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Milí klienti a fandové zdravého pohybu
Někteří z Vás poprvé, jiní již 27. rok otevírají katalog CK S ÚSMĚVEM.  Najdete zde nejširší nabídku 
pobytů se smysluplným cvičení v ČR i v zahraničí, která je unikátní nejen v naší republice. Pobyty 
připravujeme poctivě a s láskou, takže jsou „vymazlené “ do každého detailu. Jsme rádi za Vaše milé 
odezvy, bohatou účast na akcích a pohodu, kterou s Vámi zažíváme. Někteří z Vás se vracejí na naše 
pobyty a víkendy i několikrát během roku. Což nás obzvlášť těší.
Vedle skvělého rozmanitého cvičení s nejlepšími fitness pomůckami ze světa nabízíme něco navíc, 
a to nádherné destinace, humor a porozumění, které není v této době úplně běžné. Setkávají se vedle 
sebe všechny generace, od mladých cvičenek až po optimistické ženy v nejlepším věku. Nechybí ani 
muži, kteří také ocení výborné cvičení. Mnohdy se mě lidé ptají: „jaké cvičení provozujete?“ S klidným 
svědomím odpovím vše, co má vliv na Vaše zdravé tělo.
 Každý pobyt se cvičením má další zaměření. Může to být rehabilitace v lázních, pobyt a vycházky 
v přírodě, v horách, regenerace v termálech, dovolená u moře i v daleké exotice… Najdete zde pobyty 
4–12denní, nechybějí ani víkendy v pohybu. Každý hledá něco jiného, a proto pozorně pročítejte 
jednotlivé pobyty. Pokud hledáte luxusní hotely s wellness v ČR musíte si trochu připlatit, neboť jsou 
dnes velmi žádané, a to i u zahraniční klientely. Můžete ale vybírat i z levnějších kvalitních rodinných 
penzionů. Někomu nevadí ani sportovní ubytování, protože jede prostě cvičit .

V ČR jsou TOP hotely s wellness a bazénem 
v Luhačovicích, Novém Městě nad Metují, 
Velkých Losinách s blízkým termálním areálem. 
Nejen pro maminky je letní pobyt s programem 
pro děti – v Peci pod Sněžkou, ve sportareálu 
Klíny a letní a podzimní termín v Benecku. 
Nadstandardní služby a wellness Vás čekají 
v Litomyšli, ve Františkových L., v Kutné Hoře. 
Rodinnou atmosféru najdete v Telči, v Třeboni 
a v Poděbradech. Jednodušší, cenově velmi 
dostupné, ale pěkné ubytování je v Kroměříži.
Novinky v ČR: Jeseníky - Lázně Lipová, Pálava - 
Pavlov, Český ráj – Sobotka, Vysočina - Bystřice 
nad Pernštejnem (cenový hit), Žďárské vrchy – 
pěkný penzion Fryšava. Všude je cvičení rozšířeno 
o Nordic Walking  a NOVĚ o vycházky do přírody 
s vibračními kruhy SMOVEY. Za skvělou cenu Vás 
nově čeká i nádherná Olomouc a Janské Lázně. 
Chorvatsko je velmi žádaná destinace, luxusní 
hotely jsou drahé. Naše nabídka je stálá a díky 
dlouholeté spolupráci s CK Globtour cenově velmi 
dostupná. Nově jsme přidali termín Vodice ve 
4* hotelu za skvělou cenu a v plné sezóně letovisko 
Crikvenica – zcela nově zrekonstruovaný hotel.
Španělsko má fantastické služby. Začátkem června 
vyrazíme do Andalusie, do hotelu, který Vás minulý 
podzim nadchnul, následuje stálice Mar Menor. 
Nově na podzim oblast Valencie a 4* hotel.
Řecko nejvíce oceňujete za klid 
a fantastickou stravu v místních 
tavernách, kam spolu často 
chodíme. Vracíme se do nejhezčího 
letoviska ostrova Korfu, kde je klid 
i v plné sezoně a na konci srpna opět 
nejžádanější ostrov Santorini. Nově 
Vás zveme na tradiční ostrov Samos, 
koncem září kouzelná jižní Kréta a v říjnu 
i pro náročné 5* hotel na ostrově Kypr.  
Itálie začíná v květnu na termálním ostrově 
Ischia, kam se vrátíme i v červenci a 

v září, vždy brzy vyprodané pobyty. Poté Vás čeká 
v červnu, minulý rok velmi úspěšný pobyt, Sardinie 
(termín i v září). Nově začátkem června překrásná 
přírodní Kalábrie a v září Kampánie, odkud se dají 
poznat největší skvosty nádherné Itálie.  
Maďarsko – naše stálice, kouzelný Eger (vždy 
brzy vyprodaný pobyt) s celodenním cvičebním 
programem (pro vnučky i „babičky“) a v listopadu je 
tu znovu historický Györ s termály a nákupy.
„BONBÓNKY“– NOVINKY: Polsko je krásná a pro 
nás cenově dostupná destinace. Na konci srpna 
Vás zcela nadchne poznávací pobyt v nejkrásnějším 
městě Polska v Krakově – hotel s pěkným wellness. 
V listopadu Vás čeká 5 dnů dokonalá relaxace ve 
špičkovém 4* hotelu v lázních Kudowa-Zdrój, kde 
můžete i nakoupit všechny vánoční dárky .  
A úplný závěr?  Listopad může být Váš vysněný 
měsíc. Navštivte Izrael – jeho krásy s průvodcem, 
koupání v Rudém a Mrtvém moři. Březen 2019 Vám 
přinese kouzelný ostrov Zanzibar.  
Máte se s námi opravdu na co těšit.
Víkendy s pohybem jsou oblíbené. Nově víkend 
v Českém ráji s Nordic Walking, v městečku 
Beroun – nový hotel u náměstí. Čeká Vás 
i nádherný 4* hotel s bazénem a welness na 

Vysočině. A nakonec SUPER HIT – sejdeme 
se na středověkém víkendu v Dětenicích, 
kde budeme nejen cvičit, ale hlavně se bavit. 

Naše pobyty se rychle plní, hlavně 
u leteckých pobytů máme omezený počet 
letenek, a proto neváhejte. Rádi Vám 

poradíme s výběrem pobytu. Volejte, pište. 
Těšíme se na Vás. 

Za celý tým CK S ÚSMĚVEM 
Mgr. Michaela Kholová 

Další katalogy Vám rádi zašleme zdarma.
Aktuálně na www.cksusmevem.cz

Staňte se našimi přáteli na Facebooku

Báječná dovolená  
se skvělým cvičením a dobrou náladou

Vybíráme  
atraktivní destinace

Skvělé 
víkendy v pohybu

Na pobytech se o Vás stará 
„létající cvičitelka“ 

Společné výlety (termální park na Ischii) 

Velký výběr  
pobytů v Čechách

Krásná dovolená u moře

Baví Vás pomáhat a nevíte, co takový zdravotní 
klaun dělá? Snaží se vnést do nemocničního 
prostředí příjemnou atmosféru. 
Je toho daleko více, na www.zdravotniklaun.cz, 

se vše podstatné dozvíte.  
Darujte radost na: www.zdravotniklaun.cz/dar, 

číslo účtu veřejné sbírky: 20 20 20 20 20 / 0600

Ženy i muži s námi cvičí v každém věku 
– naše oblíbená skupina C v Egeru 

Pobyty s programem  
pro děti
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ROZPIS POBYTŮ NA ROK 2019
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88 Itálie, Ischia

90  Itálie, Ischia

90 Itálie, Ischia

98 Kutná Hora
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103 Nymburk
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18 Františkovy Lázně

34 Pavlov
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109 Telč 97 Třeboň

103 Nymburk 104 Beroun 100 Poděbrady
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96 Maďarsko, Györ

94 Maďarsko, Eger
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106 Ml. Bol.

100 Poděbrady

66 Španělsko, Costa de Almeria

82 Itálie, Kalábrie 84 Itálie, Sardinie

44 Benecko 22 Třeboň 40 Prostřední Bečva
22 Třeboň 32 Nové Město nad Metují 30 Telč

37 Fryšava

20 Poděbrady 24 Luhačovice 18 Františkovy Lázně

61 Chorvatsko, Umag  

64 Chorvatsko, Pula  

72 Řecko, Samos

74 Řecko, Korfu
74 Řecko, Korfu
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20 Poděbrady

30 Telč
42 Sobotka

28 Litomyšl
18 Františkovy Lázně50 Janské Lázně
39 Kroměříž

46 Pec pod Sněžkou

22 Třeboň 44 Benecko

24 Luhačovice

48 Klíny – Krušné hory

24 Luhačovice

51 Slovensko

54 Polsko, Kudowa Zdrój
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70 Španělsko, Valencie76 Řecko, Santorini

76 Řecko, Santorini
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 exotika

 Slovensko
 Chorvatsko

 Maďarsko
 Řecko  Španělsko

 Izrael
 Itálie Pobyty Česká republikač. strany místo pobytu
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28 Litomyšl

28 Litomyšl, Velikonoce

20 Poděbrady, Velikonoce

26 Velké Losiny

72 Řecko, Samos

76 Řecko, Santorini
76 Řecko, Santorini

78 Řecko, Kréta

24 Luhačovice

51 Slovensko

103 Nymburk 100 Poděbrady100 Poděbrady

103 Nymburk 100 Poděbrady

102 Poděbrady, HŠ

104 Beroun

100 Poděbrady

108 Hrotovice 106 Mladá Boleslav98 Kutná Hora

98 Kutná Hora 108 Hrotovice

96 Maďarsko, Györ

94 Maďarsko, Eger

100 Poděbrady

84 Itálie, Sardinie

28 Litomyšl 22 Třeboň40 Prostřední Bečva
38 Olomouc 42 Sobotka30 Telč

46 Pec pod Sněžkou 46 Pec pod Sněžkou18 Františkovy Lázně

65 Chorvatsko, Crikvenica  
74 Řecko, Korfu
74 Řecko, Korfu

30 Telč 41 Lázně Lipová
18 Františkovy Lázně 32 Nové Město nad Metují
39 Kroměříž

18 Františkovy Lázně 20 Poděbrady

44 Benecko

34 Pavlov

24 Luhačovice 46 Pec pod Sněžkou 43 Kutná Hora

52 Polsko, Krakov

84 Itálie, Sardinie

80 Řecko, Kypr



PŘEHLED POBYTŮ PRO ROK 2019
Str. Destinace Popis Ceny od

TUZEMSKÉ POBYTY

18 Františkovy Lázně
Hotel Melodie***

Fitness, lázně, cenový hit na danou lokalitu, rodinná atmosféra,
hotel u parku, aqua a procedury v luxusním balneu, aquacentrum 7 360

20 Poděbrady
P. Na Zámku, p. Rondel

Fitness, ozdravný, lázně, rodinná atmosféra, přiměřené cvičení,
teplý bazén, balíčky procedur, oblíbený pobyt, Velikonoce v pohybu 4 860

22 Třeboň
P. Siesta, p. Alfa, p. U Řehoře

Fitness, lázně, kulturní a sportovní vyžití i pro rodinu, aquacentrum,  
útulné penziony, teplý bazén lázní, atraktivní procedury, cykloturistika 5 650

24 Luhačovice
Rezidence Ambra****

Fitness, wellness, lázně, ozdravný, nadstandard pod jednou střechou,  
luxusní hotel na klidném místě, denně aqua, balneo,  procedury, zrcadlový sál 8 180

26 Velke Losiny
Wellness Hotel Diana***+

Fitness, wellness, lázně, termály, nadstandard pod jednou střechou,
luxusní hotel v přírodě, bazén, balneo, term. lázně, Smovey, Nordic Walking 8 870

28 Litomyšl
Hotel Zlatá Hvězda***+

Fitness, wellness, „duševní“ lázně, nadstandard, kultura, nádherné město,
luxus. hotel se sálem, bazén, koupaliště, wellness, Smovey, Velikonoce v pohybu 5 980

30 Telč
Hotel Antoň***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, historické město s průvodcem, výlety,
rodinný hotel se sálem, venkovní posezení, luxusní wellness, masáže, Smovey 6 470

32 Nové Město nad Metují
Hotel Rajská Zahrada****

Fitness, wellness, nadstandard pod jednou střechou, kulturní památky,
 desingový hotel, bazén, balneo, procedury, fitness, výlety v okolí i do Polska 8 690

34 Pavlov
Hotel Iris***

Fitness,wellness, ozdravný, historie, vinné sklípky, kouzelná  přírodní Pálava,
útulný hotel, procedury, denně wellness, procedury, Smovey, Nordic Walking 6 890

36 Bystřice nad Pernštejnem
Sporthotel

Fitness,wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, výlety, skvělá cena,
 areál sportu – tělocvična, bazén, whirpool, masáže, Smovey, Nordic Walking 6 440

37 Fryšava pod Žák. horou
Penzion Fryšava

Fitness,wellness, ozdravný, nedotčená čistá příroda, Žďárské Vrchy, dobrá cena, 
skvěle hodnocený penzion, zahrada, wellness, masáže, Smovey, Nordic Walking 6 880

38 Olomouc
Kolej G. Svobody

Fitness, wellness, kulturní život, historické skvosty s průvod., botanická zahrada,
hotelové ubytování v zeleni, bazén, velká tělocvična, masáže, výhodná cena 6 880

39 Kroměříž
Domov mládeže

Fitness, wellness, kulturní život, historické skvosty s průvod., Květná zahrada,  
klidné ubytování v zeleni, velká tělocvična, koupaliště, masáže, cenový hit 5 970

40 Bečva, Beskydy
Hotel Kryštof***

Fitness, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, čisté prostředí, koupání,
hotel v přírodě, bazén, masáže, cenově výhodné, Smovey, Nordic Walking 7 580

41 Jeseníky Lipová
Villa Grohmann***

Fitness, wellness, lázně, ozdravný, kouzelné Jeseníky, unikátní balneopark, 
lázeňský dům v zeleni, moderní wellness, procedury, Smovey, Nordic Walking 8 880

42 Sobotka
Hotel Pošta***

Fitness, wellness, ozdravný, vyhledávaný cíl turistů - Český ráj, hrady, zámky, 
 skvěle hodnocený renovovaný hotel, velká tělocvična, masáže, Nordic Walking 7 560

43 Kutná Hora
Hotel U Kata***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, vycházka s průvodcem po městě, pivní lázně,
stylový hotel v historickém centru, sál na cvičení, balneo, procedury, koupaliště 7 280

44 Benecko
Relax hotel Bára***

Fitness, wellness, ozdravný, vzdušné lázně, výlety, příjemná atmosféra, 
rodinný hotel, wellness, Nordic Walking, program pro děti (1. a 3. termín) 6 080

46 Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont****

Sportovní dovolená, wellness, nadstandard pod jednou střechou, výlety,
pěkný hotel - volný vstup bazén a balneo, děti do 12 let zdarma, program pro děti 8 980

48 Klíny, Krušné hory
H. Emeran, chata Emeran

Sportovní dovolená, wellnes, ozdravný, nadstandardní sportovní areál,
hotel v přírodě, levnější chata, balneo, hala, Nordic Walking, program pro děti 5 880

50 Janské Lázně
Penzion Sola Fide

Fitness, wellness, lázně, ozdravný, bazén s termální vodou, cenový hit,
rodinný penzion se zahradou, velká tělocvična, masáže, Nordic Walking 6 150

ZAHRANIČNÍ POBYTY

51 Slovensko, Vysoké Tatry 
Hotel Hutník II**

Sportovní dovolená, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, již 12. rok 
hotel v čisté přírodě, volný vstup bazén, procedury, výlety, Nordic Walking 7 990

