinje. Areál hotelu je umístěn
v zeleni, v klidné části s dobrým přístupem na písečnou pláž.
VYBAVENOST: restaurace, terasa, kavárna, obchod, WiFi zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ: nově zrekonstruované klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkonem,
vlastní soc. zařízení, TV, lednička.
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou švédských stolů nebo možnost ALL INCLUSIVE - snídaně,
obědy a večeře formou švédských stolů. Neomezené množství nealkoholických a alkoholických nápojů - místní
ovocné šťávy, čaj, káva, pivo, víno, rakije (12:00-22:00).
PLÁŽ: 12 km dlouhá písečná pláž s velmi pozvolným vstupem do moře, cca 300 m od resortu, sprchy na pláži,
plážový servis (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: ANIMAČNÍ PROGRAM V ČESKÉM JAZYCE ZCELA ZDARMA. Vodní sporty na pláži
(za poplatek).
NÁŠ NÁZOR: příjemné ubytování v zeleni v blízkosti nádherné ulcinjské písečné pláže, s možností vodních sportů
nebo odpočinku.

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
Termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
Dítě 2-12 let
na 1. přistýlce
Osoba od 12 let
na 1. přistýlce
Neobsazené
lůžko
Příplatek
za 2. týden

historické město Ulcinj - možnost výletu
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ALL INCLUSIVE POLOPENZE
DOTOVANÁ DOTOVANÁ
CENA KČ
CENA KČ

13.490
13.790
13.990
14.290
14.490
14.790
14.890
14.890
14.890
14.890
14.790
14.490
14.290
13.990
13.790
13.590

12.290
12.490
12.790
12.990
13.490
13.790
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.790
13.490
12.990
12.790
12.490

12.990

11.990

14.890

13.990

6.990

6.990

13.990

13.490

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Termín

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.
18.09. - 27.09.
Dítě 2-12 let
na 1. přistýlce
Osoba od 12 let
na 1. přistýlce
Neobsazené
lůžko
Příplatek
za 2. týden

ALL INCLUSIVE POLOPENZE
DOTOVANÁ DOTOVANÁ
CENA KČ
CENA KČ

9.490
9.790
9.990
10.290
10.490
10.790
10.790
10.790
10.790
10.790
10.790
10.490
10.290
9.990
9.790
9.490

8.490
8.790
8.990
9.290
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.290
8.990
8.790
8.590

8.990

7.990

10.790

9.490

6.990

6.990

10.490

9.490

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb, výlet v destinaci zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na www.
kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

HIT SEZONY 2019
PLÁŽOVÁ RESTAURACE MAESTRAL

RECEPCE A RESTAURACE

bungalov

BUNGALOVY TYP A

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Letecky týden u moře
s plnou penzí

od 11.890

Kč/os.

BUNGALOVY TYP L
pláž u hotelu

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

KOMPLEX

ADA BOJANA

POLOHA: pro vyznavače romantické dovolené jsme připravili speciální nabídku klubového komplexu Ada
Bojana, který se nachází na cca 600 ha velkém ostrově v deltě řeky Bojana (ostrov je s pevninou spojen mostem). Podél toku řeky Bojany se nachází romantické restaurace. Ada Bojana je také výborné výchozí místo
pro podnikání výletů za krásami Černé Hory. Jedná se o naturistický komplex se dvěma oddělenými plážemi.
V areálu je možné se setkat i s naturisty, pro které je však vyčleněna samostatná pláž.
VYBAVENOST: recepce, restaurace, aperitiv bar, sportovní plochy, minimarket, tenisové kurty.
UBYTOVÁNÍ: Typ A - klimatizované jednolůžkové a dvoulůžkové bungalovy s možností až dvou přistýlek
s balkonem nebo terasou, umístěné v jednoposchoďových budovách cca 70 m od pláže, vlastní soc. zařízení,
TV a lednička. Typ L - klimatizované vkusně vybavené zděné dvoulůžkové bungalovy s možností až jedné
přistýlky s terasou, vlastním soc. zařízením, TV. Nachází se v blízkosti pláže či přímo na pláži.
STRAVOVÁNÍ: PLNÁ PENZE - snídaně, obědy a večeře formou švédských stolů. Ke snídani káva, čaj, mléko,
nealkoholické nápoje v neomezeném množství, k obědu a večeři voda.
PLÁŽ: překrásná písečná pláž v bezprostřední blízkosti, velice jemný písek a pozvolný vstup do moře, oddělené hotelové pláže pro naturisty a klasické klienty s plážovým servisem (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty, fotbalové hřiště, jízda na koních (za poplatek).
NÁŠ NÁZOR: romantické místo pro ideální pohodovou dovolenou, která je vhodná pro věkovou kategorii
50+. Ada Bojana je nazývána v Černé Hoře „RÁJ U NÁDHERNÉ PLÁŽE“.

Typ bungalovu A

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.
8denní zájezd (7 nocí)
SOBOTA - SOBOTA
Termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce
Dítě 2-12 let na 2. přistýlce
Dítě 12-18 let na 1. přistýlce
Dítě 12-18 let na 2. přistýlce
Osoba od 18 let na 1. přistýlce
Osoba od 18 let na 2. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za pokoj typu L (LUX)

plážová restaurace

projížďky na koních na pláži

Typ bungalovu L

10denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE

DOTOVANÁ
CENA KČ

11.890
11.990
12.290
12.490
12.790
12.990
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
12.990
12.790
12.490
12.290
11.990
7.990
7.990
10.490
10.490
13.490
13.490
3.990
12.990
3.000

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.
18.09. - 27.09.
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce
Dítě 2-12 let na 2. přistýlce
Dítě 12-18 let na 1. přistýlce
Dítě 12-18 let na 2. přistýlce
Osoba od 18 let na 1. přistýlce
Osoba od 18 let na 2. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za pokoj typu L (LUX)

7.990
8.290
8.490
8.790
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.790
8.490
8.290
8.190
8.190
4.990
4.990
6.990
6.990
8.990
8.990
3.990
8.990
3.000

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním autokarem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb, výlet v destinaci zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na www.
kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín
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Chorvatsko

Brela stone
KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc

Teplota vzduchu

Teplota vody

V.

21 °C

19 °C

VI.

25 °C

22 °C

VII.

28 °C

24 °C

VIII.

28 °C

25 °C

IX.

24 °C

23 °C

X.

19 °C

20 °C

DOPRAVA
Autokarem, více než 50 nástupních míst
v České republice

CHORVATSKÉ pobřeží Jadranu je mimořádně
členité, což přispívá k jeho půvabu a malebnosti. Jen jediná země v Evropě, Norsko, má pobřeží
ještě členitější. Tam, kde je pobřeží vápencové,
jsou břehy vysoké, strmé, skalnaté a zkrasovělé,
v oblastech flyše je pobřeží nízké a písčité (chorvatsky se takovému pobřeží říká žalo). Právě
tam jsou nejkrásnější pláže, např. na Makarské
riviéře. Jadran je teplé moře. V letním období
činí teplota moře při hladině 23 - 27 °C. Rozdíl
mezi teplotou moře na jihu a severu jadranské-

ho přímoří je nepatrný (způsobují jej vody řeky
Pádu a Soči, které moře ochlazují). Chorvatská
republika se rozkládá na ploše 56 542 km2, její
vnitřní a teritoriální moře měří 31 067 km2.
Hraničí se Slovinskem, Maďarskem, Srbskem,
Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou, při
mořské hranici s Itálií, Slovinskem a Černou Horou. Republika je rozdělena do 21 krajů neboli
žup (županija). Úředním jazykem je chorvatština, písmem latinka. Chorvatskou měnou je kuna
(zkratka HRK), která se dělí na 100 lipa.

Baška Voda

NAŠE DESTINACE
Promajna, Drvenik, Gradac
MĚNA

ČAS

1 HRK/100 lipa =
cca 3,5 Kč

Středoevropský čas
(GMT +1)

CHORVATSKO - CENÍK VYBRANÝCH POTRAVIN
potravina

chorvatsky

chléb

kruh

7,00 - 12,00

mléko

mlijeko

6,50 - 12,00

kuřecí maso

piletina

od 35,00

brambory

krumpir

6,00 - 8,00

rýže

riža

cukr

šećer

sůl

sol sitna

pizza

pizza

45,00 - 80,00

polévka

juha

18,00 - 25,00

zmrzlina (1 kopeček)

sladoled (1 kuglica)

7,00 - 12,00

káva espresso

kava espresso

8,00 - 13,00

točené pivo (0,5 l

točeno pivo
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cena HRK

Bol, Zlatni rat

od 13,00
5,50 - 7,00
2,50 - 5,00

od 15,00

Makarska

pláž

Pavilony Dukić A

Pavilony Dukić B

Promajna

Animační program
AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+
zcela zdarma!

PAVILONY

DUKIĆ A

,B

POLOHA: pavilony DUKIĆ se nachází v letovisku Promajna cca 3 km jižně od letoviska Baška Voda, cca
1,5 km od Baško Polje a cca 7 km severně od města Makarska. Poloha pavilonů přímo vybízí k příjemným procházkám podél moře do výše zmíněných turistických letovisek.
VYBAVENÍ: Promajna je ideálním místem ke strávení příjemné dovolené, nabízející několik restaurací,
plážových barů, obchůdků, market, WI-FI na terase restaurace ZDARMA.

Autobusem z více než 60 nástupních míst v ČR
10 denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Pavilon Dukić A **
termín

UBYTOVÁNÍ: menší dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, TV a balkonem. Pokoje v pavilonu
Dukić B jsou prostornější a mají navíc možnost přistýlky (rozkládací lehátko vhodné pro děti do 12 let).

29.05. - 07.06.

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, nápoj k večeři - 2 dl
piva nebo vína nebo džusu nebo minerální vody.

11.09. - 20.09.

PLÁŽ: oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m. Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka
(za poplatek).

05.06. - 14.06.
04.09. - 13.09.

10 denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Pavilon Dukić B ***

DOTOVANÁ
CENA KČ

6.990
7.490
7.990
7.490

DOTOVANÁ
CENA KČ

termín

29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.

7.290
7.790
8.290
7.790

Neobsazené lůžko 1/1

1.500

Neobsazené lůžko 1/1

1.500

Dítě do 12 let bez lůžka

2.500

Dítě do 12 let na přistýlce

2.500

SPORT: možnost zapůjčení skútrů i kol, parasailing, zapůjčení šlapadel apod. V blízkosti veřejné multifunkční hřiště.

Cena za osobu zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování na uvedený
počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99 Sb.,
možnost využívání animačního programu AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+

POZNÁMKA: úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí sami. V období do 13.6. a od 5.9.
k dispozici animační program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+. Klienti se po příjezdu hlásí delegátce, která je
zde přítomná - pavilony Dukić nemají recepci.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna
zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení – 590 Kč/os.
Ceny jsou konečné – již nelze uplatnit žádné slevy.

pokoj Dukić A

pokoj Dukić B

restaurace

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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Chorvatsko

Depandance Oliva a Triton
pláž Oliva

pláž Drvenik

Hotel Antonija

Animační program
AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+
zcela zdarma!

ANTONIJA
A DEPANDANCE OLIVA, TRITON
HOTEL

POLOHA: moderní hotel a dependance v klidnější části zátoky Gornja Vala letoviska Drvenik, v bezprostřední
blízkosti moře. V místě je vybudovaná cyklostezka Drvenik - Gradac v délce 27 km.
VYBAVENÍ: centrální restaurace v hotelu Antonija, WI-FI ZDARMA, bar, terasa, výtah, parkoviště, v blízkosti
market.
UBYTOVÁNÍ: Hotel Antonija a dep. Oliva - komfortní klimatizované dvou až třílůžkové pokoje se sprchou
a WC, SAT TV, minibarem, fénem a trezorem, některé s balkónem a možností přistýlky. Pokoje s označením
SW mají přímý pohled na moře, ostatní pokoje mají boční pohled na moře. Depandance Triton – komfortní
klimatizované studia a apartmány pro 2-5 osob, vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, WiFi ZDARMA, balkon.
STRAVOVÁNÍ: snídaně a večeře formou bufetu. K večeři zdarma neomezená konzumace točených nealkoholických nápojů, točeného kvalitního červeného a bílého vína, kávy a čaje.
PLÁŽ: oblázková, cca 50 m.
SPORT: venkovní bazén (7x3 m x 1,2 m), wellness zóna (vstup od 18 let) - sauna, masáže, whirlpool (za poplatek), fitness - ZDARMA, půjčovna jízdních kol, vodní sporty.
POZNÁMKA: v období do 13.6. a od 5.9. k dispozici animační program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+. Pobytová
taxa – cca 1,3 EUR/dospělá os./den – platí se na místě. Parkoviště za poplatek - 35 HRK/auto/den. Naši klienti mají 10 % slevu na vstup do vodního parku. NAVÍC ZDARMA 30 min. využívání whirpool v rámci wellness
zóny hotelu Antonija a sleva 50 % na pronájem jízdních kol.

pokoj Antonija
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pokoj Oliva

Autobusem z více než 60 nástupních míst v ČR
10 denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Hotel Antonija a dep. Oliva ****
DOTOVANÁ
CENA KČ

termín

29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.

7.690
8.190
8.690
8.190

10 denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Depandance Triton ****
termín

29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.

DOTOVANÁ
CENA KČ

7.490
7.990
8.490
7.990

Neobsazené lůžko 1/1

4.500

Neobsazené lůžko 1/1

4.500

Dítě do 7 let na přistýlce

2.500

Dítě do 7 let na přistýlce

2.500

Dítě 7-12 let na přistýlce

4.800

Příplatek za 1/3 STUDIO

200

Příplatek za pokoj BM, BM-SW

1.500

Příplatek za 1/2 STUDIO

1.500

Cena za osobu zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování na uvedený počet
nocí ve 4lůžkových apartmánech dep. Triton a 2lůžkových pokojích bez balkónu v Hotelu Antonija a dep. Oliva (ubytování v dalších typech pokojů a apartmánů za příplatek), stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99 Sb., možnost využívání animačního
programu AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna zájezdu,
DOPORUČUJEME dokoupení – 590 Kč/os., pobytovou taxu.
Ceny jsou konečné – již nelze uplatnit žádné slevy.

Drvenik

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

pláž

bar

Animační program
AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+
zcela zdarma!
HOTEL

pokoj

LAGUNA A DEPANDANCE LAGUNA A, B

POLOHA: nachází se přímo u krásné oblázkové pláže, cca 700 m od centra města Gradac.
VYBAVENÍ: v hlavní budově - restaurace, aperitiv bar, WI-FI na recepci ZDARMA, sejf
(za poplatek), TV místnost, výtah (pouze v hotelu), terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ: HOTEL (HR-0068G) - dvoulůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, TV,
některé s možností přistýlky. Pokoje označené K mají klimatizaci. DEPANDANCE A (HR-0068D) - dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, TV, některé s možností přistýlky. DEPANDANCE B (HR-0068B) - jednoduše vybavené dvou a třílůžkové pokoje se
sprchou a WC. Pokoje třílůžkové jsou s možností přistýlky a bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ: oblázková, 1,5 km dlouhá, cca 50 m, vhodná pro děti.
SPORT: tenisové kurty, vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA: v období do 13.6. a od 5.9. k dispozici animační program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+.

Laguna A

Laguna B

Autobusem z více než 60 nástupních míst v ČR
10 denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Hotel Laguna **
termín

10 denní zájezd (7 nocí)
PÁTEK - NEDĚLE
Depandance Laguna A, B **

DOTOVANÁ
CENA KČ

29.05. - 07.06.

7.490

29.05. - 07.06.

-

05.06. - 14.06.

05.06. - 14.06.

11.09. - 20.09.

8.490
8.990
7.990

7.490
7.990
-

Neobsazené lůžko 1/1

3.000

Neobsazené lůžko 1/1

3.000

Dítě do 12 let na přistýlce

2.500

Dítě do 12 let na přistýlce

2.500

04.09. - 13.09.

Příplatek za pokoj BM-K

500

04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.

Příplatek za pokoj v Laguna A

500

Cena za osobu zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování na uvedený počet
nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení,
pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99 Sb., možnost využívání animačního programu AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna zájezdu,
DOPORUČUJEME dokoupení – 590 Kč/os.
Ceny jsou konečné – již nelze uplatnit žádné slevy.

Gradac

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

DOTOVANÁ
CENA KČ

termín
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Albánie – Durrës
Durrës

ALBÁNIE, hornatý stát rozkládající
se na necelých 29 tis. km² na pobřeží
Jaderského a Iónského moře, je turisty zatím
neobjevený kout Evropy plný kontrastů.
Na území velikostně srovnatelném s Belgií
či Moravou se střídají rozeklané vrcholky
Dinárských hor majestátně vystupujících
nad pobřežními nížinami a prosluněné
písečné pláže kontrastují s betonovými
bunkry vybudovanými v minulosti
na obranu země.
Albánie sousedí s Černou Horou,
Makedonií a Řeckem. Právě na hranicích
se Albánie dělí se svými sousedy o svá
největší jezera zejména na severu –
Skadarské jezero, jehož asi jedna třetina
patří Albánii, zbývající část Černé Hoře.
KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc

Teplota vzduchu

Teplota vody

V.

25 °C

20 °C

VI.

30 °C

25 °C

VII.

32 °C

27 °C

VIII.

32 °C

27 °C

IX.

27 °C

24 °C

X.