52 Polsko, Krakov 
H. City Bussines & Spa***

Fitness, wellness, poznávací, nadstandard pod jednou střechou, kultura,
hotel na klidném místě,  aqua, balneo, historie města s průvodcem, nákupy 5 750

54 Polsko, Kudowa–Zdrój
Hotel Kudowa****

Fitness, wellness, lázně ozdravný, nadstandard pod jednou střechou,
luxusní hotel, velký sál,  aqua, SPA, velký výběr lekcí, vycházky, nákupy, 5 dní 6 340

55 Chorvatsko, Dalmácie 
Zaton, Holiday Resort****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, vynikající cena, příroda, klid, 
nejhezčí apt. komplex Jadranu, bazény, písečná pláž, aqua, léčivé bahno 5 980

56 Chorvatsko, Dalmácie
Vodice, Hotel Punta****

Sportovní dovolená u moře, wellness, nadstandard, St. Tropez Jadranu,
luxusní hotel, wellness s vnitřním a venkovním bazénem, skvělá cena, 2 termíny 9 780

58 Chorvatsko, Istrie  
Hotel Delfín**, Apt. Astra

Sportovní dovolená u moře, kouzelné městečko procházkou, vynikající strava,  
hotel s bazénem v zeleni u pláže, levné apartmány, denně aqua, 3 termíny 4 780

60 Chorvatsko, Dalmácie
Makarská, Hotel Rivijera**

Sportovní dovolená u moře, nejoblíbenější letovisko s průzračným mořem,
oblíbený hotel v klidné části v zeleni, přímo u moře, pěkná plocha na cvičení 10 280

61 Chorvatsko, Istrie
Umag, Apt. Polynesia***

Sportovní dovolená u moře, vyhledávané letovisko, kulturní vyžití, 
klidné místo u moře, vhodné pro děti, bazény, aqua, program pro děti 6 470

62 Chorvatsko, Istrie 
Lanterna, Apt. Lanterna**

Sportovní dovolená u moře, zastíněná plocha na cvičení, okolo příroda,  
klidné místo u pláží, vhodné pro děti, bazény, 2 termíny, program pro děti 5 580

64 Chorvatsko, Istrie
Pula, Hotel Pula***

Sportovní dovolená u moře, wellness, historické městečko, čisté pláže,
hotel v zeleni v klidu, přímo u moře, venkovní bazén, fitness, sauna, masáže 10 550

65 Chorvatsko, Kvarner
Crikvenica, H. Ad Turres***

Sportovní dovolená u moře, lázně, vyhledávané letovisko, kulturní vyžití,
renovovaný hotel v klidu, v zeleni a nad průzračným mořem, bazén, aqua 11 280

66 Španělsko, Andalusie
H. Best Roquetas****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, nejžádanější oblast na světě,
luxusní hotel s bazény, přímo u moře, velmi teplé podnebí, atraktivní  výlety 16 890

68 Španělsko, Mar Menor 
H. Gaviotas/Delfines****

Sportovní dovolená u moře, ozdravný, nadstandard, španělské „Mrtvé moře”, 
hotel přímo u teplé laguny a moře, teplé bahno, plná penze, oblíbený pobyt 19 790

70 Španělsko, C. de Valencia 
H. Gandía Palace****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, středozemí, přírodní krásy, historie,
luxusní hotel s bazény, wellness, blízko moře, přírodní park, atraktivní výlety 19 830

72 Řecko, ostrov Samos 
Kokkari Beach, vily, hotel

Sportovní dovolená u moře, opravdové Řecko, nedotčená příroda, historie,
vily u moře, hotel s bazénem, klid, čisté pláže, tradice, dobré víno, výlety 15 160

74 Řecko, ostrov Korfu
Agios Stefanos, vily, hotel          

Sportovní dovolená u moře, vilky u moře, hotel s bazénem, 8 nebo11 dní, 
zelený ostrov, půvabné klidné letovisko, průzračné moře, krásné pláže 15 460

76 Řecko, ostrov Santorini
Kamari, Hotel Koralli***            

Sportovní dovolená u moře, skvost mezi řeckými ostrovy, 8 nebo11 dní,
rodinný hotel u moře, živé letovisko, kulturní vyžití,  atraktivní výlety, již 3. rok 18 690

78 Řecko, Kréta
Matala, H. Fragiskos***

Sportovní dovolená u moře, přírodní, romantická a nedostižná jižní Kréta,
hotel s bazénem přímo u moře, vynikající strava, unikátní jeskyně, výlety 17380

80 Řecko, ostrov Kypr
Ayia Napa, H. A. Beach*****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, perla Středozemního moře,  
luxusní hotel u nejkrásnější pláže Kypru, věhlasné letovisko, teplé moře 24 430

82 Itálie, Kalábrie
H. VOI Pizzo Calabro****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, hotel s bazénem v zeleni, u moře,
nejkrásnější pláže Itálie, malebná městečka, romantika, plná penze, výlety 19 490

84 Itálie, Sardinie
H. Palmasera Village****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, městečko u přírodního parku,
příjemný hotel v tropické zahradě přímo u moře, velký bazén, soukromá pláž 19 780

86 Itálie, Kampánie 
H. Domizia Palace****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, turistická „bomba” celé Itálie,
hotel v zeleni u pláže, bazén, Neapol, Vesuv, Capri, Pompeje, Amalfské pobřeží 17 980

88 Itálie, Ischia, Forio  
Hotel Galidon***

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, nadstandard, termální parky,  
hotely s termálními bazény, blízko u moře, bezkonkurenční relaxace 9 360*

90 Itálie, Ischia, Forio  
Hotel Park Victoria***

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, termální parky, skvělé termíny, 
hotel v zahradě s termálními bazény, blízko moře, krytá terasa na cvičení  8 580*

92 Izrael, Eilat
Astral Village H.***+

Fitness, poznávací, ozdravný u moře, nadstandard, výlety s průvodcem v ceně,
hotel v zahradě, bazén, blízko Rudého moře, koupání v Mrtvém moři pro zdraví 29 960

94 Maďarsko, Eger
Hotel Flora***

Fitness, ozdravný v termálech, nadstandard, barokní městečko, 17. rok,
hotel s termálním areálem neomezený vstup, celodenní program cvičení 11 490

96 Maďarsko, Györ
H. Rába City Center***

Fitness, ozdravný v termálech, kouzelné město, známé termální lázně,
útulný hotel v historickém centru, dostupnost linkovým busem, 5 dní 5 380

110 CHYSTÁME
 Zanzibar

Fitness, poznávací, zážitkový, pobytový u moře, tropický ráj, 12 dní,
hotel v zeleni u nejkrásnější pláže na světě, fantastické výlety v ceně

cca  
49 000
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* Za příplatek autobusová nebo letecká doprava do letoviska.



VÍKENDOVÉ POBYTY

97 Třeboň
Penzion Siesta

Fitness, wellness, lázně, ozdravný, rodinná atmosféra , domácí strava , příroda,
cvičení v solné jeskyni, pěkný sál,  menší skupiny, masáže, Nordic Walking 2 890

98 Kutná Hora 
Hotel U Kata***

Fitness, wellness, pěkný hotel v historickém centru, vycházka s průvodcem,  
v ceně balneo a aqua, pivní lázně, procedury, plná penze, špičkové služby 3 750

100 Poděbrady   
P. Na Zámku, p. Rondel

Fitness, wellness, lázně, rodinná atmosféra, menší skupiny, pěkné město, 
v ceně aqua, nové balneo, procedury, domácí strava, oblíbený pobyt již 10 let 3 390

102 Poděbrady
Hotel Junior***

Fitness, wellness, lázně, příjemný hotel přímo u pěší zóny, kulturní vyžití, 
v ceně aqua, nové balneo, procedury, pěkný sál, plná penze, výhodná  cena 3 340

103 Nymburk 
Sport. a relax. centrum

Fitness, wellness, vše pod jednou střechou, celodenní program cvičení, 
v ceně komplex. regenerace, plavec. a reh. bazén, sauna, masáže, plná penze 3 580

104 Beroun
Hotel U koně****

Fitness, wellness, historické město, nový hotel u náměstí, rodinná atmosféra,
v ceně aqua a aquapark, velká tělocvična, atraktivní výlety, sobotní trhy 3 190

105 Sobotka
Hotel Pošta***

Fitness,wellnes, ozdravný, vyhledávaný cíl turistů – Český ráj, hrady, zámky, 
skvěle hodnocený renovovaný hotel, velká tělocvična, masáže, Nordic Walking 3 370

106 Mladá Boleslav
Hotel Sand Martin****

Fitness, wellness, nadstandard pod jednou střechou, hotel v klidu, zeleni,
v ceně neomezený vstup do nového wellness, celodenní program cvičení 3 580

107 Dětenice 
Středověký h. Dětenice

Fitness, historie, zábava, unikátní Zámecký resort, velká tělocvična, pivovar,
v ceně "Středověk na vlastní kůži", pochoutky ,  celodenní program cvičení 3 980

108 Hrotovice 
Sport-V-Hotel****

Fitness, wellness, nadstandard pod jednou střechou, hotel na Vysočině,
v ceně neomezený vstup do krásného wellness, celodenní program cvičení 3 790

109 Telč
Hotel Antoň***

Fitness, wellness, útulný rodinný hotel u zámecké zahrady se sálem na cvičení, 
v ceně balneo, procházka s průvodcem po památkách, kulturní vyžití, skvělá cena 2 870

16
Praha, Gymn. Na Pražačce                        
Říčany, ZŠ, Gymnázium Pravidelné cvičební lekce a soboty v pohybu
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"Mít hezký zadek není 
žádná ....." 

9

Klientské slevy pro rok 2019
  Týdenní tuzemské pobyty 
   objednané do 15. 2. SLEVA 4 %
  Týdenní tuzemské pobyty
   objednané on–line do 15.2. SLEVA 5 %
  Každé 21. místo ve skupině ZDARMA 
        Každé 12. místo 50 % SLEVA  

(pobyt bez dopravy)
  Skupiny s vlastní cvičitelkou se k nám 
    mohou výhodně přidat - domluva v CK
  Slevy se nevztahují na pobyty  

bez cvičebního programu

POJIŠTĚNÍ CK: CK S  úsměvem, S  úsměvem ke 
zdraví s. r. o. je pojištěna proti úpadku dle zákona 
č.159/1990 Sb. u České podnikatelské pojišťovny a.s.  
Aktuální pojistku naleznete na www.cksusmevem.cz.

Sdružené cestovní pojištění pro naše klienty:
Cena pojištění: ČR – 29 Kč/den obsahuje pojištění 
úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu, storno 
zájezdu 80  % ze storna zájezdu po odečtení ceny 
pojištění, max. 15 000 Kč (Evropa zvýšené 30 000 Kč).  
Evropa – 39 Kč/den a  Evropa zvýšené –58 Kč/den 
obsahují pojištění ČR a navíc pojištění léčebných 
výloh 2 500 000 Kč. Klienti si mohou objednat pojiš-
tění zároveň s objednávkou zájezdu. Dodatečně lze 
uzavřít před platbou doplatku. Podmínky pojištění 
najdete na www.cksusmevem.cz. Veškeré informace 
o katalogu vychází ze skutečností známých nebo před-
pokládaných v době jeho přípravy. CK si vyhrazuje prá-
vo dodatečné změny. Změna cen je vyhrazena. 
Doporučujeme objednat  si sdružené pojištění ne-
jen na zahraniční pobyty, ale i na tuzemské pobyty 
a víkendy. Pojišťovna Vám v případě nemoci vrátí 
značnou část stornopoplatků.

Jezdit s námi se vyplatí Obecné informace

27 let na trhu   
garance kvalitních služeb

  vynikající ceny našich pobytů
  slevy při včasném objednání pobytu
  přednostní zaslání katalogu stálým klientkám
  výhodné podmínky pro cvičitelky, skupiny
  dárkové poukazy pro vaše přátele 
  možnost hradit pobyt z fondu kulturních a sociál-

ních potřeb, z odborových fondů

Další výhody pro Vás
    Maximální finanční dostupnost pobytů v atraktiv-

ních lokalitách a v žádaných termínech
   Špičkové cvičební pomůcky – pro Vás k dispozici, 

nutná pouze vlastní podložka (popř. overball), 
z hygienických důvodů

   Ceny lázeňských balíčků – CK zajišťuje balíčky za 
velmi výhod nou cenu bez jakékoliv přirážky. Jejich 
čerpání většinou nezasahuje do cvičebního programu

   Nabízíme pobyty bez cvičebního programu 
s možností využití dalších služeb – bazénu, balnea, 
procedur, vycházek Nordic Walking, výletů

   Nabízíme pobyty se cvičením pouze v bazénu
   Nabízíme pobyty doplněné o Nordic Walking
   Naše pobyty jsou aktivní rodinnou dovolenou, 

ženy si zacvičí, děti mají svůj program, muži mohou 
cvičit s vámi nebo se věnovat svým aktivitám (bazén, 
posilovna, procedury, cykloturistika...)

    Sportovní pobyty s bohatým cvičebním progra-
mem a se skvělými účinnými fitness pomůcka-
mi (vozíme autem, busem, letecky) jsou cenově 
srovnatelné s pobyty, které nabízí jiné cestovní 
kanceláře bez programu. To se vyplatí .

Tip pro cvičitelky – inspirace do Vašich lekcí! 
Seznámíte se s novými cvičebními trendy 

z mezinárodních seminářů, vyzkoušíte nejlepší 
sportovní pomůcky, které svět fitness nabízí.

STANTE SE  
NAŠIMI PRÁTELI  
NA FACEBOOKU

ˇ

ˇ

Fotky cvičící skupiny u novinek jsou ilustrační.

Propozice k odjezdu Vám posíláme pouze u zahra-
ničních pobytů 7 dnů před odjezdem. Pobyty v ČR 
mají propozice přímo v potvrzení o zájezdu. 
Mořská strana je pouze orientace pokoje směrem 
k moři. Nezaručuje výhled na moře (ve výhledu mo-
hou vadit stromy a jiné objekty).     
Dětskou cenu lze uplatnit pouze, pokud dítě v den ná-
vratu se zájezdu nedosáhne danou horní hranici věku.
CK nezodpovídá za kvalitu signálu WiFi v ubytova-
cích kapacitách.

Všeobecné podmínky účasti na zájezdu 
  a ostatní předsmluvní podmínky naleznete 

na www.cksusmevem.cz



Pohyb, relaxace a dobrá nálada,  
to je Vaše pohodová dovolená za super ceny

O našich pobytech

V čem jsme jiní?
Většina CK, která nabízí pobyty s pohybem, pouze 
zprostředkovává objekty různým cvičitelům, kteří 
jedou se svojí uzavřenou cvičební skupinou, jedná 
se většinou o  jeden druh cvičení. K  této skupině, 
která se navzájem zná, se přidávají další zájemci, 
kteří nemusí do skupiny zapadnout a ani zvládnout 
zažité tempo dané skupiny.
Naše pobyty si objednávají klienti z celé republiky, 
kteří se předem neznají a  vždy utvoří příjemnou 
skupinu. Společně zvládají díky skvělým a  laska-
vým cvičitelkám „krok po kroku“ propracovaný, 
účinný a smysluplný program s velkým množstvím 
atraktivních lekcí. Každý cvičí podle své kondice, 
„nikdo nic neřeší“. Důležitá je pohoda, přátelství, 
humor i společně strávené chvíle mimo tělocvičnu.
Stavíme na velké kvalitě a rozmanitosti cvičebního 
programu. Jediní dovážíme na pobyty množství 
nejmodernějších pomůcek ze světa fitness a to ne-
jen na české pobyty, ale i do zahraničí. Cvičební po-
můcky s námi létají i do exotických destinací.
Nikdo Vám na pobytech nenabízí zázračné pilulky 
na hubnutí, doplňky na všechno a další nesmysly . 