24 °C

23 °C

DOPRAVA
Tirana

letecky z Prahy, Brna a Ostravy,
přímý let do Tirany
8 i 15 denní zájezdy každé pondělí

NAŠE DESTINACE
Durrës

DOBA LETU
90 min

MĚNA

ČAS

1 Albánský lek (LEK) = 0,2 Kč

Středoevropský čas (GMT +1)

Do ALBÁNIE
IE létáme
z Prahy, Brna a O
Ostravy

Bohatství Albánie spočívá nejen v divoké
přírodě, tato země nabízí i památky zapsané
na seznam světového dědictví UNESCO.
Například město Butrint obydlené již
od doby prehistorické, bylo řeckou kolonií,
římským městem i biskupským sídlem,
bylo dokonce obléháno i Benátčany.
Obyvatelé Albánie jsou pohostinní, upřímní,
štědří a nepotrpí si na formality. Stejně jako
v některých dalších evropských státech má
i v Albánii kývání a kroucení hlavou opačný
význam, než jsme zvyklí u nás. Albánie je
zkrátka nádhernou zemí čekající na to, až
její kouzlo objevíte a zamilujete si ji.
Durrës (Drač) - jedno z nejstarších
evropských měst založili řečtí osadníci už
v 7. století př. n. l. pod názvem Epidamnos.
V roce 229 zabrali tento přirozený přístav
Římané, přejmenovali ho na Dyrrachium
a učinili z něj východisko cesty Via Egnatia,
která vedla od Jadranu do Konstantinopole.

Blízko se dokonce odehrála bitva mezi
římskými vojevůdci Caesarem a Pompeiem.
V moderní době byl Durrës v letech 19141918 hlavním městem nově nezávislé
Albánie a dodnes je nejvýznamnějším
přístavem v zemi. Takto bohatá historie
musela samozřejmě zanechat otisk na tváři
města. Nachází se zde vůbec největší
římský amfiteátr na Balkáně ze 2. století,
který pojal až 15 000 diváků. Jeho součástí
je dnes i byzantská kaple s mozaikou.
Byzantinci zde po sobě zanechali také
městské hradby, které výrazně zpevnili
Benátčané, během své vlády v 15. století.
Turci zase mešitu Fatih, jejíž jméno pochází
od sultána Mehmeda II., který si po dobytí
Konstantinopole začal říkat Dobyvatel
(„Fatih“). Památkou na krále Zogu je jeho
palác. Bohaté nálezy z antických dob jsou
uspořádány v teprve nedávno otevřeném
Archeologickém muzeu. V blízkosti Durrës
se nachází také oblíbené písečné pláže.

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ V ALBÁNII
výlet do Tirany

Berat
Skanderbeg

výlet do horské pevnosti Kruje
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Apollonia

pláž před hotelem

HIT SEZONY 2019

venkovní bazén

venkovní bazén
pláž před hotelem

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 13.990

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

HOTEL

PERANDOR BEACH

POLOHA: hotel leží přímo na pláži v oblasti Plepa, která spojuje samotné Durrës s hotelovou
zátokou Golem, cca 30 km od letiště v Tiraně. V okolí naleznete promenádu s obchůdky,
restauracemi, kavárnami a bary.
VYBAVENOST: recepce, výtah, restaurace, WiFi (zdarma), plážový bar (za poplatek), bar
u bazénu v rámci All Inclusive, bazén s lehátky a oddělenou zónou pro děti.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkonem,
vlastní soc. zařízení, TV, lednička, sušák.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře formou švédských stolů, místní
nealkoholické a alkoholické nápoje.
PLÁŽ: písečná pláž přímo před hotelem, plážový servis (zdarma).
SPORT A ZÁBAVA: vodní aktivity (např. vodní skútr, padák) na pláži (za poplatek), v okolí
velké množství obchodů, kaváren, restaurací, barů – možnost nákupů za velmi nízké ceny.
NÁŠ NÁZOR: ideální kompromis mezi ruchem velkoměsta a hotelovou zátokou s klidnější
atmosférou. Doporučujeme.

pláž před hotelem

pokoj

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.
8denní zájezd (7 nocí)
PONDĚLÍ - PONDĚLÍ
Termín

08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce

DOTOVANÁ
CENA KČ

13.990
14.990
15.490
15.790
16.490
16.490
16.490
16.490
16.490
16.490
16.490
16.490
15.490
14.990
7.990

Dítě 2-6 let na 2. přistýlce

7.990

Dítě 6-12 let na 2. přistýlce

12.490

Osoba od 12 let na 1. přistýlce

15.490

Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

8.990
14.990

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, transfer
do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí,
pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
zařízení, pojištění proti úpadku
dle zákona č. 159/99Sb., výlet
v destinaci zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18
let, 390 Kč dítě do 18 let (bližší
informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné – již nelze
uplatnit žádné slevy.

restaurace

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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Albánie – Saranda
Do ALBÁNIE
IE létáme
z Prahy, Brna a O
Ostravy
Albánská riviéra – Saranda a Ksamil
– jsou v očích místních vnímány díky
překrásnému
prostředí,
křišťálově
průzračnému moři a nádherným plážím
jako ideální destinace. Země má bohatou
historii ovlivněnou Ilyry, Řeky, Římany,
Byzantinci, Bulhary, Sicilany, Srby,
Benátčany, Turky a především Enverem
Hodžou – diktátorem, který se odklonil
od rétoriky tehdejšího Sovětského svazu
a nechal proti nepřátelům jeho režimu
vystavět přes 700 tis. bunkrů. Nejen
díky neúprosnému zbrojení dovedl svou
zemi téměř k bankrotu. A přesně to jsou
ty důvody, které většinu z Vás přivedly
do malebné Albánie.
„Albánie – kráska se špatnou pověstí“, jak
zní název knihy od českých světoběžníků,
kteří se sem již léta vracejí, čeká jen
KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc

Teplota vzduchu

Teplota vody

V.

25 °C

20 °C

VI.

30 °C

25 °C

VII.

32 °C

27 °C

VIII.

32 °C

27 °C

IX.

27 °C

24 °C

X.

24 °C

23 °C

Saranda

na Vás. Dovolte nám pozvat Vás do země
orlů, poznat albánskou pohostinnost,
nádhernou přírodu, chutnou gastronomii
a mnoho památek z její bohaté historie.
Věříme, že si z pobytu v Albánii odnesete
nezapomenutelné vzpomínky a budete
příjemně překvapeni jako řada klientů,
kteří již Albánii navštívili.

Kruja
Durrës

Tirana

Severní
Makedonie
Ohrid

Ksamil

Albánie
Berat

DOPRAVA
Saranda

Shengjin

Vlora

letecky z Prahy, Brna a Ostravy na Korfu
s následným lodním transferem do Albánie
8 i 15 denní zájezdy každé pondělí

NAŠE DESTINACE

DOBA LETU

Saranda

110 min

MĚNA

ČAS

1 Albánský lek (LEK) = 0,2 Kč

Středoevropský čas (GMT +1)

Gjirokastër

Řecko

transfer

Saranda
Ksamil
Butrint

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ V ALBÁNII

Butrint (UNESCO)

Gjirokaster (UNESCO)

pláž v jižní Albánii

Modré oko
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národní park Llogara

EXKLUZIVITA
KOVOTOUR PLUS

JEDNOLŮŽKOVÉ
POKOJE

HIT SEZONY 2019

pokoj typu Standard
Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.
8denní zájezd (7 nocí)
PONDĚLÍ - PONDĚLÍ
Termín

pláž před hotelem

HOTEL

ALOHA

POLOHA: zrekonstruovaný rodinný hotel se nachází jen 10
minut chůze od centra letoviska albánské riviéry – Sarandy,
přímo u pláže.
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, trezor na recepci (za poplatek), parkoviště, WiFi (zdarma).
UBYTOVÁNÍ: nově zařízené klimatizované jednolůžkové
pokoje typu Economy bez příplatku, dvoulůžkové pokoje
typu Standard orientované na mořskou stranu s balkonem,
třílůžkové pokoje typu Standard orientované na mořskou
stranu s balkonem, rodinné dvouložnicové pokoje orientované na mořskou stranu s balkonem a s možností obsazení
až 5 osobami. Všechny pokoje mají vlastní soc. zařízení,
fén, ledničku, TV a WiFi (zdarma).

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE – snídaně a večeře formou
švédských stolů. Za příplatek možnost LIGHT ALL INCLUSIVE - snídaně a večeře formou švédských stolů, servírovaný oběd, k obědu jeden nápoj, večer je pro Vás otevřen
hotelový bar (19:00-20:30) – neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby.
PLÁŽ: hotel se nachází přímo na oblázkové pláži, vstup
do moře pozvolný, plážový servis na hotelové pláži (zdarma).
SPORT A ZÁBAVA: vodní aktivity na pláži (za poplatek).
NÁŠ NÁZOR: nádherný hotel, který prošel rekonstrukcí
a poskytuje ideální zázemí klientům, kteří chtějí mít vše
po ruce na jednom místě.

01.06. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.
21.09. - 28.09.
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce
Dítě 2-12 let na 2. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Osoba od 12 let na 2. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za All Inclusive
Příplatek za 4. neobs. lůžko v 1/3+2

DOTOVANÁ
CENA KČ

13.990
14.590
14.890
15.190
15.490
15.950
15.950
15.950
15.950
15.950
15.950
15.950
15.790
15.490
15.190
14.990
14.790
10.990
8.490
11.990
8.990
7.990
13.990
2.000
3.000

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový
a emisní příplatek, lodní transfér
z Korfu do Albánie a zpět, transfer pobytového místa a zpět,
ubytování na uvedený počet
nocí, pobytovou taxu, stravování
v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, výlet v destinaci
zdarma, pojištění proti úpadku
dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění
léčebných výloh vč. pojištění
storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba
nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let
(bližší informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze
uplatnit žádné slevy.

EXKLUZIVITA KOVOTOUR PLUS

bazén

HIT SEZONY 2019

pokoj
Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.
8denní zájezd (7 nocí)
PONDĚLÍ - PONDĚLÍ
Termín

pláž

HOTEL

HEKSAMIL

POLOHA: zrekonstruovaný rodinný hotel ležící 180 m
od pláže v klidné oblasti poloostrova Ksamil, který nabízí
nádherné pláže a klidné prostředí, kde Vám nebude nic
chybět. V blízkosti hotelu se nachází velká promenáda
s kavárnami a restauracemi. Vzdálenost do Sarandy je
cca 25 min autobusem.
VYBAVENOST: recepce, restaurace, bazén, WiFi připojení v lobby (zdarma), výtah.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje s balkonem, vlastní soc. zařízení, fén, sušák, TV,
lednička, WiFi (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou
švédských stolů. Za příplatek možnost PLNÉ PENZE snídaně a večeře formou švédských stolů, servírovaný
oběd.
PLÁŽ: písečně-oblázková pláž 100 m od hotelu, písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 350 m, plážový
servis za poplatek.
SPORT A ZÁBAVA: v blízkosti hotelu se nachází velká
promenáda, která vede podél celého pobřeží.
NÁŠ NÁZOR: hotel v ideální lokalitě vhodný pro klientelu vyhledávající klid a ničím nerušenou dovolenou.

01.06. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.
21.09. - 28.09.
Dítě 2-9 let na přistýlce
Dítě 9-12 let na přistýlce
Osoba od 12 let na přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za oběd

DOTOVANÁ
CENA KČ

12.890
13.490
13.790
14.490
14.890
14.890
14.890
14.890
14.890
14.890
14.890
14.890
14.890
14.290
13.990
13.790
13.490
9.990
13.490
14.990
6.990
13.990
2.990

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový
a emisní příplatek, lodní transfer
z Korfu do Albánie a zpět, transfer do pobytového místa a zpět,
ubytování na uvedený počet
nocí, pobytovou taxu, stravování
v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, pojištění proti
úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění
léčebných výloh vč. pojištění
storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba
nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let
(bližší informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze
uplatnit žádné slevy.

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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Bulharsko
Do BULHARSKA
KA létáme
z Prahy, Brna a Ostravy
Bulharsko se nachází v jihovýchodní
Evropě na pobřeží Černého moře. Sousedí
s Rumunskem, Srbskem, Makedonií,
Řeckem a Tureckem. Od roku 2007 je
součástí Evropské unie.
Bulharsko je velmi oblíbenou destinací pro
letní dovolenou už celá desetiletí. Kdo však
tuto krásnou zemi nenavštívil v posledních
letech, bude velmi překvapen, jak moc
se zvedla úroveň nabízeného ubytování
a služeb pro turisty. Po celém pobřeží
najdete spoustu nových kvalitních hotelů
a restaurací, kde navíc často mají jídelní
lístky i v češtině.
Hledáte-li spoustu zábavy, bude pro Vás
Bulharsko tou správnou volbou. Ještě
stále jsou ceny podobné jako u nás
a na mnohých místech dokonce i levnější.
Navíc Bulharsko nabízí nejen více než
350 km dlouhé pobřeží s krásnými plážemi,
ale také spoustu možností sportovního
vyžití, bohatý noční život, historické
památky, jedinečný folklor a v neposlední

Zlaté Písky

řadě také výbornou bulharskou kuchyni.
Ta je ovlivněna zvláštní kombinací
středoevropské, balkánské, turecké
a řecké kuchyně. A rozhodně stojí za to
ji ochutnat. Vyzkoušejte například pravý
šopský salát, boršč, tarator, balkánský
sýr, kavarmu, musaku, atd. Celkově se
bulharská kuchyně skládá z velkého

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc/Teplota
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Vzduch
27 °C
30 °C
32 °C
33 °C
30 °C
25 °C
Voda
20 °C
24 °C
27 °C
27 °C
24 °C
21 °C
NAŠE DESTINACE
DOBA LETU
BULHARSKO – Slunečné pobřeží, Nessebar, Zlaté Písky, Sv. Konstantin
100 - 120 minut
MĚNA
ČAS
+ 1 hod. středoevrop. času (GMT +2 hod.)
1 LEVA/100 stotinek (1 LEVA = cca 14 Kč)
DOPRAVA
Letecky
z Prahy, Brna a Ostravy
8 nebo 15 denní zájezdy

množství zeleniny, masa a samozřejmě ryb
a plodů moře (především v přímořských
oblastech).
Milovníci vína jistě ocení širokou nabídku
velmi oblíbených místních vín a přátelskou
pohostinnost a vstřícnost místních
obyvatel.
Ne každý také ví, že Bulharsko je čtvrtou
zemí světa s největším počtem památek
zapsaných v seznamu UNESCO. A protože
se v Bulharsku během jeho dějin vystřídalo
hodně kultur, můžete zde najít opravdu
různorodé památky.
Pláže jsou v Bulharsku dlouhé, široké
a písečné s jemným zlatavým pískem
a s pozvolným vstupem do moře, které
jsou ideální také pro malé děti či neplavce.
Řada bulharských pláží získala tzv. Modrou
vlajku, ocenění, které je synonymem
kvality a čistoty.
Bulharsko je ideálním místem pro strávení
Vaší báječné dovolené.

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ V ALBÁNII
Kaliakra

Varna

Sozopol
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historický Nessebar

delfinárium ve Varně

historický Nessebar

HIT SEZONY 2019

EXKLUZIVITA KOVOTOUR PLUS

pláž

venkovní bazén

rodinné studio

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 10.890

HOTEL KAMENEC CLUB

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

HOTEL

KAMENEC CLUB

POLOHA: hotel Kamenec Club byl otevřen v roce 2011 a stojí v nové části Nessebaru. Pláž je vzdálená
pouhé 2 minuty chůze a historický Nessebar, jenž spadá mezi památky UNESCO, je vzdálen cca 10
minut chůze. Pouhých 100 m od hotelu je situována autobusová zastávka, ze které odjíždějí autobusy
jak na Slunečné pobřeží, tak ve směru na Ravdu. Letiště v Burgasu je vzdáleno cca 30 km od hotelu.
VYBAVENOST: recepce, restaurace, tři výtahy, lobby bar, pool bar, tři venkovní bazény, lehátka a slunečníky u bazénů (zdarma), WiFi v lobby (zdarma), trezor na recepci (za poplatek), dětské hřiště, parkoviště (zdarma).
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkonem, vlastní soc. zařízení, SAT
TV, lednička, klimatizace, SOS tlačítko. V hotelu k dispozici také rodinná studia s možností až dvou
přistýlek.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE – snídaně (8:00-10:00), obědy (12:30-14:00) a večeře (18:30-20:00)
formou švédských stolů. Snack a cukrovinky (10:30-11:30). Odpolední snack a zmrzlina (15:3017:00). Nealkoholické nápoje, káva, čaj, alkoholické nápoje místní výroby, pivo a víno (10:00-22:00).
PLÁŽ: dlouhá, prostorná, písečná pláž cca 100 m od hotelu, lehátka a slunečníky na pláži (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: ANIMAČNÍ PROGRAM V ČESKÉM JAZYCE ZCELA ZDARMA. Možnost vodních sportů
na pláži (za poplatek). V docházkové vzdálenosti do 5 minut najdete spoustu obchůdků, restaurací, barů
a dalších možností k dennímu i nočnímu vyžití.

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.
8denní zájezd (7 nocí)
PONDĚLÍ - PONDĚLÍ
Termín

08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.
Dítě 2-7 let na 1. přistýlce v pokoji
Díte 2-12 let na 3. lůžku ve studiu
Díte 2-12 let na 1. přist. ve studiu
Osoba od 12 let na 1. přist. ve studiu
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

DOTOVANÁ
CENA KČ

10.890
11.490
11.890
12.490
13.790
13.790
13.790
13.790
13.790
13.790
13.790
13.490
12.490
11.990
11.890
7.490
10.990
10.990
13.290
6.490
13.490

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový
a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět,
ubytování na uvedený počet
nocí, pobytovou taxu, stravování
v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, pojištění proti
úpadku dle zákona č. 159/99Sb,
výlet v destinaci zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění
léčebných výloh vč. pojištění
storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba
nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let
(bližší informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze
uplatnit žádné slevy.

pláž

animační program v bazénu

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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Bulharsko
venkovní bazén

HIT SEZONY 2019

pokoj
venkovní bazén

restaurace

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 10.890

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

HOTEL

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.