Jde nám především o Vaši pěknou dovolenou. 
A to nejen pro ty co cvičí, ale mohou jet i necvičící  

a užívat si pohodu na našich pobytech.

NABÍDKA CVIČENÍ NA NAŠICH POBYTECH 
Aerobní cvičení: aerobic, step aerobic, kick aerobic, 
HITY: BOSU, HIIT, Tabata, T-BOW, Piloxing, 
Drums Alive a  Pound Fitness – veselé bubnování 
Kondiční cvičení: s pomůckami, např. činky, gumy, 
Thera Band, expander, Body Bar (tyče), Kettlebell…
HITY: posilovací tyč Gymstick, podložky Flowtonic, 
posilovací vak Aquahit, přesýpací činky XCO, Rotany...
Rehabilitačně kondiční cvičení: na velkých míčích, 
Pilates s  využitím "kapsářů" a copů, kruhů Magic 
Circle, pěnového válce Foam Roller, s „ježečky“ Togu 
Brazil, Body Balance na podložkách Donuts Ball… 
HITY: kmitací tyč pro zdravá záda – originální Flexi-Bar, 
speciální cvičení pro horní polovinu těla – Powerspin, 
lekce Tracy Anderson Method, Deep Work … 
Rehabilitační cvičení: jóga (power, fitness, dance),   
kalanetika, chi-toning, strečink, PortDeBras, Pilojóga, 
spinální cviky, Spirals, hormonální jóga, "Wheel joga"… 
Pro potěšení: Dance Fitness, Afro Power Fit, orientální 
tance, latino dance, jednoduchá ZUMBA...
NOVĚ: SMOVEY – v tělocvičně, v přírodě, v bazénu

CVIČÍME PRO VÁS S HUMOREM  
A S LÁSKOU 

Základem našich pobytů a víkendů je 
zdravotně nezávadné cvičení a  posilování 
bez složitých krokových variací a poskoků, 
zaměřené především na zpevnění celého 
těla, odstranění bolesti zad a  na redukci.

NAŠE FILOZOFIE

  Uvolněná a  příjemná atmosféra na našich pobytech,  
abyste se cítili dobře, zasmáli se a těšili se na shledání

  Špičková kvalita cvičení a  moderní fitness pomůcky,  
rozmanité cvičební lekce, investování do skvělých pomůcek, 
 které cestu ke zdravému tělu zpříjemní a zároveň urychlí  

  Cvičební program je koncepční a  zdravotně nezávadný, 
lekce na sebe navazují tak, aby došlo k redukci, ke zpevnění 
a uvolnění celého těla. Vydržíte v dobré kondici celý pobyt. 

  Zapojit do cvičení nejen ženy každého věku, ale i  muže,  
ukázat, že kvalitní cvičení přináší zdraví, vitalitu a radost

  Velký výběr cvičebních lekcí pro začátečníky i  pokročilé, 
nezáleží na Vaší kondici, ani věku. Z bohatého programu si 
vybere každý. Nic není povinné, vše záleží jen na Vás 

  Umožnit zdravé cvičení i  maminkám s  dětmi a  rodinám,  
nabídkou pobytů s aktivním programem pro děti

  Nabídka pro klienty méně cvičící či s  určitým omezením,  
kteří absolvují pomalejší lekce nebo jen aquagymnastiku

  Spojení cvičení s  bohatým doprovodným programem:  
lázeň. procedury, výlety, Nordic Walking , Outdoor Smovey

  Připravit pěknou aktivní dovolenou u  nás i  v  zahraničí, 
kde ke cvičení můžete přidat koupání v moři, relaxaci v ter-
málních bazénech, poznávání památek, výstupy do hor… NEBOJTE  

SE ZEPTAT

Mohu jet na pobyt sama?
ANO. Můžete si zvolit jednolůžkový pokoj 
nebo službu jedu sama – ubytovat s  někým. 
Pokusíme se Vám nalézt spolubydlící. Ve většině pří-
padů se nám to podaří, protože samotné ženy s námi 
jezdí velmi často. Pokud spolubydlící nenalezneme, 
doplácíte jednolůžkový pokoj.
Mohu vzít na pobyt partnera?
ANO. Může se zapojit do cvičebního programu, 
neboť účinné posilovací lekce ocení i  muži. Dále je 
možnost zvolit si pobyt bez cvičebního programu 
(sleva na pobyt) a zapojit se při zájmu do doprovod-
ného programu (bazén, balneo, vycházky…). 
Mohu vzít na pobyt dítě?
ANO. Nabízíme o  prázdninách pobyty s  progra-
mem pro děti v době cvičení. 
Na ostatní pobyty také, ale dětem není dovolen 
v  době cvičení dospělých pobyt v  tělocvičně (bez-
pečnostní důvodů, narušování programu…). Dopo-
ručujeme v tomto případě např. vzít babičku, kama-
rádku a prostřídat se i v tělocvičně.

Mohu jet i když  
pravidelně necvičím?
ANO. Intenzitu cvičení 
upravíte dle své kon-
dice, nic není povin-
né. Můžete z  nabitého 
programu volit poma-
lejší, zdravotní lekce,  
aquagymnastiku... Na kondičních lekcích stačí 
např. cvičit bez zátěže s váhou vlastního těla nebo 
snížit počet opakování. Na některých pobytech 
(např. v Egeru) si můžete volit i skupinu dle kondice.    
Mohu jet, když mi je 50, 60, 70… ?
ANO. Věk je jen číslo a  nikdo ho na pobytech 
neřeší. Záleží jen na Vaší chuti a vůli, abyste byly 
pohyblivé, pevné a zdravé do pozdního věku. Naše 
klientela je opravdu široká, od slečen, přes ma-
minky, až po aktivní babičky. A často jsou „cvičivé 
holky“, kterým bylo i  70 let, velkým vzorem pro 
mladší ženy. Někdo začne s  námi cvičit třeba až 
v  60 letech a  často lituje, že nezačal jezdit dříve.  
Prostě ZDRAVÝ POHYB = AKTIVNÍ ŽIVOT.

Do většiny pobytů je zařazeno cvičení ve vodě - 
aguagymnastika a plavání. Na některách pobytech 
je aguagymnastika a plavání každý den. Některé poby-
ty jsou doplněné o vycházky s holemi Nordic Walking.
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Náš úsměv team
Všechny milé cvičitelky jsou svědomi-
tě vybírány, většina má vysokoškolské 
vzdělání pedagogického nebo zdra-
votního zaměření a díky dlouholetým 
zkušenostem s vedením lekcí mají vy-
sokou profesionální úroveň a přede-
vším jim nechybí „srdíčko“ a velmi lid-
ský přístup ke všem našim klientům.

Neřeším věk, vrásky, kila navíc , ale uvědomuji si, jak jsem šťastná,  že jsem pohyblivá, zdravá, mám dobrou 
fyzickou kondici. Ráda se směju a stále vymýšlím čím rozesmát i Vás... moji milí klienti, mnozí již dobří přátelé . 
Pojďme se spolu hýbat a radovat se ze života!

Kvalifikované a milé spolupracovnice 
Profesionální cvičitelky lekcí kondičních a  rehabilitač-
ních (každá vlastní řadu certifikátů a stále své vědomosti roz-
šiřují): Mgr. Michaela Kholová, Lenka Suchánková, Mgr. Eva 
Pavlisová, Ing. Martina Moravcová, Kateřina Kaabi, Ing. Ve-
ronika Chudobová, Olga Hůlová, Yvona Jersonová, Radka 
Polívková, Mgr. Simona Hamtilová, Eva Veselá, Mgr. Šárka 
Valhová, Lenka Branišová, Mgr. Jana Hájková, Šárka Nýčová, 
Dana Bohatá, Mgr. Kateřina Slavíková, Ing. Lenka Haberová, 
Mgr. Petra Tomšová, Mgr. Alena Bedrnová, Mgr. Ladislava Kar-
lová, Ing. Helena Hrdličková
Fyzioterapeutky: Marta Dobrov-
ská a Lea Polívková 
Rehabilitační pracovníci: spolu-
-pracujeme se špičkovými maséry 
a rehabilitačními pracovníky
Pedagogičtí pracovníci: připravují 
program pro děti

Yvonka
v Kroměříži

Lenka
v Poděbradech

BOSU  
balanční plošina

T-BOW – houpací plošina  
a „BUBNOVÁNÍ“  mají  
rády i děti

MAGIC CIRCLE
kruh na PILATES

DONUT BALL  
„veselý koblížek“

Zdravotní 
cvičení na 
velkých 
míčích

SMOVEY 
vibrační kruhy  
„do sucha  
i do vodičky “RUBBER BAND – odporová guma

ROLLER
 speciální válec a cop  
na cvičení PILATES

BODY BLADE 
speciální silová tyč

 THERA BAND 
elastická  
cvičební guma

 FLEXI-BAR  
pro zdravá záda

GYMSTICK  
 posilovací tyč s gumami

JOGA STRETCH 
pás na  
protahování

Martina s dlouholetou 
klientkou Marcelou

Mgr. Michaela Kholová, která vytváří filozofii celé CK, vystudovala 
Pedf UK a FTVS UK, specializace katedra gymnastiky – aerobic, rytmic-
ká gymnastika. V mládí se věnovala tanci. Působila jako lektorka v zahrani-
čí. Je spoluautorkou knihy Jak zhubnout a nedržet dietu, jak omládnout bez 
skalpelu a autorkou řady odborných článků v novinách a časopisech. Vyšly 
o ní a o práci celé CK články v mnoha časopisech. Již  přes 25 let předcvi-
čuje rozmanité kondiční i zdravotní lekce. Studium stále rozšiřuje na 
různých našich i mezinárodních seminářích o nejnovější poznatky z oblasti 
zdravého cvičení. Vlastní řadu certifikátů (FLEXI-BAR, BOSU, BODY BALANCE, 
T-BOW,  CHI-TONING, GYMSTICK, ZUMBA, FLOW TONIC, XCO, DANCE JOGA,  
DEEP WORK, PILOXING, AFRO, POWER FIT, WHEEL JÓGA, CROSS CIRCUIT , 
PORT DE BRAS, THE TRACY ANDERSON METHOD (skvělé cvičení, které vy-
užívá i Madonna…), hodně se věnuje cvičení Pilates dle známé školy Stott 
Pilates. Zařazuje veselé bubnovací lekce DRUMS ALIVE a nádherný SPIRALS. 
Absolvovala kurs HORMONÁLNÍ JÓGY. Mezi nové  kurzy patří cvičeni s vibrač-
ními kruhy Smovey. Aktivně se zúčastňuje mnoha pobytů a pečlivě připravu-
je programy všech kursů… a hlavně hrozně ráda s Vámi smysluplně cvičí!

Simona  
v Nymburku

Katka  
v Řecku

Míša

Martina, Eva a Míša  
v Egeru ve sklípku

Radka 
ve Františkových lázních

Evička v Řecku

Veronika v Chorvatsku
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Chtěly bychom moc poděkovat za úžasný pobyt v maďarském 
Egeru, který se jako vždy perfektně vydařil. V podstatě to máme 
tak, že půl roku po návratu na Eger vzpomínáme a říkáme si, 
jaká to byla pohoda  (nejen při cvičeních, ale i při relaxaci v 
bazénu nebo na nákupech v úžasných maďarských obchůdcích), 
a půl roku před tím se už do Egeru zase těšíme. Naše velké 
poděkování patří hlavní organizátorce Míše, která byla jako vždy 
skvěle připravená, ale i ostatním cvičitelkám – energické Lence, 
usměvavé Martině, neskutečně vitální Martě a pohodové Mirce. 
Cvičení bylo skvělé,  každá jsme si našla takové, které nás baví 
a dělá nám dobře. Těšíme se na další pobyt. Míša a Milena

Děkuji CK S úsměvem a cvičitelce 
Martině Vondrové za krásný tý-
den, který jsme prožili v Novém 
Městě nad Metují. Martina využi-
la úplně všech mučících nástrojů, 

aby z nás dostala to nejlepší. 
V hodinách jsme málem (tedy 

alespoň já) vypustili duši, ale vůbec 
nic nás nebolelo, takže hodiny byly 
vedeny odborně a přísně. Musím ale 
Martině přiznat, že když jsme se sešli 
mimo tělocvičnu, byla velmi milá a 
zábavná. Byly jsme obě se sestrou 
velmi spokojeny. Ještě jednou díky 
a někdy příště.  Alena Klímová

Milá Míšo, 
moc děkuji za krásný pobyt a cvi-
čení na ostrově Ischia. I když pro 
mne bylo cvičení trochu náročné, 
tak Ty umíš člověka vyhecovat, 
že cvičí s radostí i s tím úsmě-
vem. Je vidět, že při cvičení jsi 
doopravdy šťastná a baví Tě. 
A také hodně pomáhá hudba, 
bez ní by to nebylo ono. Ostrov 
je krásný a jsem ráda, že jsem 
po delší době viděla moře. Přeju 
krásné dny a ať máš stále takový 
elán jaký máš. 
 Eva Kaucká

Chci Vám moc poděkovat 
za krásný sportovní týden 
na Krétě. Byla to naše 
,,svatební cesta,, trochu se 
zpožděním :) , ale díky Katce 
Kaabi, která se o nás starala 
jako o velkou rodinu to bylo 
super. Hodiny, které nám 
věnovala měla perfektně 
připravené a já která se po 
létech rozhodla, že budu 
zase více času věnovat 
svému tělu jsem zjistila, že 
to rozhodnutí bylo správné. 
Cvičit se dá v každém věku. 
Ještě jednou velké díky a po-
chvalu.  Věra Hrabalová

 Pobyt na Mar Menoru se mi velice 
líbil, ubytování bylo perfektní, s mojí 
spolubydlící jsme si rozuměly a strá-
vily jsme pěknou dovolenou. Chtěla 
bych moc poděkovat cvičitelce Mar-
tině Moravcové za senzační cvičení 
opravdu s úsměvem. Určitě se zase 
přihlásím na nějaký zájezd.  
 Marie Nosková

Chtěly bychom tímto poděkovat 
Míše za krásný pobyt na slunném 
Santorini. Cvičení bylo velmi roz-
manité a originální. Mé dvaadvace-
tileté dceři, která pravidelně cvičí, 
se to mezi námi staršími také líbilo. 
Počasí krásné a voda úžasná. Děku-
jeme a těšíme se zase příště!! :) 

S pozdravem,holky Beckovi

Přidám pochvalu za příjemný pobyt 
ve Františkových Lázních se Šárkou 
Nýčovou. Skvěle se nám věnovala, 
obzvláště "zbožňuji" její Spirals. 
Těším se na další pobyty :-D.
S úsměvem  Klasnová Alena Letos jsme se zúčastnily týdenního 

cvičení v Pule. Cvičitelka Simona 
Hamtilová byla velmi příjemná, 
empatická a vtipná. Přivezla velké 
množství náčiní. věnovala se nám 
i mimo cvičební program. Byly jsme 
spokojené, díky. 
Hela, Věra, Jitka a Eliška z Luhačovic

Vyslovuji své poděko-
vání cvičitelce Olince 
Hůlové, se kterou jsme 
strávili týden v Tatran-
ských Matliarech. Dě-
kuji za pestré, zajímavé 
lekce, úžasné cvičení, 
motivaci a optimismus! 
 Zdraví Hana

Díky za super víkend v Nymburce, kde to vše funguje 
na 1. a pravidelně se sem vracíme. A hlavně cvičitelkám 
Míše a Radce Polívkové, které se skvěle doplňovaly. 
 Holky z Říčan

Před týdnem jsme se vrátily ze 
cvičení v Litomyšli. Ráda bych po-
děkovala za pěkný sportovní týden. 
Bylo to moc fajn, především cvičení 
s velice milou paní cvičitelkou 
Yvonou Jersonovou. Setkaly jsme 
se s ní již na třetím cvičení a vždy 
jsme nadšené z jejího způsobu cvi-
čení. Doufám, že se opět příští rok 
na dalším týdnu spolu sejdeme.