YAVOR PALACE CLUB

8denní zájezd (7 nocí)
PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

POLOHA: oblíbený hotel, který je situován v samém centru Slunečného pobřeží poblíž kolonády i hlavní procházkové obchodní třídy. V okolí možnost kulturního vyžití (obchody, taverny
a bary), kde můžete strávit svůj volný čas zábavou. Atrakce pro děti i dospělé, 3D a 4D kino.
VYBAVENOST: recepce, restaurace, bar, venkovní bazén s lehátky a slunečníky, bar u bazénu
- lze v něm čerpat All Inclusive (11:00-22:00), WiFi připojení (za poplatek), výtah, směnárna.
UBYTOVÁNÍ: moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, vlastní soc.
zařízení, fén, SAT TV, lednička, trezor (za poplatek), balkon, klimatizace, lednička.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně, obědy a večeře formou švédských stolů, odpolední
občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby.
PLÁŽ: krásná písečná pláž vzdálená 180 m od hotelu, lehátka a slunečníky (za poplatek), masáže a využití vodních sportů (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: venkovní bazén, wellness – sauna, masáže, aquapark v sousedním hotelu
(za poplatek).

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.

10.890
12.790
12.990
13.490
14.290
14.290
14.290
14.290
14.290
14.290
14.290
13.890
13.290
12.790
12.490

Dítě 2-14 let na 1. přistýlce

7.490

Dítě 2-14 let na 2. přistýlce
Osoba od 14 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

9.990
13.990
7.990
13.990

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový
a emisní příplatek, transfer z letiště
do pobytového místa a zpět,
ubytování na uvedený počet
nocí, pobytovou taxu, stravování
v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, pojištění proti
úpadku dle zákona č. 159/99Sb,
výlet v destinaci zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění
léčebných výloh vč. pojištění
storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba
nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let
(bližší informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze
uplatnit žádné slevy.

pláž

bar u bazénu
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CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

Do BULHARSKA létáme
z Prahy, Brna a Ostravy
venkovní bazén

aquapark

venkovní bazén

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 12.890

Kč/os.
pokoj

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

HOTEL

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.

KOTVA

8denní zájezd (7 nocí)
PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

POLOHA: oblíbený hotel leží v klidné části letoviska Slunečné pobřeží, cca 2 km od centra střediska, cca 500 m od Nessebaru, kam spojení zajišťuje vláček, a cca 32 km od letiště v Burgasu.
VYBAVENOST: recepce, směnárna, výtah, restaurace, bar v lobby a u bazénu, WiFi v lobby (zdarma), trezor na recepci (za poplatek), internetový koutek, bazén s vyhrazenou částí pro děti, bazén se
skluzavkami, bazén v mini aquaparku, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma).
UBYTOVÁNÍ: moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek s balkonem,
vlastní soc. zařízení, fén, SAT TV, lednička, trezor (za poplatek), klimatizace, minibar (za poplatek), dětská postýlka (cca 5 BGN/den).
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně (7:30-10:00), obědy (12:30-14:30) a večeře (18:0021:00) formou švédských stolů, občerstvení během dne (11:00-17:00), káva, čaj, neomezená
konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby, čepované pivo, šumivé víno.
All inclusive bar (10:00-22:30).
PLÁŽ: krásná písečná pláž vzdálená 250 m od hotelu, lehátka a slunečníky (za poplatek), masáže
a využití vodních sportů (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: mezinárodní animační tým, stolní tenis, posilovna (za poplatek), kulečník,
sauna a parní lázeň (za poplatek), ve středisku minigolf, tenisové kurty, pronájem jízdních kol,
vodní sporty na pláži, diskotéky.

Termín

08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
Dítě 2-6 let na 1. přistýlce

DOTOVANÁ
CENA KČ

13.890
15.890
16.490
17.490
17.890
17.890
17.890
17.890
17.890
17.890
17.890
17.890
15.980
12.890
7.990

Dítě 6-12 let na 1. přistýlce

7.990

Dítě 2-12 let na 2. přistýlce

11.990

Osoba od 12 let na 1. přistýlce

15.990

Dvě děti 2-12 let s 1 dosp., každé platí

13.990

Neobsazené lůžko

13.990

Příplatek za 2. týden

18.490

Příplatek za apartmán

7.000

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, transfer
z letiště do pobytového místa
a zpět, ubytování na uvedený
počet nocí, pobytovou taxu,
stravování v rozsahu uvedeném
u ubytovacího zařízení, pojištění proti úpadku dle zákona
č. 159/99Sb., výlet v destinaci
zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění
léčebných výloh vč. pojištění
storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba
nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let
(bližší informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze
uplatnit žádné slevy.

aquapark

aquapark

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

aquapark
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Bulharsko
venkovní bazén

NOVINKA 2020

pokoj

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 11.890

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

HOTEL

hotel Sunrise

SUNRISE

POLOHA: hotelový resort je situován v samém srdci známého letoviska Zlaté Písky, jen pár minut chůze
od krásné písčité pláže (dostupná hotelovým shuttle busem). Nákupní možnosti a zábavu mají hosté
v bezprostřední blízkosti ubytování (obchody, bary, restaurace, diskotéky, kavárny, turistické atrakce,
sportoviště, půjčovny automobilů a motocyklů). Transfer z mezinárodního letiště Varna trvá 40 minut.
VYBAVENOST: vstupní hala s recepcí, trezor (za poplatek), směnárna, výtahy, společenská místnost se
satelitní TV, úschovna zavazadel, parkoviště (za poplatek). Hotelovým hostům je k dispozici lobby bar,
hlavní restaurace, a-la-carte restaurace (za poplatek), WiFi připojení. 4 venkovní bazény, dětský bazén,
snack bar u bazénu, opalovací terasa (lehátka a slunečníky zdarma), dětské hřiště, mini klub, mini disco,
sportoviště pro tenis, volejbal a basketbal. Od r. 2019 je v provozu nově postavená SPA zóna.
UBYTOVÁNÍ: elegantně zařízené dvoulůžkové pokoje typu Standard s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení (sprcha, toaleta), fén, telefon, klimatizace, rádio, SAT TV, chladnička, balkon. Dětská postýlka a vysoká jídelní židlička na vyžádání. WiFi na pokoji za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30-10:00), oběd (12:00-14:00) a večeře (18:30-21:30)
formou švédských stolů; během dne (14:00-16:00) lehké občerstvení (pizza, zákusky, káva, čaj, ovoce, zmrzlina), neomezené množství rozlévaných alkoholických (pivo, víno, vodka, rum, likéry, whisky,
míchané nápoje) a nealkoholických nápojů místní výroby. U večeře je vyžadováno formální oblečení.
Hotel pořádá pravidelné tématické večeře a gala večeře.

letovisko Zlaté Písky
Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.
8denní zájezd (7 nocí)
ÚTERÝ - ÚTERÝ
DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

09.06. - 16.06.
16.06. - 23.06.
23.06. - 30.06.
30.06. - 07.07.
07.07. - 14.07.
14.07. - 21.07.
21.07. - 28.07.
28.07. - 04.08.
04.08. - 11.08.
11.08. - 18.08.
18.08. - 25.08.
25.08. - 01.09.
01.09. - 08.09.
08.09. - 15.09.
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

zázemí pro děti

11 890
12 890
13 890
14 490
14 890
14 890
14 890
14 890
14 890
14 890
14 890
14 490
13 490
11 890
8.990
12.990
7.990
13.990

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový
a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět,
ubytování na uvedený počet
nocí, pobytovou taxu, stravování
v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, pojištění proti
úpadku dle zákona č. 159/99Sb,
výlet v destinaci zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění
léčebných výloh vč. pojištění
storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba
nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let
(bližší informace na www.kovotour.cz)
Ceny jsou konečné - již nelze
uplatnit žádné slevy.

zázemí pro děti

PLÁŽ: krásná několik kilometrů dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře (vhodné pro děti
i neplavce) s širokou nabídkou sportů (loďky, šlapadla, windsurfing, vodní lyžování, paragliding, motorové čluny, jízdy na banánech, katamarány, atrakce pro děti – vše za poplatek) se nachází 190 m
od resortu (pohodlně dostupná hotelovým minibusem). Klientům jsou k dispozici lehátka a slunečníky
(za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: hotelový resort s vysokou úrovní zajišťovaných služeb. Pravidelné zábavné animační programy pro děti i dospělé a zábavná večerní vystoupení (tematické večeře, diskotéky, karaoke,
taneční večery s živou hudbou). Řada dalších sportovních aktivit (např. stolní tenis, mini fotbal, boccia,
plavání, tenis, volejbal, basketbal, fitness, vodní sporty na pláži (za poplatek).
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restaurace

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

HIT SEZONY 2018 a 2019

venkovní bazén

pláž

rodinné studio

restaurace

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 12.890

Kč/os.

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

HOTEL

MIRABELLE

POLOHA: oblíbený hotel po velké rekonstrukci z roku 2019 je situován v letovisku Zlaté Písky v severní
části letoviska a je obklopen všudypřítomnou zelení vysokých dubových a bukových stromů, jen 290 m
od krásné pláže a 800 m od živého centra. Nákupní možnosti a zábavu mají klienti jen několik minut
chůze od ubytování (restaurace, bary, diskotéky, obchody, půjčovny automobilů). Mezinárodní letiště
ve Varně je vzdáleno 35 km.
VYBAVENOST: vstupní hala s recepcí, restaurace s terasou, lobby bar, WiFi v lobby, vnitřní bazén,
venkovní bazén s oddělenou dětskou částí, bar u bazénu, fitness, stolní tenis, animace, dětská postýlka,
dětské hřiště, parkoviště. Za poplatek: trezor, směnárna, kulečník, masáže, jacuzzi, sauna, internetová
kavárna, noční klub, konferenční místnost.
UBYTOVÁNÍ: moderně zařízené klimatizované dvoulůžkové pokoje (nové vysoké a kvalitní matrace)
s možností až dvou přistýlek s balkonem nebo terasou, vlastní soc. zařízení, telefon, WiFi (za poplatek),
SAT TV, minibar, fén. Dětská postýlka a vysoká jídelní židlička je k dispozici na vyžádání. V hotelu k dispozici také rodinná studia s možností až jedné přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně (7:30-10:00), obědy (12:00-14:00) a večeře (18:30-21:00)
formou švédských stolů, zahrnující salátový bar, hlavní jídla, dezerty, zmrzlinu. Lehké občerstvení během dne – sladkosti a ovoce (10:00-11:00), pizza, sendviče, sladkosti a snacky (15:00-17:00) v lobby
baru, nápoje v bazénovém baru (10:00-18:00). Neomezená konzumace místních alkoholických a nealkoholických nápojů (10.00-22:30).

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.
8denní zájezd (7 nocí)
ÚTERÝ - ÚTERÝ
Termín

09.06. - 16.06.
16.06. - 23.06.
23.06. - 30.06.
30.06. - 07.07.
07.07. - 14.07.
14.07. - 21.07.
21.07. - 28.07.
28.07. - 04.08.
04.08. - 11.08.
11.08. - 18.08.
18.08. - 25.08.
25.08. - 01.09.
01.09. - 08.09.
08.09. - 15.09.
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce v pokoji 1/2+1
Dítě 2-12 let na 3. lůžku ve studiu 1/3+1
Dítě 2-12 let na přistýlce ve studiu 1/3+1
Osoba od 12 let na přistýlce ve 1/2+1
Osoba od 12 let na přistýlce ve 1/3+1
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

DOTOVANÁ
CENA KČ

12.890
13.890
14.890
15.490
15.490
15.890
15.890
15.890
15.890
15.890
15.890
14.890
13.890
12.890
8.990
11.990
11.490
13.990
13.990
8.990
14.990

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový
a emisní příplatek, transfer z letiště do pobytového místa a zpět,
ubytování na uvedený počet
nocí, pobytovou taxu, stravování
v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, pojištění proti
úpadku dle zákona č. 159/99Sb,
výlet v destinaci zdarma.
Cena nezahrnuje: pojištění
léčebných výloh vč. pojištění
storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba
nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let
(bližší informace na www.kovotour.cz)
Ceny jsou konečné - již nelze
uplatnit žádné slevy.

PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je od hotelu vzdálena 290 metrů. Možnost dopravy
několikrát denně hotelovým shuttle busem (zdarma). Na pláži lehátka, slunečníky i nabídka vodních
sportů (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: ANIMAČNÍ PROGRAM V ČESKÉM JAZYCE ZCELA ZDARMA. Cvičení fitness, aerobik, vodní gymnastika, vodní pólo, bowling, plavání, billiárd a motorizované i nemotorizované vodní
sporty na pláži (za poplatek např. loďky, šlapadla, windsurfing, vodní lyžování, paragliding, motorové
čluny, jízdy na banánech, šnorchlování). Pro relaxaci je určena sauna, vířivka, masážní salon s pestrou
nabídkou masáží (za poplatek) a venkovní bazén s terasou.
NÁŠ NÁZOR: moderní zrekonstruovaný hotel (dříve název Edelweiss), si získává své hosty polohou
nedaleko krásné pláže. Klienty ověřený hotel s kvalitními službami a gastronomií.

lobby

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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Severní Kypr
SEVERNÍ KYPR - Kypr je třetím největším
ostrovem ve Středozemním moři ležícím
na rozhraní tří kontinentů. Ostrov Kypr
je dnes rozdělen na dvě zcela odlišné
části: jižní, řeckou část a severní, tureckou část, kde se nachází Severokyperská
republika. A právě Severní Kypr můžete
nyní navštívit díky cestovní kanceláři Kovotour Plus.
Po rozdělení Kypru na dvě části byla
severní část izolována od okolního světa, díky čemuž je dnes tato krásná země
zatím ještě neobjevená a nezasažená masovým turistickým ruchem. Najdete zde
písečné pláže, průzračné moře, antické
či byzantské památky i krásnou přírodu.
Díky své poloze je letní sezona na Kypru delší než v jižních částech pevninské
Evropy. Od května do října zde teplota
vzduchu neklesá pod 25 °C a přes léto
neopouští tropickou třicítku.

Poloostrov Karpaz

Kromě odpočinku na krásných plážích
můžete například navštívit krásné město Famagusta, jehož bohatství dodnes

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc/Teplota

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Vzduch

29 °C

34 °C

37 °C

37 °C

31 °C

28 °C

Voda

22 °C

24 °C

27 °C

28 °C

27 °C

25 °C

NAŠE DESTINACE

DOBA LETU

SEVERNÍ KYPR - Kyrenia

210 minut

MĚNA

ČAS

1 TRY (lira)/100 Kurusi (1 TRY = cca 4 CZK)

+ 1 hod. středoevrop. času (GMT +2 hod.)

DOPRAVA
Letecky

z Prahy
z Ostravy
z Brna

8 nebo 15denní zájezdy každou neděli
8 nebo 15denní zájezdy každý pátek
8 nebo 15denní zájezdy každý čtvrtek

připomínají honosné středověké stavby.
Nejznámější je pravděpodobně díky Williamu Shakespearovi pevnost ve starém
přístavu, tzv. Othellova věž. Své jméno
získala věž díky hře Othello, jejíž děj zasadil Shakespeare právě sem. Nádherný
výhled na celé město i přístav si vychutnáte z vrcholku této věže. Po zhlédnutí
přístavu můžete navštívit i monumentální
katedrálu sv. Mikuláše, která je často přirovnávaná ke katedrále ve francouzské
Remeši.
Kromě památek Vás jistě uchvátí i kilometry písečných pláží nebo majestátně se
tyčící hory. Severní Kypr má opravdu co
nabídnout a věříme, že nadchne i Vás.
Lety na Severní Kypr jsou operovány
s technickým mezipřistáním (bez přestupu) v Turecku.

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ NA SEVERNÍM KYPRU
Agios Ilarion

Přístav Girne
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Famagusta

Bellapais

HIT SEZONY 2019
Na SEVERNÍ KYPR
létáme z Prahy, Brnaa a Ostravy

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*

Letecky týden u moře
s polopenzí

od 12.990

pláž u hotelu

Kč/os.

Letecky z Prahy a Brna

venkovní bazén u pláže

pokoj
Letecky z Brna.
8denní zájezd (7 nocí)
NEDĚLE - NEDĚLE
Letecky z Prahy.
8denní zájezd (7 nocí)
NEDĚLE - NEDĚLE

HOTEL & RESORT

LA

POLOHA: Hotel & Resort LA se nachází ve městě Lapta na severu ostrova. Má 3 bazény, vlastní
soukromou pláž a je obklopen krásnými subtropickými zahradami. Hotelovým hostům se naskýtá jak
překrásný výhled na moře a pobřeží, tak i dechberoucí panorama horského masivu. Město Kyrenia
je vzdáleno cca 15 km a letiště Ercan 45 km.
VYBAVENOST: recepce, venkovní bazén, bazén na pláži, vnitřní vyhřívaný bazén, směnárna, WiFi
v lobby zdarma, PC koutek, prádelna, trezor na recepci zdarma, restaurace, bar v lobby, bar u bazénu, bar na pláži, malá posilovna, stolní tenis, stolní fotbálek, billiárd, slunečníky a lehátka u bazénu
i na pláži zdarma, plážové osušky, sauna (za poplatek), vířivka, tenis, dětské hřiště.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, TV, telefon, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání), vlastní soc. zařízení, fén, rychlovarná konvice, minibar (obsah za příplatek).
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně (8:00–10:00) a večeře (20:00–22:00) formou švédských
stolů.
PLÁŽ: soukromá písečná pláž před hotelem s pozvolným vstupem do moře. Vlastní plážový bazén
a bar. Plážový servis zdarma. Lehátka a slunečníky na pláži (za poplatek, počet kapacitně omezen).
Možnost návštěvy dalších pláží v okolí (za poplatek).
8denní zájezd (7 nocí) letecky z Ostravy – informace na tel.: 14 001 nebo www.kovotour.cz

Termín

31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.*
14.06. - 21.06.*
21.06. - 28.06.*
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.*
06.09. - 13.09.*
13.09. - 20.09.*
20.09. - 27.09.*
27.09. - 04.10.*
04.10. - 11.10.*
11.10. - 18.10.*

venkovní bazén u pláže

12.990
13.490
13.990
14.490
14.790
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.790
14.490
13.990
13.790
13.490
9.990