SPORTU ZDAR přeje  
Marie, Eva, Daniela

Děkuji za krásný víkend v Kutné Hoře. 
Cvičení fajn, opravdu si každý najde své. 
Paní cvičitelky Eva Veselá a Jana Hájková 
super, hodny obdivu za svoji profesní 
a výborný přístup. Informace a organiza-
ce na jedničku. Už si hledám pobyt u moře 
s Vámi.  Děkuji Remiášová

Vrátila jsem se se ze zájezdu do Vodice a musím Vám 
napsat samou chválu. Za prvé cvičitelka Veronika Chudo-
bová byla skvělá, všechno měla úžasně připravené a byly 
jsme nadšené. Ubytování a prostředí  bylo bez chyby. 
Málo lidí, krásné koupání. Prostě – kdyby se to podařilo 
opakovat – za rok ve stejnou dobu na stejné místo a se 
stejnou cvičitelkou , rády bychom jely znovu. Tuto in-
formaci mám i od jiných cvičenek. Ještě jednou díky za 
báječný týden.  Eva Nováková

Chtěla bych poděkovat za nád-
herný pobyt v Luhačovicích. 
Krásný hotel na velice zajímavém 
místě, hezké prostředí, bezvadný 
servis. Ale především bych chtěla 
poděkovat Tvým prostřednic-
tvím úžasné cvičitelce paní Evě 
Pavlisové. Výborně se o nás celý 
týden starala, jak o duši, tak o 
tělo.  Výborná kamarádka a exce-
lentní cvičitelka. Celý týden jsme 
odcvičili dle plánu, s humorem 
a s nasazením.
Děkuji Vám všem v ck a těším se 
zase příště.  Jitka Bogdanová

V srpnu jsem se zúčastnila 
pobytového zájezdu na 
poloostrově Lanterna s mým 
vnukem Floriánem. Chtěla 
bych Vám tímto poděkovat 
za hezký pobyt se SUPER 
cvičením s úžasnou Lenkou 
Suchánkovou a Laďkou 
Karlovou. Dali jsme si díky 
Lence, která dokázala vy-
provokovat nás - cvičenky 
k maximálním výkonům, 
opravdu "do těla". Nesmím 
také zapomenout ani na 
krásné cvičení s Laďkou 
a její profesionální a empa-
tický přístup k dětem. Takže 
ještě jednou díky a budeme 
se těšit! 
  Eva Veselá + Florián Fiala 
 Hanka Nohová

Ráda bych tímto 
poděkovala Martině 
za perfektní servis 
a komunikaci - jako 
vždy.  Irena Fozikošová

 A hlavně nám všichni 
chválíte naši milou 
vedoucí kanceláře 
p. Martinu Šetlíkovou.

PÍŠETE 

NÁM…

POHYB  A POHODA
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Pravidelné cvičební lekce
Kde si s námi můžete zacvičit, obdržet katalogy a získat další informace o pobytech

S úsměvem po celý rok

Praha Říčany
Gymnázium Na Pražačce 

Nad Ohradou 1700, Praha 3 – Žižkov 

FORMOVÁNÍ PEVNÉ POSTAVY 
Komplexní účinné cvičení pro každý věk bez slo-
žitých krokových variací pro ženy každého věku 
s rozmanitým materiálem, zaměřeno na zpevnění 
problematických partií, hlavně zad, břišních svalů 
a dna pánevního. Využíváme účinné pomůcky:  
míčky, gumy, těžké tyče, činky, kruh Magic Circle, 
Gymstick, Flexi-Bar, Flowtonic, Thera-Band, XCO…

PONDĚLÍ                      STŘEDA 
18.00–19.10 hod.                     17.50–19.00 hod. 
  

Gymnázium
Komenského náměstí 1280, Říčany

FORMOVÁNÍ PEVNÉ POSTAVY 
Komplexní proměna Vaší postavy smyslupl-
ným cvičením – zpevnění, redukce, "omlazení", 
bez složitých krokových variací, velká část věno-
vaná posilování břišních svalů. Účinné pomůcky 
Flowtonic, Gymstick, Magic Circle, T--Bow, činky,  
Thera-Band, Kettlebell, Powerspin, Togu Brazil, XCO…

PONDĚLÍ                      STŘEDA 
19.20–20.45 hod.                     18.35–20.00 hod.

ZŠ Bezručova 94, Říčany

ZEŠTÍHLENÍ CELÉHO TĚLA 
Klidnější cvičení s prvky PILATES zaměřené na 
zeštíhlení celého těla, na oblast břišních svalů 
a odstranění bolestí zad s využitím špičkových po-
můcek: pěnový válec ROLLER, kruh Magic Circle, 
copy, novinka Wheel jóga…Vhodné i pro ženy 
s drobnými zdravotními problémy a větší nadváhou

NEDĚLE   
18.30-20.00 hod.   

Gymnázium  
Na Pražačce

ZŠ Bezručova

Cvičenec Pivrnec aneb Petr Urban exkluzivně pro CK S ÚSMĚVEM

SOBOTA  V POHYBU A S ÚSMĚVEM

ZŠ BEZRUČOVA, ŘÍČANY–- velká tělocvična

Mgr. Michaela Kholová a tým CK S úsměvem

Přijďte si zacvičit po vánočním hodování, 
zhubnout, zpevnit a zároveň se pobavit. 
Čeká na Vás smysluplné a účinné cvičení.

Špičkové pomůcky, které nikde nenajdete 
PROGRAM: 4 zábavné lekce přiměřeného cvičení,
kdy po aerobním zahřátí zpevníte celé Vaše tělo
ve stoji, i vleže na podložce a krásně se protáhnete.

Čeká Vás „žhavá novinka“ vibrační kruhy Smovey.
(skladba lekcí sobot se bude lišit, nebudete se nudit)

Doprava do Říčan: z Prahy vlakem z Hlavního nádraží jízda trvá cca 20 min., (5 minut pěšky ke škole) nebo busem MHD: metro C 
(stanice Háje), metro A (Depo Hostivař) s přestupem v Uhřiněvsi, do zastávky Říčany, U želez. stanice. Vchod do tělocvičny je ze 
strany brankou z ulice Spojovací (kolmá na ulici Černokosteleckou.) Parkování před tělocvičnou.
Akci rezervujte telefonicky nebo e-mailem PŘEDEM z důvodu omezené kapacity. Platbu proveďte na účet: 289397319/0800. 
Rezervace: tel. Míša: 603 539 859, e-mail: mkholova@susmevemkezdravi.cz

Při výběru pobytu si dobře pročtěte celý katalog.  
Vybírejte i podle své náročnosti. Snažíme se nabízet 
především cenově dostupné a přitom kvalitní uby-
tování. Nabízíme i luxusní hotely, ale mají vyšší cenu.
Doporučujeme Vám uzavřít námi nabízené po-
jištění na storno zájezdu z  důvodu nemoci. 
Platí pro všechny naše zájezdy, včetně víkendů.  

Cvičební program je určen pro klienty od 15 let. 
Dětem není dovolen v  době cvičení dospělých po-
byt v tělocvičně. Cvičení „o něco“ mladších dívek je 
na zodpovědnosti rodičů, nutnost potvrdit předem 
v cestovní kanceláři a doplatit částku za cvičení.

Pobyty s  programem pro děti jsou určeny všem 
klientům. Je zde navíc služba pro maminky v době 
cvičení – Program pro děti od 3 do 12 let. Jde o ak-
tivní činnost, hlavně v přírodě. Pokud se dítě zapojit 
nechce či ho narušuje (např. chce si hrát s mobilem), 
pak CK může jeho účast na programu odmítnout.

Cvičební pobyty s vycházkami Nordic Walking 
a se speciálními vibračními kruhy Smovey Outdoor 
jsou koncipovány do přírody. Cvičební program je 
v plném rozsahu, může být pouze časově přizpůso-
ben. Vycházky jsou dobrovolné a vhodné i pro muže.

Nezapomeňte si vzít s  sebou vlastní podložku,  
dostatek oblečení na cvičení a sportovní obuv. 

Několik dalších informací pro spokojený pobyt

9.30 –13.15 hod. (prezentace od 9.00)
Cena 400 Kč

SOBOTY
19. 1.
9. 2. 

Gymnázium Komenského

Radost z pohybu  
v každém věku
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Františkovy Lázně

2–3x denně cvičení pro každý věk
• oblíbený pobyt za skvělou cenu již 18 let
• rodinný hotel na klidném místě u parku
• aquagymnastika v luxusním teplém bazénu
• atraktivní balíčky procedur – výhodné ceny
• sportovní a relaxační vyžití i pro celé rodiny
• moderní posilovna, saunový svět, spinning 
• krásné aquacentrum – vnitřní, venkovní
• komplexní léčebný program (i pro muže)
• možnost každodenního vstupu do bazénu

 
Hotel Melodie*** 
Františkovy Lázně patří k nejkrásnějším lázním 
u nás. Klidná poloha lázní v rozlehlých parcích, 
které lákají k procházkám, typická lázeňská ar-
chitektura, hezké kavárny a obchůdky činí Fran-
tiškovy Lázně místem, kam se hosté rádi vracejí. 
Je zde pěkné aquacentrum s  velkým množ-
stvím bazénů a špičkově vybavenou posilovnou. 
Příjemný a pěkný rodinný hotel Melodie se na-
chází v klidné části lázní, poblíž kolonády v měst-
ském lesním parku. Cvičení, aguagymnastika  
a  procedury probíhají ve fitness a wellness 
centru luxusního hotelu (cca 3 min vzdálen). Je 
zde mimořádně hezký a  teplý bazén. Útulná 
tělocvična je s možností posezení a občerstvení.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůž. útulné pokoje a  apartmány 

s příslušenstvím, TV / SAT, telefon, výtah
•  stravování: plná penze – odlehčená strava, 

snídaně – bufet (pro muže – výběr z menu) 
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness  
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

•  relaxační techniky na uvolnění při svíčkách
•  2x aquagymnastika nebo plavání s pomůckami
•  1x návštěva v aquacentru – vstup na 2 hodiny
•  1x wellness centrum  (sauna, infrasauna, pára)
•  10% sleva na další lázeňské procedury

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

7. 4.–13. 4. 7 590

2. 6.–8. 6.
14. 7. –20. 7.
11. 8.–17. 8.

7 780

20. 10.–26. 10. 7 360

Doprava: vlastní, vlak, bus, par-
kování zdarma ve dvoře hotelu

Cena nezahrnuje:  
lázeňskou taxu 15 Kč/den 

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč  
(v ceně 2x vstup do bazénu,1x sauna,1x vstup do aquacentra)
Příplatek: 1lůžk. pokoj 220 Kč/den, omezený počet pokojů

Hotel Melodie

Aquapark - venkovní část

Aquagymnastika v nádherném bazénu

Velmi oblíbené, na danou lokalitu cenově 
bezkonkurenční pobyty, kde nejvíc oceníte 
rodinný hotel, útulnou tělocvičnu, teplý 
bazén a  atraktivní procedury. Pro necvičící 
doporučujeme komplexní léčebný program.

NEDĚLE –  
SOBOTA

16

Nutno objednat předem 
•  Lázeňský balíček – perličková koupel, parafíno-

vý  zábal, částečná klasická masáž 500 Kč
•  Anticelulitický balíček – skořicový anticelulitic-

ký zábal, bahenní zábal s masáží, uhličitá koupel,  
vibrační plošina  800 Kč

•  Ženský balíček pro krásu – masáž horkými  
lávovými kameny, zeštíhlovací zábal s  masáží, 
perličková koupel, parafínový zábal 1 050 Kč

•  Antistresový balíček – částečná aroma masáž,  
indická masáž hlavy, perličková koupel nebo přísa-
dová koupel  620 Kč

•  Komplexní léčebný 
program  
3–4 procedury denně, 
lékařská prohlídka, volný 
vstup do bazénu  
(výběr určuje LD Monty)  
 2 800 Kč

PROCEDURYBALNEORELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

Kondičně   
rehabilitační, 

 lázeňský 
pobyt

Velký výběr atraktivních lekcí Oblíbený pobyt již 18 let

18 19



ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Poděbrady

2–3x denně cvičení pro každý věk
•   velmi žádaný pobyt, individuální přístup
• výběr 6–8 dní – spojení pobytu s víkendem
• Velikonoce v pohybu – 4 nebo 5 dní
• velmi bohatý program za skvělou cenu
• útulný penzion Na Zámku a Král Jiří
• penzion Rondel se zahradou, bazén
• aquagymnastika v pěkném bazénu
• NOVĚ polopenze – bufet, snídaně a obědy
• pěkné balneo – koupele, masáže, zábaly
• balíčky procedur za výhodné ceny 

Cena zahrnuje
•  ubytování: penzion Na Zámku, Král Jiří, Rondel: 

pěkné 2–3lůž. pokoje a apartmány s přísl., TV/SAT, 
minibar, WiFi, (některé s kuchyňkou)

•  stravování: penzion Na Zámku, Král Jiří, Rondel: 
polopenze, snídaně formou bufetu (na penzio-
nech), oběd formou bufetu (restaurace na penzi-
onu Král Jiří). Za doplatek večeře – výběr z menu 
(3–5 jídel), restaurace u zámku

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness  
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• 2x aquagymnastika na uvolnění celého těla
• 1x vstup do balneo: koupel, sauna – pro klienty  

p. Rondel (klienti p. Na Zámku za doplatek)
•společná ozdravná vycházka kolem Labe

Doprava: vlastní, vlak, autobus, 
parkování: penziony  
Na Zámku a Rondel v areálu nebo okolí, 
bez poplatku

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

P. Na Zámku
P. Král Jiří

Penzion 
Rondel

17. 3.–22. 3. 5 990 5 900

18. 4.–21. 4.* 4 860 4 960
5. 5.–10. 5.
30. 6.–5. 7.
4. 8.–9. 8.

6 250 6 350

27. 10.–1. 11. 6 150 6 150

OZDRAVNÝAQUA

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Oblíbený pobyt v žádaných lázních, kam se 
každoročně vracíte. Útulné rodinné penziony, 
vynikající poloha v centru, polopenze formou 
bufetu v penzionu, skvělé cvičení v pěkném 
sále přímo na  zámku, uvolnění v novém 
balneo centru, aquagymnastika v  pěkném 
bazénu..., to vše za skvělou cenu. 

*Velikonoční pobyt: 4denní od čtvrtka do neděle, od středy 
příplatek 780 Kč
Sleva: bez cvičebního programu 500 Kč, Velikonoce 300 Kč
Příplatek: 1 lůžkový pokoj 300 Kč/den, Rondel 350 Kč/den

 
Penzion Na Zámku a Král Jiří*** 
Penzion Rondel***
Lázně Poděbrady jsou příjemné a  velmi oblí-
bené lázně s  upravenými parky, hezkým oko-
lím,  přírodním koupalištěm a kulturním  vyžitím.
Rodinný romantický penzion Na Zámku se 
nachází přímo v  prostorách zámku. Stačí pár 
minut a  ocitnete se přímo na náměstí. Útulné 
pokoje Vás přímo nadchnou. K dispozici je spo-
lečenská místnost, kde se podává snídaně a kde 
si můžete  uvařit kávu nebo čaj. Cvičení probí-
há přímo v areálu zámku. V objektu je pouze  
9 pokojů a 2 apartmány, což přispívá k příjemné 
atmosféře a intimitě. Je zde nové wellness, které 
lze za příplatek využít. K penzionu patří penzion 
Král Jiří přímo na náměstí  s velkými moderními 
pokoji (cca 50 m). Klienti zde mají snídaní. V  pěk-
né restauraci se podává oběd.
Luxusní penzion Rondel je na klidném místě 
a  má zahradu. Sedm nadstandardních poko-
jů a  samostatný byt doplňuje stylová jídelna 
s  krbem. Penzion má vlastní balneo s  vířivou 
vanou, dvěma saunami a soláriem, venkovní 
bazén. Na cvičení se dochází příjemnou procház-
kou (cca 5minut) na zámek.  Večeře lze doobjed-
nat v restauraci naproti zámku (za dopl.)
Aquagymnastika probíhá v teplém bazénu láz-
ní. Balíčky procedur a masáže čerpáte v pěkném 
balneo centru přímo u zámku. Koupele probí-
hají ve velkých vanách, které jsou i  pro dvojice 
a k tomu je zde příjemná odpočívárna. Vynikající 
relax i pro skupinky. Dále zde najdete i kosmetic-
ké služby. Tyto velmi oblíbené pobyty od nedě-
le do pátku lze prodloužit o víkendy v pohy-
bu. Můžete zde strávit i  Velikonoce v pohybu 
od čtvrtka do neděle (využijte volný pátek). Lze 
prodloužit od středy, kdy se necvičí, ale můžete 
např. čerpat procedury (po dohodě v CK).

Penzion Rondel

Balneo centrum

Penzion Rondel

Penzion Na zámku

NEDĚLE –  
PÁTEK

2120

BALNEOPROCEDURYFITNESS

Nutno objednat předem – Balneo centrum
•  Aroma balíček – aroma koupel dle výběru, částečná 

masáž (60 min.)  500 Kč/os./dvojice ve vaně  
(v případě obsazení vany 1sobou dopl. 80 Kč na místě)

•  Relax balíček – částečná masáž dle výběru, zábal dle 
výběru (45 min.)  400 Kč

•  Masáž částečná  
30 min. (klasická, 
reflexní, aroma 
dekoltu...)  270 Kč

•  Masáž lávovými 
kameny  
30min.   320 Kč

Na místě lze doobjednat:  
Další procedury a kosmetické ošetření

Penzion Král Jiří

Pohodová atmosféra

Příjemný teplý bazén lázní

Týden pro 
zdraví  

a kondici  
v lázních

Penzion Král Jiří

Park

Velmi oblíbený 
pobyt

Společné chvilky

Cena  
nezahrnuje:
lázeňskou taxu  
21 Kč/den

20 21



ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Třeboň

2–3x denně cvičení pro každý věk
• cenový hit na naše nejžádanější lázně
• Třeboň – pěkné městečko, kde to žije
• útulné penziony v klidném prostředí
• aquagymnastika v krásném bazénu
•   vynikající strava v lázních, včetně nápojů
• aquacentrum se slanou vodou, whirpool
• atraktivní procedury přímo v lázních
•  vhodné i jako pěkná rodinná rekreace
•  výlety na kolech, krásné koupání, turistika

 
Penziony Siesta,  
U Řehoře, Alfa
Třeboň patří k našim nejoblíbenějším městeč-
kům. Probíhá tu řada pěkných kulturních akcí 
a trhů. Město je svým klidem a čistým ovzdu-
ším předurčeno pro dokonalou relaxaci a roz-
manité sportovní aktivity.
Bertiny lázně s  moderním léčebným komple-
xem se nacházejí v historickém centru. Součástí 
je rehabilitační bazén a whirpool. V místní lá-
zeňské restauraci se podává velmi chutná strava.
Příjemnou rodinnou atmosféru nabízí útulný 
penzion Siesta s  prostornými pokoji a  ven-
kovním sezením. Má ideální polohu přímo 
u náměstí, ve zcela klidné části, cca 100 m od 
proslulých lázní Berta, kde probíhají procedury 
a aquagymnastika. Na Siestě se podává chutná 
snídaně. Zde je ubytováno i nejvíce klientů.
Rodinný penzion U  Řehoře s  menšími po-
koji a posezením v zahradě leží v klidné zóně 
blízko rybníka Svět. Penzion Alfa je ve vilové 
čtvrti, má pouze 4 pokoje a venkovní poseze-
ní. Oba penziony jsou vzdálené cca 10 min. od 
lázní i náměstí. Do zrcadlového sálu na cvičení 
dojdete ze všech penzionů procházkou za cca 
5 min. Ve všech penzionech je úschovna kol. 
Na dotaz lze vyžádat i  pěkný penzion U Kubalů 
v centru města. Naše stálice mezi pobyty.

TURISTIKARELAXAČNÍPROCEDURYAQUAFITNESS

Útulné domácí prostředí penzionů, bohatý 
kulturní život, "hospůdky" s kytarou, pivovar, 
trhy, dělá Třeboň neodolatelnou. Cvičební 
program je  připraven tak, abyste se mohli 
popř. věnovat i turistice, kolům a koupání.

Cena zahrnuje
•  ubytování: penzion Siesta:  pěkné 2–4lůžkové 

pokoje s  příslušenstvím, TV, varná konvice  
penzion U  Řehoře, penzion Alfa: 1–3lůžkové 
pokoje s příslušenstvím, TV

•  stravování: penzion Siesta: formou polopenze, 
snídaně v  penzionu, večeře v  lázních Berta, 
bohaté menu, výběr z  5 jídel a  2 diety, před-
krm, salátový bufet, zákusek, pitný režim, 
káva, za doplatek obědy – výběr (viz večeře)  
penzion Alfa, penzion U Řehoře: polopenze, sní-
daně v penz. Siesta, bohaté večeře v lázních (viz. 
penzion  Siesta), za doplatek obědy v lázních

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

•  1x aquagymnastika v rehabilitačním bazénu
•  1x regenerace ve whirpoolu pro uvolnění svalů
•  1x regenerace a plavání v aquacentru 
Na penzionu Siesta dostanete informace o ma-
sérských službách ve městě.

Nutno objednat předem 
•  Lázeňský program – klasická masáž částečná,  

bylinná koupel, perličková koupel 930 Kč
•  Program pro pohybový aparát – Aubertina zlatá 

koupel (slatina), podvodní masáž, ruční masáž,   
 1 200 Kč

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Sleva: bez cvič. programu 600 Kč (v ceně 1x vstup do aguacentra)
Příplatky: 1lůž. pokoj, penzion u Řehoře – bez příplatku,1lůžkové 
pokoje p. Siesta v apartmánech se společným přísl. bez příplatku
Příplatek: obědy (5x) 800 Kč (v září nelze)
*Rekonstrukce v Lázních Berta – pobyt je bez večeří, 
aquagymnastiky, whirpoolu a možností objednat procedury

Doprava: vlastní, autobus, vlak, k Siestě lze 
pro vyložení zavazadel dojet po pěší zóně, 
parkoviště v okolí za nízký popl., p. U Řehoře 
– v zahradě, p. Alfa – před penzionem

Cena  
nezahrnuje:
lázeňskou taxu  
15 Kč/den

TERMÍNY

Ceny/os. [Kč]

Penzion Siesta Penziony 

2lůž. 3–4lůž. U Řehoře Alfa

30. 6.–6. 7.
7. 7.–13. 7.
28. 7.– 3. 8.

7 150 6 910 6 610 6 970

1. 9.– 7. 9.* 6 190 5 950 5 650 6 010

Penzion Alfa

NEDĚLE –  
SOBOTA

2322

Aquapark

Penzion U Řehoře

Aktivní léto 
v nádherných 

lázních

Penzion Siesta

Velký výběr lekcí

Kouzelné městečko

Krásný bazén lázní

22 23



ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Luhačovice

2–3x denně cvičení pro každý věk
• žádané lázně – příjemná atmosféra
• luxusní 4* rezidence – 1. místo hotel roku
• klidné místo, blízko centra i parku
• vše pod jednou střechou – nádherný bazén,  

sauna, balneo, zrcadlový sál na cvičení
• atraktivní balíčky procedur, procedura v ceně
• denně aquagymnastika nebo plavání
• v ceně každý den bazén a whirpool
• možnost ozdravného pobytu pouze  

se cvičením v bazénu – pro ženy i muže

 
Hotel Rezidence Ambra****
Luhačovice jsou největší moravské lázně 
s dlouholetou tradicí. Množství lesů a absen-
ce průmyslu zaručuje vzácnou čistotu ovzduší 
celé této oblasti. Pro ženy již 6 . rokem připra-
vujeme opravdový „bonbónek.“ 
Luxusní hotel Rezidence Ambra získal 
v soutěži Czech Hotel Awards o Hotel roku v ka-
tegorii čtyřhvězdičkový hotel 1. místo ve Zlín-
ském kraji. Neváhejte a spojte smysluplný týden 
s  pohybem v  tom nejlepším, co Luhačovice 
nabízí. Hotel najdete v klidném prostředí u lesa, 
od centra lázeňského městečka asi 450 m. Obli-
bu u klientů si získal klidem, pohodou a přátel-
skou atmosférou. Hotel je moderně vybavené 
zařízení, které nabízí kvalitní ubytování, stravo-
vací služby a relaxaci v Centru vitality. Chlou-
bou je  vnitřní hotelový bazén s  protiproudy 
a  whirlpoolem, jeden z  největších v  Luhačo-
vicích. Moderní balneoprovoz nabízí širokou 
škálu léčebných wellness procedur. K dispozi-
ci je restaurace, lobby bar, letní terasa. U hotelu 
je nový sportovní relaxační areál „U Solného 
pramene“. Jeho součástí je budova bowlingu, 
kavárna a  venkovní terasa, vinný sklípek, ven-
kovní fitness. V  hotelu je špičkový zrcadlový 
sál na cvičení. Je možno si objednat pobyt 
pouze se cvičením v bazénu. Pobyty probíhají 
od neděle do pátku. V pátek dopoledne je ještě 
program. Pobyt lze prodloužit do soboty (po 
dohodě v CK). Velmi oblíbený pobyt.

Cena zahrnuje
• ubytování: 2–3lůž. nadstandardní pokoje s pří-

slušenstvím, rádio, TV/SAT, fén, minibar, WiFi, 
trezor, župan, balkon (kromě 5. patra) 

• stravování: polopenze formou bohatého bufetu
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• denně aquagymnastika / plavání pro uvolnění 
• volný vstup – bazén a whirpool (7.00–22.00)
• BONUS 1x prohřívací kůra – uvolnění zad  (20 min.)
• Luhačovický aperitiv, 1 x odpolední káva nebo 

čaj, pozornost na rozloučenou
Na místě je možno zajistit prohlídku města s prů-
vodcem (90 Kč/os./cca 90 min.)

Nutno objednat předem:
•  Nohy po práci unavené  530 Kč 

střídavá nožní koupel, masáž nohou, zábal rukou
•  Ruce po práci unavené 440 Kč 

masáž rukou, zábal rukou 
•  Záda po práci unavené 690 Kč 

Humátová koupel, léčebná masáž Artrinem

Exkluzivní dovolená za vynikající cenu 
v nadstandardním hotelu s krásným bazénem 
a  tělocvičnou. Atraktivní balíčky procedur. 
Pobyt nadchne nejen ženy, ale i  muži ocení 
služby hotelu a  sportovní vyžití v  okolí. 
Možnost pobytu pouze se cvičením v bazénu. 
Skvělá relaxace pro cvičivé i méně cvičivé.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůž. 3lůž.

16. 6.–21. 6.
7. 7.–12. 7. 
11. 8.–16. 8.
6. 10.–11. 10.

8 520 8 180

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Hotel Rezidence Ambra Luxusní bazén

NEDĚLE –  
PÁTEK

2524

Příplatek: 1lůž. pokoj 150 Kč/den 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 700 Kč
Sleva: cvičení pouze v bazénu 500 Kč

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 
15Kč/den

Doprava: vlak, autobus, vlastní, 
hotel. parkoviště zdarma, garáže za 
poplatek

PROCEDURYOZDRAVNÝAQUA DENNĚFITNESSV.I.P.POD 1 STŘECHOU
VŠE

Vychutnejte  
si pohyb  
a luxus  

odpočinku

Krásná tělocvična
Nadstandardní 
pokoje

Pravidelná  
aquagymnastika

Oblíbený pobyt

24 25



Velké Losiny

2–3x denně cvičení pro každý věk
• cvičení, turistika a termální bazény
• komplexní služby pod jednou střechou 
• moderní wellness, relaxační procedury
• bazén, whirlpool, sauna, fitness, squash
• lázeňský resort – termální lázně Velké Losiny
• vyhlášená kuchyně, gurmánské speciality
• vycházky s Nordic Walking, Smovey výlety 
• dokonalá relaxace, rodinná dovolená

 
Wellness Hotel Diana*** Superior 
Termální lázně Velké Losiny se nachází 
v podhůří Jeseníků. Lázeňský resort tvoří něko-
lik lázeňských hotelů a unikátní termální park.
Termální park je jedinečný svým pojetím 
–  maximální souznění člověka s čistou příro-
dou. Místní léčivé přírodní termální sirné 
prameny jsou nejkvalitnější v České repub-
lice. Máte k dispozici devět bazénů – vnitřních 
i venkovních s teplotou vody okolo 30°–36°C, 
které jsou napájeny z přírodních minerálních 
zdrojů. V  lázeňském parku se nachází prame-
ny skvělé i pro pitný režim. Na dolním okraji 
obce stojí zámek, který je jednou z nejkrásněj-
ších ukázek moravské renesanční architektury.
Wellness hotel Diana se nachází na okraji 
lesa s nádherným výhledem a na hřebeny Je-
seníků a na oboru s daňky. Hotel je součástí 
Termálních lázní Velké Losiny, do kterých se 
dostanete příjemnou procházkou lesem a nád-
herným lázeňským parkem (cca1,5 km). Hotel 
zajišťuje také transfer do lázní a zpět.
Součástí hotelu je restaurace s letní terasou, 
wellness centrum – bazén, whirlpool, sau-
na, fitness, masáže, koupele, masážní sa-
lón, squash, stolní tenis, venkovní pergola, 
dětské koutky a dětské hřiště. WiFi je v hote-
lové hale a na některých pokojích. Přednos-
tí hotelu je vyhlášená kuchyně s  nabídkou 
gurmánských specialit z Jeseníků. V  hotelu 
je pěkný sál na cvičení. Cvičení probíhá tak, 
abyste se mohli věnovat návštěvě termál-
ních lázní a společným vycházkám Nordic 
Walking. Do Velkých Losin je dobré spojení 
vlakem (např. z Prahy cesta trvá cca 2,5 hod). 
Pobyt je od neděle do pátku. V pátek dopo-
ledne je ještě cvičební program.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůž. Apt. 2 + 2 přistýlky

23. 6.–28. 6. 8 870 9 620

NEDĚLE –  
PÁTEK

Dospělí přistýlka 6 970 Kč, Děti do 12 let na přistýlce 3 590 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 000 Kč/pobyt 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 700 Kč

ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REP UBLIKA

Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje nebo apartmány s přísl.,  

TV/SAT, telefon, lednička, některé pokoje s  WiFi
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, ve-

čeře výběrem z menu. Možnost dokoupení obědů. 
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• každodenní volný vstup do hotelového wellness 
– bazén, sauna, whirlpool, fitness, stolní tenis

• 2–3x aquagymnastika na uvolnění
• 2x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
• ozdravné cvičení se Smovey v přírodě
• sleva 50 % na vstupy do Termálních lázní Losiny
• sleva 50 % na vstup do termál. bazénu – hotel Eliška
• zapůjčení županu po dobu pobytu
Na místě lze objednat další rehabilitační procedury.