Dítě 7-12 let na přistýlce

12.990

Osoba od 12 let na přistýlce

14.990

Příplatek za 2. týden

vnitřní bazén

DOTOVANÁ
CENA KČ

Dítě 2-7 let na přistýlce

Neobsazené lůžko

Dítě 2-7 let na přistýlce
Dítě 7-12 let na přistýlce
Osoba od 12 let na přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

9.990
12.990
14.990
6.990
14.990

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

04.06. - 11.06.*
11.06. - 18.06.*
18.06. - 25.06.*
25.06. - 02.07.
02.07. - 09.07.
09.07. - 16.07.
16.07. - 23.07.
23.07. - 30.07.
30.07. - 06.08.
06.08. - 13.08.
13.08. - 20.08.
20.08. - 27.08.
27.08. - 03.09.
03.09. - 10.09.*
10.09. - 17.09.*
17.09. - 24.09.*

6.990
14.990

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou
vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště
do pobytového místa a zpět, ubytování na
uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze
označené termíny, pojištění proti úpadku
dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh
vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let,
390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na
www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

12.990
13.490
13.990
14.490
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.790
14.490

Letecky z Brna.
8denní zájezd (7 nocí)
ČTVRTEK - ČTVRTEK

Dítě 2-7 let na přistýlce
Dítě 7-12 let na přistýlce
Osoba od 12 let na přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.*
14.06. - 21.06.*
21.06. - 28.06.*
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.*
06.09. - 13.09.*
13.09. - 20.09.*
20.09. - 27.09.*

12.990
13.490
13.990
14.490
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.790
9.990
12.990
14.990
6.990
14.990
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Severní Kypr
výhled z hotelu

pláž
venkovní bazén

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*

Letecky týden u moře
s polopenzí

od 11.790

Kč/os.

SEMPATI

POLOHA: hotel je situován v severní části ostrova ve městě Lapta. V roce 2013 prošel rozsáhlou
rekonstrukcí. Hotel má svou vlastní písečnou pláž a v jeho blízkém okolí najdete obchůdky i restaurace. Město Kyrenia je vzdáleno cca 15 km, letiště v Ercanu cca 55 km.
VYBAVENOST: recepce, venkovní bazén s oddělenou částí pro děti, směnárna, prádelna (za poplatek), WiFi ve společných prostorách (zdarma), hotelový shuttle bus do města (za poplatek),
trezor na recepci (zdarma).
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkonem nebo franc. oknem,
vlastní soc. zařízení, telefon, TV, fén, individuálně ovládaná klimatizace, trezor, minibar a kávovar
(za poplatek). Ubytování je zajištěno v hlavní hotelové budově a rovněž v přilehlých bungalovech,
které jsou součástí areálu. Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - kontinentální snídaně, večeře formou švédských stolů.
PLÁŽ: písečná soukromá pláž 100 m od hotelu, lehátka a slunečníky na pláži (zdarma).
SPORT A ZÁBAVA: hotel pořádá vlastní tematické večery či večery s živou hudbou, billiárd, šipky.
NÁŠ NÁZOR: hotel se nachází v klidné lokalitě, je vhodný pro věkovou kategorii 50+.
8denní zájezd (7 nocí) letecky z Ostravy – informace na tel.: 14 001 nebo www.kovotour.cz

pokoj
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Letecky z Brna.
8denní zájezd (7 nocí)
NEDĚLE - NEDĚLE
Letecky z Prahy.

Termín

8denní zájezd (7 nocí)
NEDĚLE - NEDĚLE

Letecky z Prahy a Brna

HOTEL

hotel

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.*
14.06. - 21.06.*
21.06. - 28.06.*
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.*
06.09. - 13.09.*
13.09. - 20.09.*
20.09. - 27.09.*
27.09. - 04.10.*
04.10. - 11.10.*
11.10. - 18.10.*
Dítě 2-7 let na 1. přistýlce
Dítě 7-12 let na 2. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

11.790
11.990
12.290
12.490
12.790
12.990
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
12.990
12.790
12.490
12.290
11.990
11.990
8.490
11.990
13.490
5.990
12.990

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou
vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště
do pobytového místa a zpět, ubytování na
uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze
označené termíny, pojištění proti úpadku
dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh
vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let,
390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na
www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.*
14.06. - 21.06.*
21.06. - 28.06.*
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.*
06.09. - 13.09.*
13.09. - 20.09.*
20.09. - 27.09.*
Dítě 2-7 let na 1. přistýlce
Dítě 7-12 let na 2. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

DOTOVANÁ
CENA KČ

11.790
11.990
12.290
12.490
12.790
12.990
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
12.990
12.790
12.490
8.490
11.990
13.490
5.990
12.990

Letecky z Brna.
8denní zájezd (7 nocí)
ČTVRTEK - ČTVRTEK
Termín

04.06. - 11.06.*
11.06. - 18.06.*
18.06. - 25.06.*
25.06. - 02.07.
02.07. - 09.07.
09.07. - 16.07.
16.07. - 23.07.
23.07. - 30.07.
30.07. - 06.08.
06.08. - 13.08.
13.08. - 20.08.
20.08. - 27.08.
27.08. - 03.09.
03.09. - 10.09.*
10.09. - 17.09.*
17.09. - 24.09.*
Dítě 2-7 let na 1. přistýlce
Dítě 7-12 let na 2. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden

DOTOVANÁ
CENA KČ

11.790
11.990
12.290
12.490
12.790
12.990
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
12.990
12.790
8.490
11.990
13.490
5.990
12.990

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

areál hotelu

pláž před hotelem

pláž a venkovní bazény

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*

Letecky týden u moře
s All Inclusive

od 18.990

Kč/os.

Letecky z Prahy a Brna

HOTEL

ACAPULCO

POLOHA: oblíbený rozlehlý hotelový areál je situován 10 km od centra letoviska Kyrenia (možnost dopravy hotelovým minibusem za poplatek) přímo u krásné dlouhé soukromé písečné pláže.
Nákupní možnosti a zábavu mají hosté přímo v hotelu nebo v centru Kyrenie (bary, restaurace,
taverny, obchody, zastávka místní dopravy, ovocný trh, půjčovny automobilů a motocyklů, parky,
kavárny, sportoviště). Mezinárodní letiště Ercan je vzdáleno 40 km od hotelu.
VYBAVENOST: recepce, směnárna, lobby bar, internetový koutek (za poplatek), obchod se suvenýry, velká restaurace s terasou a nádherným výhledem na moře, velký bazén se skluzavkou (lehátka a slunečníky zdarma), aquapark, dětský bazén, bar u bazénu, jacuzzi, miniklub, vnitřní bazén,
tenisové kurty, posilovna, hřiště na plážový volejbal, basketbal, dětské hřiště, velké kasino, dětský
lunapark (za poplatek), sauna, masážní salon, spa, WiFi (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ: ubytování je primárně zajištěno v klimatizovaných dvoulůžkových bungalovech
s možností až dvou přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, telefon, rádio, SAT TV, minibar (za poplatek), trezor (za poplatek). Za příplatek možnost ubytování v hotelové budově. Hotelové budovy mají
několik pokojů přizpůsobených handicapovaným klientům (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně (7:00-10:00), obědy (12:30-14:30) a večeře (19:0021:00) formou švédských stolů, místní alkoholické a nealkoholické nápoje v Moon Rise baru
(10:00-24:00). Importované nápoje, čerstvé ovocné šťávy, turecká káva, bylinné čaje a nápoje
v lahvích za poplatek.
PLÁŽ: krásná dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře a širokou nabídkou vodních sportů
(za poplatek) se nachází přímo před resortem. Klientům jsou k dispozici lehátka a slunečníky (zdarma). Pláž u hotelu je považována za jednu z nejkrásnějších na Kypru.
SPORT A ZÁBAVA: hotel zajišťuje animační program a pravidelné zábavné večerní show s živou
hudbou a tancem. Umožňuje sportovní aktivity jako např. cvičení ve fitness, aerobik, vodní gymnastiku, vodní pólo, plážový volejbal, basketbal, tenis (za poplatek), stolní tenis a vodní sporty
na pláži (za poplatek). Dětský bazén se skluzavkou, aquapark, miniklub, moderní hřiště a lunapark
(za poplatek). Pro relaxaci je určen bazén s opalovací terasou, sauna, masáže, vířivka a dobře vybavené fitness.
8denní zájezd (7 nocí) letecky z Ostravy – informace na tel.: 14 001 nebo www.kovotour.cz

venkovní bazén
Letecky z Brna.
8denní zájezd (7 nocí)
NEDĚLE - NEDĚLE
Letecky z Prahy.
8denní zájezd (7 nocí)
NEDĚLE - NEDĚLE
Termín

31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.*
14.06. - 21.06.*
21.06. - 28.06.*
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.*
06.09. - 13.09.*
13.09. - 20.09.*
20.09. - 27.09.*
27.09. - 04.10.*
04.10. - 11.10.*
11.10. - 18.10.*
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce
Dítě 2-12 let na 2. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za ubyt. v hotel. budově

DOTOVANÁ
CENA KČ

18.990
19.990
20.490
20.990
21.490
21.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
21.490
21.490
20.990
20.490
20.290
19.990
19.490

Dítě 2-12 let na 1. přistýlce
Dítě 2-12 let na 2. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za ubyt. v hotel. budově

13.490
9.490
21.490
12.990
22.490
3.000

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

13.490
9.490
21.490
12.990
22.490
3.000

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou
vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště
do pobytového místa a zpět, ubytování na
uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze
označené termíny, pojištění proti úpadku
dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh
vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let,
390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na
www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

18.990
19.990
20.490
20.990
21.490
21.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
21.490
21.490
20.990
20.490

Letecky z Brna.
8denní zájezd (7 nocí)
ČTVRTEK - ČTVRTEK
04.06. - 11.06.*
11.06. - 18.06.*
18.06. - 25.06.*
25.06. - 02.07.
02.07. - 09.07.
09.07. - 16.07.
16.07. - 23.07.
23.07. - 30.07.
30.07. - 06.08.
06.08. - 13.08.
13.08. - 20.08.
20.08. - 27.08.
27.08. - 03.09.
03.09. - 10.09.*
10.09. - 17.09.*
17.09. - 24.09.*
Dítě 2-12 let na 1. přistýlce
Dítě 2-12 let na 2. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za ubyt. v hotel. budově

Objednávky ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.*
14.06. - 21.06.*
21.06. - 28.06.*
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.*
06.09. - 13.09.*
13.09. - 20.09.*
20.09. - 27.09.*

18.990
19.990
20.490
20.990
21.490
21.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
22.490
21.490
21.490
20.990
13.490
9.490
21.490
12.990
22.490
3.000
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Severní Kypr
venkovní bazén

venkovní bazén

VÝLET V DESTINACI ZDARMA*
pokoj King Suite

Letecky týden u moře
s polopenzí

od 12.790
Letecky z Prahy a Brna

HOTEL

Letecky z Brna.
8denní zájezd (7 nocí)
NEDĚLE - NEDĚLE

Kč/os.

Letecky z Prahy.

venkovní bazén

LE CHATEAU LAMBOUSA

POLOHA: komfortní hotelový rezort Le Chateau Lambousa je situován v lokalitě Lapta/Kyrenia, která
se právem řadí k perlám Středozemního moře. Od letiště Ercan je rezort vzdálen 45 km.
VYBAVENOST: vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtah, hlavní hotelová restaurace, lobby s WiFi
připojením (zdarma), konferenční místnost, dětský koutek, posilovna, wellness, 3 venkovní bazény,
lehátka a slunečníky u bazénů (zdarma).
UBYTOVÁNÍ: komfortně vybavené klimatizované dvoulůžkové bungalovy s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení, fén, TV, minibar, trezor (za poplatek). Bungalovy nabízí výhled do zahrady
nebo k bazénu. Za příplatek ubytování v hotelové budově.
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE. Za příplatek LIGHT ALL INCLUSIVE - snídaně, obědy večeře formou
švédských stolů.
PLÁŽ: veřejná písečná pláž 200 m, plážový servis (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA: sportovní atrakce na pláži - jízda na banánu, vodní lyžování a další (vše za poplatek). Součástí hotelu je rovněž dětský koutek, stolní tenis, mini klub pro děti ve věku 5-12 let.
NÁŠ NÁZOR: vysoká úroveň ubytování a služeb. Doporučujeme pro náročnou klientelu i rodiny
s dětmi.
8denní zájezd (7 nocí) letecky z Ostravy – informace na tel.: 14 001 nebo www.kovotour.cz

restaurace
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venkovní posezení

Termín

8denní zájezd (7 nocí)
NEDĚLE - NEDĚLE
DOTOVANÁ
CENA KČ

Termín

31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.*
14.06. - 21.06.*
21.06. - 28.06.*
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.*
06.09. - 13.09.*
13.09. - 20.09.*
20.09. - 27.09.*
27.09. - 04.10.*
04.10. - 11.10.*
11.10. - 18.10.*
Dítě 2-7 let na 1. přistýlce
Dítě 7-12 let na 1. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za all inclusive light
Příplatek za ubyt. v hotel. budově

12.790
13.490
13.790
13.990
14.290
14.790
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.790
14.490
14.290
13.990
13.790
13.490
12.990
8.990
12.990
14.990
5.990
14.490
5.500
1.500

Cena za osobu zahrnuje: dopravu leteckou
vč. letištní a bezpečnostní taxy, základní
palivový a emisní příplatek, transfer z letiště
do pobytového místa a zpět, ubytování na
uvedený počet nocí, pobytovou taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího
zařízení, *výlet v destinaci zdarma - pouze
označené termíny, pojištění proti úpadku
dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh
vč. pojištění storna zájezdu, DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let,
390 Kč dítě do 18 let (bližší informace na
www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.*
14.06. - 21.06.*
21.06. - 28.06.*
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.*
06.09. - 13.09.*
13.09. - 20.09.*
20.09. - 27.09.*
Dítě 2-7 let na 1. přistýlce
Dítě 7-12 let na 1. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za all inclusive light
Příplatek za ubyt. v hotel. budově

DOTOVANÁ
CENA KČ

12.790
13.490
13.790
13.990
14.290
14.790
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.790
14.490
14.290
13.990
8.990
12.990
14.990
5.990
14.490
5.500
1.500

Letecky z Brna.
8denní zájezd (7 nocí)
ČTVRTEK - ČTVRTEK
Termín

04.06. - 11.06.*
11.06. - 18.06.*
18.06. - 25.06.*
25.06. - 02.07.
02.07. - 09.07.
09.07. - 16.07.
16.07. - 23.07.
23.07. - 30.07.
30.07. - 06.08.
06.08. - 13.08.
13.08. - 20.08.
20.08. - 27.08.
27.08. - 03.09.
03.09. - 10.09.*
10.09. - 17.09.*
17.09. - 24.09.*
Dítě 2-7 let na 1. přistýlce
Dítě 7-12 let na 1. přistýlce
Osoba od 12 let na 1. přistýlce
Neobsazené lůžko
Příplatek za 2. týden
Příplatek za all inclusive light
Příplatek za ubyt. v hotel. budově

DOTOVANÁ
CENA KČ

12.790
13.490
13.790
13.990
14.290
14.790
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.790
14.490
14.290
8.990
12.990
14.990
5.990
14.490
5.500
1.500

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011.
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

Modré nebe, čistá voda a zářivé slunce. Také se těšíte?
Je jedno, kde budete trávit léto, slunce má na nás blahodárný vliv, ať jsme kdekoli.
Je zdrojem radosti, lepší nálady a nové energie. Navíc nám dodává zlatavé opálení,
díky kterému se cítíme skvěle. Pozvěte si na pomoc opalovací kosmetiku NIVEA
a můžete si v klidu užívat po celé léto jak slunce, tak svoji zdravou a opálenou pokožku.

Voděodolný NIVEA Sprej na
opalování Sensitive s UV
ochranou 30 zabrání spálení
i podráždění. Neparfémované
a nemastné složení s aloe
vera a jojobovým olejem
nemastí, snadno se roztírá
a rychle vstřebává.

Sluneční paprsky se výrazně podílejí na vzniku
jemných linek, vrásek a pigmentových skvrn.
Chraňte svou pleť s NIVEA SUN Pleťovým krémem
na opalování proti vráskám s OF 50
a nevzdávejte se opálení. Lehké hydratační složení
s koenzymem Q10, přírodními antioxidanty a UVA
a UVB filtry pleť chrání před spálením a navíc
bojuje proti všem známkám předčasného stárnutí.

5RGLQDVSHFLDOLVWı
na dovolenou
ZZZWUDYHOIDPLO\F]

Kovotour plus
6SHFLDOLVWDQDÎHUQRX+RUX
ZZZNRYRWRXUF]

Viamare
6SHFLDOLVWDQDĚHFNRDěHFN«RVWURY\
ZZZYLDPDUHF]

VTT
6SHFLDOLVWDQD.\SU
ZZZYWWF]

Vítkovice Tours
6SHFLDOLVWDQD&KRUYDWVNR
ZZZFNYWF]

Vítkovice Tours, Viamare, VTT a Kovotour plusMVRXWUDGLÏQ¯]DYHGHQ«DREO¯EHQ«ÏHVN«]QDÏN\NWHU«QDWUKXSıVRE¯SěHVOHW
1D&KRUYDWVNRDÎHUQRX+RUXMVPHMHGQLÏNRXQDWUKXYĚHFNXQDěHFN¿FKRVWURYHFKD.\SUXP£PHQHMģLUģ¯QDE¯GNXQDWUKXTravel
)DPLO\MHVWDELOQ¯DVLOQ£FHVWRYQ¯NDQFHO£ěNWHU£VHěDG¯GRVHGPLÏN\QHM¼VSÝģQÝMģ¯FKÏHVN¿FKFHVWRYQ¯FKNDQFHO£ě¯