Načerpejte energii při pohybových aktivitách 
v čisté přírodě, nechte termální vodu, ať Vás 
léčí. Pobyt je určen i náročnějším klientům. 
Pěkný hotel s  vysokým standardem služeb, 
kde je vše pod jednou střechou. Unikátní 
termální lázně, kde zregenerujete nejen 
tělo, ale uvolníte se i psychicky. Pro ženy 
i rodiny. Muži mohou volit pobyt bez cvičení 
a zapojovat se do společných vycházek. 

TERMÁLY

Nutno objednat předem
•  Balíček procedur – 2x částečná masáž (nebo 

1x celková), perličková koupel, zábal z včelího 
vosku, čokolády nebo rašelinový) 1000 Kč

Doprava: vlak, autobus, 
vlastní, parkovišti zdarma. 
Např. vlakem: Praha hl. n. (9.13), 
Zábřeh na Moravě,  
Velké Losiny (11.46)
Cena nezahrnuje:  
lázeňskou taxu 19 Kč/den

Wellness Hotel Diana

Termální lázně

Hotelový bazén

Zámecký park

Příjemný sál na cvičení

Zámek

AQUA DENNĚ

BALNEO

V  
CENĚ

OZDRAVNÝFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Relaxace, 
turistika,  
termální  

lázně

V.I.P. PROCEDURY NORDIC WALKINGSMOVEY

Společné vycházky
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ČESKÁ REP UBLIKAČESKÁ REP UBLIKA

Litomyšl

2–3x denně cvičení pro každý věk
• kouzelné místo s úžasnou atmosférou 
• bohatý kulturní život, duševní odpočinek
• luxusní hotel přímo na náměstí
• krásná místnost na cvičení v hotelu
• aquagymnastika v pěkném bazénu
• Velikonoce v pohybu – 5denní pohlazení
• moderní balneo, atraktivní procedury
• prohlídka města, posezení ve vinotéce
• radost z pohybu, redukce, zformujte postavu

 
Hotel Zlatá Hvězda***+ Superior
Litomyšl je skvostným historickým městem. 
Zámek patří k nejkrásnějším renesančním stav-
bám střední Evropy a je na seznamu UNESCO. 
Ale za vidění stojí také historické centrum se 
spoustou stylových obchůdků a kaváren, kláš-
terní zahrady, muzea, podzemní chodby… 
Město s  úžasnou atmosférou přináší odpoči-
nek a úlevu. Proto byla Litomyšl v roce 2012 vy-
hlášena prvními českými lázněmi ducha.
Prohlídka města s  průvodcem a  společné 
posezení v zámeckém sklepení mezi sochami 
O. Zoubka s ochutnávkou vína je jen další pří-
jemnou aktivitou v této kouzelné lokalitě.
Hotel Zlatá Hvězda se nachází v historickém 
centru. Najdete zde stylové pokoje s  kouzel-
ným výhledem na renesanční náměstí a  kláš-
ter. Můžete se ubytovat i  v  nadstandardních 
pokojích s  hydromasážní vanou, parní či infra 
kabinou (za přípl.). Přímo v  hotelu je krásná 
prostorná místnost na cvičení, sauna a terasa 
s výhledem na zámek. Restaurace nabízí bohatý 
výběr jídel a  cenově dostupné polední menu. 
Naproti hotelu je moderní relaxační centrum, 
kde se čerpají procedury. V  blízkém okolí ho-
telu je velmi pěkný krytý bazén s venkovním 
koupalištěm. Pobyt je u žen velmi oblíbený, 
protože vedle nabitého programu, můžete rela-
xovat i v útulných kavárnách a navštívit mnoho 
obchůdků. Turistky zase ocení turistické trasy 
a cyklotrasy v  okolí (státní přírodní rezervace 
Nedošínský háj, naučná stezka na Černé hoře, 
Žďárské vrchy...). Můžete zde strávit pohodové 
Velikonoce v  pohybu od čtvrtka do pondělí 
a zažít zde pravou velikonoční atmosféru. 

Využijte skvělou nabídku strávit jaro, léto 
a  Velikonoce v  žádaném  luxusním hotelu 
s  výtečnými službami za výhodnou cenu. 
Nádherné historické městečko Vás jistě ohro-
mí. Mnoho letních kulturních akcí, regenerace 
v  pěkném wellness. Nádherný bazén s ven-
kovním koupalištěm, kavárny a obchůdky.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přistýlka

18. 4.–22. 4.* 5 980 5 180

19. 5.–25. 5.
21. 7.–27. 7.
4. 8.–10. 8.

8 490 7 290

Hotel Zlatá Hvězda

Stylové pokoje

NEDĚLE –  
SOBOTA

Nutno objednat předem:
•  Relaxační masáž zad a šíje   45 min.  370 Kč
•  Relaxační masáž zad a šíje  + 15 minut prohřátí 

v infrasauně   45 min.   390 Kč
•  Relaxační masáž celého těla + 15 minut prohřátí 

v infrasauně   120 min.  780 Kč

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2lůž. pokoje (možn. přistýlky) s  přísl., 

lednice, TV/SAT, telefon, WiFi, některé trezor 
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 

večeře –odlehčené velmi chutné menu
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness  
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• 2x aquagymnastika a  regenerace ve vířivce  
Velikonoce: 1x aquagymnastika, v létě: 1–2x 
aquagymnastika a 1 vstup koupaliště (dle počasí)

• ozdrav. cvičení s kruhy Smovey v zámec.  zahradě
• pobytová taxa
Lze zajistit prohlídku města s průvodcem cca 90 Kč.
K dispozici hotel. sauna 250 Kč/1,5 hod. (pro 3 os.).

ČESKÁ REPUBLIKA

Jaro a léto 
v pohybu 

v kraji hudby

*Velikonoční pobyt: 5denní od čtvrtka do pondělí
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč (Velikonoce 500 Kč)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 100 Kč/den

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště u hotelu  50 Kč/den

Kouzelné město

Nádherný bazén

Spokojení klienti, kteří mají rádi pohyb

Nádherný sál na cvičení Odměna po cvičení

SMOVEYPROCEDURYBALNEOAQUAFITNESSV.I.P.
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Telč
 
Hotel Antoň***
Vydejte se s  námi poznat renesanční perlu 
–  městečko Telč, které je právem zapsáno na  
Seznam světového dědictví UNESCO. 
Okouzlí Vás neskutečná krása památek pře-
trvávající staletí. Telčský zámek patří mezi 
klenoty moravské architektury. Současná Telč 
nabízí dále i  hudební festivaly, výstavy, spor-
tovní akce, létání v horkovzdušných balónech, 
rozhlednu, golf, projížďky na loďkách i  jízdu 
v  kočáře taženém koňmi. Krajina plná lesů 
a  rybníků se značenými turistickými cestami 
a cyklotrasami je tak příležitostí k aktivní do-
volené pro ženy i celé rodiny.
Jedinečné prostory rodinného hotelu Antoň 
vznikly náročnou rekonstrukcí historické bu-
dovy a zaručuje veškerý komfort ubytovaných 
hostů. Budova se nachází přímo vedle zámec-
kého parku, v těsné blízkosti historického jádra 
města. Najdete tu stylovou restauraci s  letní 
terasou, pěkný sál na cvičení, úschovnu kol. 
Dá se cvičit i  na pěkné travnaté ploše uvnitř 
hotelu. Klienti si mohou vybrat z menších pod-
krovních pokojů a  Superior pokojů se zimní 
zahradou, které doporučujeme náročnějším 
klientům.. Regenerace probíhá v  luxusním 
4* hotelu, který je přímo naproti. Je zde pěkné 
wellness centrum s vířivkou, saunou a masáže-
mi. V centru městečka si odpočinete v příjem-
ných kavárnách při dobré kávičce .

Letní pobyt se cvičením a  poznáváním 
nejkrásnějších míst naší země. Rodinný hotel 
nabízí pokoje dle Vaší náročnosti, špičkové 
wellness Vám uvolní svaly, procházky 
v  přírodě jsou balzámem pro Vaši duši. 
Historické město poznáte s průvodcem.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůž. 3lůž. 4lůž.

14. 7.–20. 7.
11. 8.–17. 8. 6 980 6 770 6 470

2–3x denně cvičení pro každý věk
• vynikající cena na danou lokalitu
• Telč – renesanční perla mezi městy
• rodinný hotel přímo u zámeckého parku
• sál na cvičení, venkovní  posezení
• regenerace ve wellness, masáže, bowling
• bohatý kulturní život v létě, procházky
• příjemné  prostředí i pro rodinnou dovolenou

Doprava: vlak, autobus, vlastní, hotelové parkoviště zdarma

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2–4lůž. podkrovní menší pokoje 

nebo 2lůž. Superior pokoje se zimní zahradou 
(možnost přistýlky) s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi 

• stravování: polopenze, snídaně formou  bufetu, 
večeře – odlehčené dvouchodové menu

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• 2x relaxace ve wellness centru (vířivka, sauna)
• ozdrav. cvičení s kruhy Smovey v zám. zahradě
• vycházka na rozhlednu Oslednice, pobyt. taxa
Lze zajistit prohlídku města s průvodcem, cca 90 Kč.

Nutno objednat předem
•  Klasická masáž částečná / havajská masáž zad,  

30 minut 300 Kč
•  Klasická masáž, 60minut 600 Kč

Nadstandardní pokoje Stylová  
restaurace

Hotel Antoň

30 31

2lůžk. Superior 8 870 Kč/os., Superior přistýlka 5 870 Kč/os.,  
děti do 12 let přistýlka 3 590 Kč 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den

NEDĚLE –  
SOBOTA

Špičkové  
wellness centrum

Pohled na zámek

Romantický 
pobyt  

s dotykem 
historie

Cvičení  
na zdravém   
vzduchu

Pěkný sál na cvičení

SMOVEYPROCEDURYRELAXAČNÍBALNEOFITNESS

30 31



ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Nové Město nad Metují
 
Hotel Rajská Zahrada****
Nové Město nad Metují je město v okrese Ná-
chod, v turistickém regionu Kladské pomezí 
na východě Čech. Rozkládá se na skalnatém 
ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Metují. 
Je považován za poklad mezi renesančními 
městy a je vyhledáván všemi, kteří mají rádi 
kulturní památky, krásnou přírodu, malebné 
okolí a turistiku. Historické centrum města je 
vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 
Malebnému náměstí v centru města se říká 
Český Betlém, dominuje mu kouzelný zámek 
s ojedinělou zámeckou zahradou. V nejbližším 
okolí se nachází přírodní rezervace Peklo (za-
řazena do systému Natura 2000) zahrnující ro-
mantická údolí. Ideálním cílem pro horké letní 
dny je nedaleká vodní nádrž Rozkoš. 
Luxusní hotel Rajská Zahrada se nachází na 
skále, ze které se Vám naskytne úchvatný po-
hled na celé město. Nabízí komfortní ubytování, 
wellness centrum, spa, velmi dobře vybave-
né fitness a vlastní zahradu, kde najdete klid 
pro relaxaci. K hotelu patří atraktivní restau-
race s  terasou a překrásným výhledem, jídla 
se zde připravují výhradně z čerstvých surovin 
a s ohledem na zdravý životní styl. Vybavené fit-
ness centrum. Můžete se těšit na vířivou i ma-
sážní lázeň, bazén s protiproudem a chrličem 
vody, zážitkové sprchy a vany, Kneippův 
chodník, relaxační zóny či parní saunu. Čeká 
Vás i velký výběr atraktivních masáží a koupe-
lí, které se podávají s drobným občerstvením 
např. ovoce, čokoláda, víno, pivo … WiFi v celém 
areálu hotelu. V  hotelu je menší sál na cvičení 
a v blízkosti (7 min.) je pěkné prostorné fitness 
centrum. Zde budou probíhat cvičení. Doporu-
čujeme výlet do Náchoda a polského města Ku-
dowa Zdroj, kde je možnost i levných nákupů. 
Nechte se hýčkat   v nádherném prostředí.

Mimořádně krásný designový hotel v  ma-
lebném prostředí uspokojí i ta nejnáročnější 
přání klientů. Načerpejte nové síly při pří-
jemné masáži, uvolněte své tělo v  bazénu, 
sauně a ve vířivce. Zažijte nezapomenutelné 
gastronomické zážitky a příjemný personál. 
To vše ve spojení se skvělým cvičením, histo-
rickými památkami a vycházkami do okolní 
přirody = báječná dovolená. Využijte skvě-
lou cenu za nadstandardní služby, vše v ceně.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Standard Superior

7. 7.– 13. 7.
18. 8.–24. 8.

8 690 10 490

2–3x denně cvičení pro každý věk
• kouzelné místo s úchvatným výhledem 
• mimořádně pěkný 4* hotel, vynikající cena
• kulturní památky, přírodní rezervace
• luxusní wellness centrum s bazénem v ceně
• fitness, moderní spa, atraktivní procedury
• nezapomenutelné gastronomické zážitky
• zajímavé výlety – Náchod, Kudowa Zdroj

Doprava: vlak, autobus, vlastní, hotelové parkoviště pro 
klienty zdarma. (Např. přímé spojení busem z Prahy cca 
2,5 hod., vlakem přes Choceň cca 2,5 hod.) 

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2lůž. pokoje Standard  (možnost přist.) 

s přísluš., minibar, TV/SAT, telefon, WiFi, trezor  
designové pokoje Superior s hydromasážní va-
nou za příplatek

• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 
večeře – odlehčené menu

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• aquagymnastika na uvolnění svalů
• 6x vstup do hotel. wellness centra 120  min.  

(bazén s protiproudem a chrlič vody, vířivka, Kne-
ippův chodník, zážitkové sprchy, parní sauna)

• sleva 20% na zážitkové koupele, masáže, zábaly
• pobytová taxa

Nutno objednat předem
•   Relaxační koupel (výběr: rašelinová, čokoládo-

vá, kyslíková, briliantová…) 20 min., relaxace na 
vyhřívaném vodním lůžku 30 min., občerstvení 
(voda, víno, ovoce, popř. čokoláda dle druhu 
koupele)  400 Kč

•   Masáž (výběr: klasická, relaxační, sportovní, 
aroma, havajská) 
30 min  240 Kč 
60 min.  480 Kč

•   Masáž lávovými 
kameny  
60 min.  500 Kč

Standard přistýlka 7 250 Kč/os.
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 600 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj Standard 1 700 Kč, Superior 3 500 Kč

Týden  
pro zdraví 
a kondici 

v překrásném 
prostředí

NEDĚLE –  
SOBOTA

ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

RELAXAČNÍ

Hotel Rajská Zahrada

Pohyb  
a relaxace  
v luxusním 
prostředí

Luxusní wellness v ceněOjedinělá zámecká zahrada

Dokonalá relaxace
Každodenní regenerace v bazénu

Pěkná tělocvična

PROCEDURYAQUA DENNĚBALNEO

V  
CENĚ

FITNESSV.I.P.
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Pavlov

Sleva: dospělí bez 
cvičebního programu 
600 Kč
Příplatek: 1lůžkový 
pokoj 250 Kč/den

2–3x denně cvičení pro každý věk
• kouzelná chráněná krajina - „Zahrada Evropy“ 
• historie, hrady, zámky, jeskyně, přehrada
• útulný hotel, procedury, vinný sklípek
• každodenní vstup do wellness – sauna, vířivka
• Nordic Walking, cykloturistika, výlety
• jarní a podzimní ozdravná relaxace

 
Pavlov, Hotel Iris***
Chráněná krajinná oblast Pálava leží na již-
ní Moravě, v nejteplejší oblasti ČR a má téměř 
středomořský ráz. Místní krajinu tvoří rozlehlá 
úrodná pole a vinice, bělostné vápencové skály 
a skalní stepi s neobyčejně bohatou flórou a fau-
nou. Pálava byla vyhlášena biosférickou rezer-
vací UNESCO. O tom, že zdejší „zemi spálenou 
sluncem“ milovali už pralidi, svědčí pozůstatky 
ohnišť, skladiště mamutích kostí a  především 
světoznámá Věstonická Venuše. 
Nejvýznamnějším bodem pro turistiku a cyklo-
turistiku je vinařská obec Pavlov. V oblasti bý-
vají navštěvovány zříceniny tří středověkých 
hradů, archeologický park, jeskyně na Turol-
du, Lednicko-valtický areál, město Mikulov, 
vodní nádrž Nové Mlýny... Velmi oblíbená je i na-
učná stezka Pavlovské vinice a vinné sklepy. 
Půvabná stylová budova Wellness Hotelu Iris 
je obklopená vinicemi a vinnými sklepy. Najdete 
zde pohodlné ubytování a příjemné prostředí 
s téměř domácí péčí. Relaxaci a příjemný odpo-
činek poskytuje vlastní wellness se saunou, ví-
řivkou, masážemi, kosmetickými službami… Re-
staurace poskytuje pestrý výběr kulinářských 
specialit a je zde i venkovní slunečná terase. Po-
sedět můžete i v klasickém vinném sklepě s de-
gustací lahodných vín místní produkce. Cvičení 
v  sále hotelu je doplněno vycházkami Nordic 
Walking do okolní přírody (např. hrad Děvíčky 
s úžasným výhledem na celou Pálavu). Hotel za-
jišťuje i zapůjčení jízdních kol. Na jaře je pobyt od 
středy do neděle (využijte den volna) a na pod-
zim je prodloužený od neděle do pátku. Končí 
v neděli, pátek vždy dopoledním cvičením.

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůžkový 3lůžkový

1. 5.–5. 5. 7 240 6 890

22. 9.–27. 9. 8 570 8 140

STŘEDA –  
NEDĚLE

Doprava: vlak, bus, vlastní, 
parkování u hotelu zdarma. 
Doporučujeme spojení vlakem např. 
Praha – Břeclav a poté busem do 
Pavlova (cca 4 hod.)

NOVINKA

NORDIC WALKING

Nádherné prostředí

Hotel Iris

Pěkné pokoje

Posezení u hotelu

Vinný sklípek

Vycházky do přírody

Pohoda, klid a krásné prostředí

Pohyb,  
dobré víno, 

kouzelná  
příroda,  
historie

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2–3lůžkové pokoje s příslušenstvím, 

TV/ SAT, telefon, přípojka na internet, WiFi                 
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 

večeře – předkrm a hlavní chod – výběr z menu                          
• 2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,  

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších               
fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce  

• každodenní vstup do wellness – sauna, vířivka
• 2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
• ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
• 15% sleva na masáže v hotelu
• pobytová taxa

Je možno doobjednat na místě:
•   Degustace v tradičním vinném sklepě  

(cca 20:00 – 24:00. Posezení s degustací 8 vzorků 
vín. Po ochutnávce v průběhu večera konzumace 
v neomezeném množství. Součástí posezení jsou 
studené obložené mísy a voda.     
 530 Kč/os. (min. 10 osob)

Nutno objednat předem:
•   Regenerační masáž  

30 min./60 min.   260 Kč /510 Kč
•   Medová detoxikační masáž 30 min.   310 Kč
•   Rašelinový zábal 30 min.   200 Kč 

Kouzelná Pálava. Skvělé jarní a podzimní 
zastavení na jižní Moravě v krásné a nevšed-
ní krajině s bělostnými skálami, kde na Vás 
všude dýchá historie. Útulný hotel se sálem a 
s pěkným wellness, nechybí ani klasický vinný 
sklípek. Zdravé cvičení,  vycházky do přírody, 
velké množství výletů, dobré víno... Doporuču-
jeme nejen ženám, ale i mužům, kteří mohou 
volit pobyt i bez cvičení a věnovat se cyklotu-
ristice, rybaření, popř. jen vinným sklípkům .

ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

NEDĚLE –  
PÁTEK

SMOVEYPROCEDURYBALNEOFITNESSV.I.P.
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den
Příplatek: obědy (5x) 425 Kč

 
Sporthotel v Areálu sportu
Vydejte se objevovat Vysočinu, která nabízí 
zvídavým návštěvníkům množství kulturních 
a  přírodních krás. Tajemné zříceniny, rozhled-
ny, kostely a množství potoků a řek, to je Bystřic-
ko, kde najdete malebné městečko Bystřici nad 
Pernštejnem. Upravené náměstí s amfiteátrem, 
barokní kostel sv. Vavřince, bývalá radnice, v níž 
sídlí Městské muzeum, historické domy, kašna 
s plastikami sv. Cyrila a  Metoděje, mariánský 
sloup anebo hřbitovní kostel sv. Trojice, to je jen 
malá vizitka tohoto města. Okolí nabízí velké 
množství turistických stezek a cyklotras.
Moderní turistická ubytovna Sporthotel je situ-
ován na okraji města s možností přímého kon-
taktu s přírodou a je ideální pro naše pobyty. 
Přímo sousedí se sportovní halou s  vnitřním 
bazénem, venkovním koupalištěm. Využít 
můžete pětikilometrovou cyklostezka na in line 
brusle. Hostům je k dispozici jídelna s  malou 
hospůdkou a zahrádkou. V objektu je WiFi,  
malá kuchyňka, vířivka i úschovna jízdních kol. 
Rozmanité masáže a další kosmetické služby 
se čerpají v nedalekém Relax studiu. Atraktivní 
program v tělocvičně je doplněn vycházkami 

Nordic Walking a venkovní pohybovou 
terapií s kruhy Smovey.

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2-4lůžkové pokoje s přísl., TV, WiFi  
• stravování: polopenze, snídaně formou bufe-

tu, večeře –odlehčené menu
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• 2x aquagymnastika a plavání, krytý bazén
• 1x regenerace ve whirpoolu (30 min.)
• ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
• 2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
• pobytová taxa
Na místě možno dokoupit další procedury

Nutno objednat předem
•  Masáž dle výběru (rekondiční, havajská, lávo-

vé kameny…) 30 min./60 min.  300 Kč/600 Kč
Masáž čokoládová, medová 30 min./60 min.  
350 Kč/650 Kč

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

9. 6.–15. 6. 6 440

NEDĚLE –  
SOBOTA

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu zdarma
Např. vlakem: Praha hl. n. (8.05), Žďár n. Sázavou (10.27), Bystřice 
n. Pernšt. (11.25). Spojení vlakem např: Praha hl. n. (5,48), Valašské 
Meziříčí, Rožnov p.Radhoštěm a autobusem do Bečvy (10,28)

2–3x denně cvičení pro každý věk
• příjemné prostředí, vynikající cena
• historicky zajímavé město, výlety do okolí
• areál sportu s tělocvičnou a bazénem
• aquagymnastika, regenerace ve vířivce
• vycházky s holemi Nordic Walking, výlety 
• NOVINKA pohybová terapie s kruhy Smovey
• atraktivní masáže, lymfodrenáž, kosmetika

NORDIC WALKING

Sporthotel

NOVINKA

Pobyt za skvělou cenu na začátku sezóny 
v  areálu, kde máte vše k  dispozici – tě-
locvičnu, bazén, koupaliště, whirpool… 
Jednodušší, čisté a prostorné ubytování, 
příjemný personál a dobrá strava. Pro 
sportovně laděné ženy a turistky, které 
ocení pobyt v čisté přírodě Vysočiny.

Začněte léto 
v pohybu na 

Vysočině

2–3x denně cvičení pro každý věk
• poznejte krásy a kouzlo Vysočiny
• klidné prostředí uprostřed přírody 
• skvěle hodnocený rodinný penzion 
• domácí strava, pohoda, wellness
• vycházky s holemi Nordic Walking 
• cvičení v sále i v přírodě se Smovey
• ozdravný pobyt pro ženy i muže

Penzion Fryšava        
V srdci Českomoravské vrchoviny se nachází 
chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, kterou 
lze bez nadsázky považovat za jednu z posled-
ních nedotčených oáz klidné a čisté přírody 
v srdci Česka. Zvlněná krajina plná lesů, luk, ryb-
níčků, skalních útvarů dýchá pohodou a klidem 
a vždy Vám poskytne plnou náruč nezapome-
nutelných výhledů.  Je protkána stovkami ki-
lometrů turistických i cyklistických tras, které 
poznáte na společných vycházkách. Milovní-
ci koupání ocení také početné vodní plochy.  
Velmi dobře hodnocený rodinný penzion 
Fryšava se nachází v obci Fryšava a nabízí útul-
né ubytování v nově zrekonstruovaných po-
kojích. Cena pokoje se odvíjí hlavně od jeho 
velikosti. Součástí penzionu je zahrada a re-
staurace s širokou celodenní nabídkou jídel 
a společenská místnost. K  regeneraci slouží 
pěkné wellnes se saunou a masážemi. Na 
penzionu lze zapůjčit  čtyři elektrokola (za 
popl.). Cvičení probíhá v nedalekém sále, kam 
dojdete procházkou, v případě hezkého počasí 
i na travnaté ploše před penzionem. Je časově 
přizpůsobeno vycházkám do okolí s  holemi 

Nordic Walking a zdravotnímu cvičení 
s kruhy Smovey v přírodě.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2-4lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, WiFi
•  stravování: polopenze, snídeně formou bufe-

tu, večeře – odlehčené menu                                  
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

•2x regenerace v relaxační zóně se saunou 
•ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
•2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici) 

Nutno objednat předem
•  Masáž dle výběru  

(rekondiční, havajská,  
aroma, lávové kameny…)  
30 min./40min./60 min.  
 240 Kč/300 Kč/550 Kč

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůž. 2lůž. plus 3–4lůž. pro 2 os.

7. 7.–13. 7. 6 880 7 210 7 570

Dospělí na 3. a 4. lůžku 5 950 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště 
zdarma přímo u penzionu

NEDĚLE –  
SOBOTA

Penzion Fryšava

Relaxační zóna

Společné vycházky

Aktivní dovolená pro milovníky přírody, 
ženy i muže, hledající klid, čistou příro-
du, dobré služby, relaxaci a vynikající 
stravu. Útulný rodinný penzion je velmi 
dobře hodnocený klienty. Cvičení v sále, 
ale i  v  přírodě na ozdravení těla i  duše. 
K relaxaci využijete wellness a masáže.

Komplexní  
regenerace  

v čisté  
přírodě

    Bystřice nad Pernštejnem       Fryšava pod Žákovou horou
ČESKÁ REPUBLIKA

NORDIC WALKING

ČESKÁ REP UBLIKA

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 19 Kč/den

NOVINKA

SMOVEY SMOVEYPROCEDURY PROCEDURYBALNEOOZDRAVNÝFITNESSOZDRAVNÝFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Prostorná tělocvična

Smovey v bazénu
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Olomouc Kroměříž

3–4x denně cvičení pro každý věk
• poznávací dovolená s pohybem –cenový hit
• magické město přezdívané Hanácké Athény
• bohatý kulturní život, historické skvosty
• prohlídka města a zahrad s průvodcem
• ubytování v zeleni s velkou tělocvičnou
• atraktivní masáže, pěkné letní koupaliště
• relaxační cvičení v Podzámecké zahradě
• degustace vín v arcibiskupském sklepení

DM Štěchovice při Tauferově 
SOŠ veterinární v Kroměříži        
Prožijte aktivní dovolenou v magickém městě 
Kroměříž, přezdívaném Hanácké Atény. Věhlas 
městu přinesly unikátní památky, zejména 
Arcibiskupský zámek, Květná a  Podzámecká 
zahrada, které byly pro svou jedinečnost zapsá-
ny na seznam památek UNESCO. Krásu his-
torického centra budete mít možnost poznat 
s  průvodcem. Nebude chybět ani návštěva 
arcibiskupských sklepů s degustací vín. Srdcem 
města je Velké náměstí s mnoha restauracemi, 
kavárnami a vinárnami. V  létě návštěvníci mo-
hou navštěvovat koupaliště Bajda. Moderní 
areál Domova mládeže Štěchovice se nachází 
v klidné části města nedaleko světově proslulé 
Květné zahrady, kam se podíváte. Při hezkém 
počasí si zacvičíme i v Podzámecké zahradě. 
V  létě je Domov mládeže využíván jako cenově 
dostupné jednodušší ubytování. Chutná stra-
va  dle našeho jídelníčku se podává v  místní 
jídelně. Součástí areálu je pěkná sportovní hala, 
místnost s televizí, kuchyňky, posilovna, kuželna 

a  dvoreček s  vodotryskem pro posezení. 
Pro klienty jsou zajištěny v DM masáže. 

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–4lůž. pokoje s příslušenstvím
•  stravování:  polopenze, kontinent. rozšířená 

snídaně, večeře – odlehčená strava 
•  3–4 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

•  2x vstup na koupaliště Bajda, plavání 
•  vstup do Květné zahrady s průvodcem
• prohlídka historického města s průvodcem 
•  relaxační cvičení v Podzámecké zahradě
•  pobytová taxa

Nutno objednat předem
Masáže za výhodné ceny přímo v DM 
•  Balíček 1, 30 min. výběr – část. masáž klasic-

ká  / aroma / nebo indická masáž hlavy 250 Kč
•  Balíček 2, 60 min. masáž klasická / aroma 500Kč
•  Balíček 3,  30 / 60 min. masáž lávovými  

kameny 350 Kč / 700 Kč

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti do 15 let

11. 8.–17. 8. 5 970 3 630

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště zdarma u DM

NEDĚLE –  
SOBOTA

TURISTIKA

Domov mládeže

PROCEDURYRELAXAČNÍAQUAFITNESS

Využijte skvělou nabídku strávit léto 
v pohybu za úžasnou cenu v nádherném 
městečku. Příjemné ubytování s  pěknou 
a velkou tělocvičnou, dobrá kuchyně, vel-
ký výběr  lekcí, cvičení v zahradě a velká 
nabídka masáží. Mnoho doprovodných 
společných akcí (ochutnávka vína ...).

ČESKÁ REPUBLIKA

Sportovní  
dovolená   
s relaxací  

v nádherných 
zahradách Nádherná tělocvična

Žádaný pobyt

Květná zahrada

1lůž. pokoj v buňce 7 790 Kč 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

 
Kolej G. Svobody, hotelová část
Olomouc leží v samém srdci Hané a patří k nej-
významnějším a nejkrásnějším městům na 
Moravě. Druhá největší památková rezerva-
ce v ČR nabízí řadu atraktivních míst: kláštery 
a  chrámy, muzea, rozlehlé parky, zoologickou 
zahradu či aquapark. Chloubou Olomouce je ba-
rokní sloup Nejsvětější Trojice, zapsaný mezi 
památky UNESCO. Vycházka s  průvodcem Vás 
mezi tyto skvosty zavede. Poznáte i s průvodcem 
nádhernou botanickou zahradu s  rozáriem. 
V těsné blízkosti města zve k výletu poutní chrám 
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, po-
blíž se nachází zoologická zahrada.
Kolej Generála Svobody se nachází u řeky 
v  klidné části města. Příjemnou procházkou 
(cca 10 min.) se dostanete do centra. V jedné čás-
ti koleje je pro turisty cenově výhodné hotelo-
vé ubytování. Vždy dva prostorné dvoulůžkové 
pokoje tvoří buňku, ke které patří chodba, ledni-
ce, koupelna a samostatné WC. Je možné i obsa-
dit celou buňku dvěma klienty (za přípl.). Chutné 
stravování je v  restauraci menzy (cca 3  min.). 
Cvičení probíhá ve velké odpružené tělocvič-
ně Envelopa, která je vedle koleje (cca 3 min.) 
a probíhají tu masáže. Posedět můžete v pivnici 
Doga s letní zahrádkou, které je v areálu. Vyzkou-
šíte aquagymnastiku se Smovey a zrelaxuje-
te ve wellness (whirlpool, finská sauna, aroma 
pára, solární louka) luxusního hotelu. Těšte se na 
hezkou dovolenou s nejen skvělým cvičením, 

ale  také na spoustu kavárniček a  ob-
chůdků v centru kouzelného města.

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2–4lůžkové pokoje, TV, WiFi  

(buňka – 2 pokoje se spol. přísl., lednice) 
• stravování: polopenze, snídaně formou bufe-

tu, večeře výběr ze cca 4 menu se salátem
•  3–4 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• 1x aquagymnastika se Smovey v reha bazénu
• 1x relaxace ve wellness – whirpool, sauna…
• prohlídka historického města s průvodcem 
• prohlídka botanické zahrady s průvodcem

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůž. v buňce 2lůž. samostat. 3lůž. (2+1)

21. 7.–27. 7. 6 880 7 890 7 240

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště zdarma u kolejí

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 15 Kč/den

3–4x denně cvičení pro každý věk
• jedno z nejkrásnějších měst Moravy
• cenově dostupné ubytování v zeleni
• prohlídka města a botanické zahrady 
• pěkná odpružená tělocvična, velký výběr lekcí
• atraktivní masáže v areálu, Smovey terapie
• aquagymnastika a relaxace ve wellness
• bohatý program, radost z pohybu, redukce

Kolej G. Svobody – hotelová část

Velká odpružená tělocvična

NOVINKA
ČESKÁ REP UBLIKA

Léto v pohybu 
v nádherném 

městě

Pojeďte s námi poznat kouzelné morav-
ské město s historickými skvosty za fan-
tastickou cenu. Čeká Vás velký výběr lek-
cí, humor a pohoda. Příjemné jednodušší 
ubytování v klidné části města, velká tělo-
cvična, skvělé kulturní a sportovní vyžití, 
regenerace v  bazénu a wellness. Mnoho 
doprovodných společných akcí, pohoda.

Nutno objednat předem
•  Masáž dle výběru (rekondiční, havajská, breusso-

va…) 30 min./60 min. 350 Kč/600 Kč
• Masáž lávovými kameny 30/60 min.   400 Kč/650 Kč

SMOVEYPROCEDURYRELAXAČNÍAQUAFITNESS

NEDĚLE –  
SOBOTA
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REP UBLIKA

Děti do 14 let lůžko 4 150 Kč
Děti do 14 let na přistýlce 3 370 Kč (se 2 dospělými)
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 100 Kč/den

Prostřední Bečva
 
Hotel Kryštof***
Typická horská obec Prostřední Bečva leží 
v Chráněné krajinné oblasti Beskydy 12 km vý-
chodně od Rožnova pod Radhoštěm. Půvab 
Valašska, folklór a  tichá zákoutí „nezkažené“ 
přírody s nezapomenutelným výhledem do ma-
lebné horské krajiny – to je skvělá relaxace pro 
ty, co hledají klid. Po celý rok je možno využí-
vat značených turistických tras k  procházkám, 
výletům a cykloturistice po horských hřebenech 
přes Soláň, Radhošť, Pustevny, Lysou Horu až 
k vrcholům Malého Javorníku. V létě je zde navíc 
možnost koupání, vodních sportů a  rybaření 
v blízké přehradní nádrži Horní Bečva.
Rodinný hotel Kryštof prošel v roce 2016 cel-
kovou rekonstrukcí. Návštěvníkům nabízí vše 
pod jednou střechou - ubytování, stravování 
v  restauraci s  terasou, sál na cvičení a  vnitřní 
bazén. K relaxaci klienti mohou využít cenově 
výhodné masáže - klasická, reflexní, medová, 
lymfatická, lávové kameny, čínská tlaková… 
U hotelu jsou ruské kuželky a ohniště. V těsné 
blízkosti se nachází venkovní víceúčelové hři-
ště s  umělým povrchem, minigolf a  přírodní 
koupaliště. Cvičení probíhá ráno v sále a od-
poledne při pěkném počasí hlavně venku na 
zdravém horském vzduchu. Využijete i  spe-
ciální vibrační kruhy Smovey. Do programu 

jsou zařazeny společné vycházky Nor-
dic Walking do okolí. Skvělý pobyt.

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2-4lůžkové pokoje a  apartmány 

s příslušenstvím, TV, fén, WiFi
• stravování: polopenze, snídaně formou bufe-

tu, večeře – výběr ze 3 menu
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• každodenní volný vstup do krytého bazénu
• 2–3x aquagymnastika na uvolnění svalů
• ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
• 2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
Na místě lze doobjednat masáže za velmi 
dostupné ceny.

Ozdravný pobyt, který se loni velmi líbil,  
je určen sportovně laděným klientům, 
kteří ocení přiměřené cvičení koncipova-
né do přírody. Příjemný zrekonstruovaný 
rodinný hotel, kde je vše pod jednou stře-
chou. Zdravé prostředí nedotčené příro-
dy, společné vycházky do okolí - pro ženy, 
muže i celé rodiny. Věk nerozhoduje.

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přistýlka

14. 7.–20. 7. 7 580 6 680

NEDĚLE –  
SOBOTA

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkovišti zdarma. 
Spojení vlakem např. Praha hl. n. (5.48), Valašské Meziříčí, Rožnov 
p. Radhoštěm a autobusem do Bečvy (10.28)

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 20 Kč/den

Relaxace,  
turistika,  

zdravé cvičení

2–3x denně cvičení pro každý věk
• nedotčená příroda Beskyd za super cenu
• rodinný hotel, vše pod jednou střechou 
• denně bazén, pravidelná aquagymnastika
• cenově výhodné masáže, sál na cvičení
• přírodní koupaliště a přehrada blízko hotelu
• NOVĚ – pohybová terapie s kruhy Smovey
• rozšířené cvičení v přírodě– čerstvý vzduch
• program uzpůsoben turistům, Nordic Walking
• ozdravný pobyt, pěkná rodinná dovolená

NORDIC WALKING

Hotel Kryštof

Cvičení v přírodě

NOVINKA Jeseníky Lipová

Grohmannova Villa

Luxusní wellness

Unikátní venkovní 
balneopark

2–3x denně cvičení pro každý věk
• lázně v čisté přírodě, vynikající služby
• spojení cvičení, turistiky a wellness 
• moderní wellness, sauna, luxusní vířivka
• atraktivní balíček procedur za skvělou cenu
• pravidelné vycházky Nordic Walking, výlety 
• NOVINKA pohybová terapie s kruhy Smovey
• ozdravný pobyt, rodinná dovolená

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůžkový 3lůžkový apt.

18. 8.–24. 8. 8 880 8 880

Villa Grohmann***        
Malebná horská obec Lipová Lázně se nachází 
nedaleko lázeňského města Jeseník (cca 5 km) 
na pomezí pohoří Hrubého Jeseníku a Rychleb-
ských hor. Okolí je přímo protkáno spoustou 
turistických tras a cyklotras. Do městečka Je-
seník dojedete busem nebo vláčkem za 8 min. 
Nově obnovené Schrothovy léčebné lázně 
v Dolní Lipové jsou malebným místem v samot-
ném centru oblíbené turistické oblasti. 
Grohmannova Villa je klíčový hotelový lázeň-
ský dům. Nachází se zde konferenční místnost 
pro naše cvičení. Dále zde najdete moderní 
restauraci s  venkovní terasou. V  suterénu villy 
se nachází nové moderní wellness s  luxusní 
vířivkou, finskou a  parní saunou, relaxačními 
zónami s vyhřívanými lavicemi a krbem. Budova 
je vybavena výtahem a je bezbariérová. Cvičení 
probíhá tak, abyste se mohli věnovat společ-
ným vycházkám Nordic Walking a  venkovní 
ozdravné terapii s kruhy Smovey. Doporuču-
jeme navštívit unikátní venkovní balneopark 
v nedalekých Priessnitzových lázních v Jeseníku.

Do Lázní Lipová je  z Prahy dobré spojení 
vlakem, ale i přímým busem. 

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůž. pokoje a apartmány s pří-

slušenstvím (možn. přist.), TV/SAT, fén, WiFi  
•  stravování: polopenze, snídaně formou bufe-

tu, večeře výběr z menu                          
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

•1x 60 min. vstup do luxusního wellness Tilia 
•2x ozdravné cvičení se Smovey v přírodě
•2-3x Nordic Walking (hůlky k dispozici
Na místě lze objednat další procedury

Nutno objednat předem
•   Masáž částečná klasická (30min) 340 Kč
•   Balíček procedur 2x masáž klasická částečná  

(30min), 2x unikátní lipovská bylinná koupel, 
BONUS – další 1 vstup do wellness Tilia se 
saunami a luxusní vířivkou 1200 Kč

Dospělí přistýlka 5 970 Kč, děti do 12 let 2 790 Kč  
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 1000 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 360 Kč/den

Doprava: vlak, autobus, vlastní, 
parkovišti zdarma. Např. vlakem: Praha 
hl. n. (7.24), Zábřeh na Moravě, Lipová 
Lázně (11.00)

Cena nezahrnuje: 
lázeňskou taxu  
12 Kč/den

NEDĚLE –  
SOBOTA

Relaxace,  
turistika, 

 zdravé cvičení

NORDIC WALKING

ozdravný

Pobyt je určen i  náročnějším klientům. 
Vedle smysluplného cvičení v  tělocvičně 
i v přírodě oceníte i možnost rehabilitace 
v  lázních. Unavené svaly zregenerujete 
ve špičkovém wellness. Pro ženy i  muže, 
kteří mohou volit pobyt bez cvičení 
a zapojovat se do společných vycházek.

SMOVEYSMOVEYPROCEDURYAQUA DENNĚFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

PROCEDURYBALNEOOZDRAVNÝFITNESS
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Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 250 Kč/den

Český ráj – Sobotka

2–3x denně cvičení pro každý věk
• CHKO Český ráj – ryzí krása v srdci Čech
• Sobotka – vyhledávaný cíl mnoha turistů
• vynikající hotel přímo v historickém centru
• pěkná tělocvična, masáže, koupaliště
• společné vycházky Nordic Walking, výlety
• příjemná atmosféra, ozdravný program   
• skvělá dovolená pro ženy, muže, celé rodiny

 
Hotel Pošta***  
Romantický kraj  Český ráj  spojuje pestré pří-
rodní krásy s četnými historickými památkami. 
Mezi pozoruhodná místa patří např.  Skalní 
města v Prachovských skalách, zříceniny hra-
dů (Trosky, Frýdštejn, Valečov), zámky (Mni-
chovo Hradiště, Sychrov, Hrubý Rohozec,..) 
a hrady (Kost, Valdštejn) a další zajímavosti.
Půvabné městečko Sobotka pro svou úžas-
nou polohu je často označováno jako vstupní 
brána do Českého ráje.    Kromě historického 
centra s  radnicí, kostelem sv. Maří Magdaleny 
a  řadou roubených domů si můžete prohléd-
nout rodný dům básníka Fráni Šrámka nad 
městem objevíte zámek Humprecht. 
Hotel Pošta se nachází v  samotném historic-
kém centru města  a  má skvělé hodnocení. 
Krásné ubytování v  nově zrekonstruovaném 
hotelu se stylovou restaurací, pizzerií, kavárnou 
a letní terasou, milý a ochotný personál, skvě-
lá kuchyně Vás pohladí po duši. Cvičení v neda-
leké prostorné tělocvičně je přizpůsobeno tak, 
abyste se mohli věnovat společným vycház-
kám Nordic Walking. K regeneraci jsou pro Vás 

připraveny v hotelu masáže. V létě může-
te využít pěkné koupaliště.

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2-3lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, fén, 

telefon, WiFi
• stravování: polopenze, snídeně formou bufe-

tu, večeře – výběr ze 3 menu                                  
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• 2-3x Nordic Walking (hůlky k dispozici) 
• turistická mapa, káva a dezert na přivítanou
• 50 % sleva na vstup do zámku Humprecht
Na místě lze dokoupit další masáže.

Nutno objednat předem
•  Klasická masáž (popř. 

reflexní, baňkování)  
45 min./90 min.  
 350 Kč/650 Kč

Skvěle hodnocený hotel s  vynikajícími 
službami, výborné jídlo, útulné prostře-
dí. Dokonalá poloha pro turistiku, kola 
a výlety do Českého ráje, velké množství 
zámků a  hradů v  okolí. Smysluplné cvi-
čení a společné vycházky Nordic Walking 
ozdraví organismus a  přispějí k  redukci. 
Program ocení ženy i muži každého věku.

 TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůžkový 3lůžkový

  28. 7.–2. 8. 7 560 7 560

Sportovní 
pobyt rozší-
řen o Nordic 

Walking

NEDĚLE –  
PÁTEK

Doprava: vlak, autobus, vlastní. Parkování - bezplatně za 
hotelem, popř. přímo před hotelem na náměstí 100 Kč/den

TURISTIKANORDIC WALKING

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 10 Kč/den

Hotel Pošta

Komfortní pokoje

Společné vycházky

ČESKÁ REPUBLIKANOVINKA

Hotel U Kata

Kutná Hora

2–3x denně cvičení pro každý věk
• vynikající cena na danou lokalitu v sezóně
• poznejte architektonické skvosty UNESCO
• útulný hotel v klidu a v  historickém centru
• v hotelu wellness centrum, sál na cvičení 
• vycházka s průvodcem po památkách
• aquapark s letním koupalištěm, pivní lázně
• společenské a kulturní vyžití, výlety do okolí

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

25. 8.–30. 8. 7 280

Hotel U Kata***         
Město Kutná Hora, dříve téže zvána České Athé-
ny, patří díky četným historickým památkám 
k turisticky nejnavštěvovanějším v ČR. 
Zrekonstruovaný, velmi pěkný hotel U  Kata je 
v klidné části města jen pár minut chůze od míst, 
které byly pro svoji architektonickou krásu za-
psány na seznam kulturního dědictví UNESCO 
(Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej, 
Hrádek,…). Hotel je nejkomplexnějším zaříze-
ním s  velmi širokou nabídkou služeb v  regio-
nu. Pro odpočinek je hostům k  dispozici nové 
wellness centrum s atraktivní nabídkou služeb 
– finská sauna, parní lázeň, whirlpool a masáže. 
Můžete si vyzkoušet i  atraktivní pivní lázně, 
které se projeví na Vaší pleti a vlasech, prohřejí 
klouby a uvolní svaly. Součástí hotelu je kavár-
na s venkovní terasou, stylová středověká krčma 
s vyhlášenou kuchyní, sál na cvičení a prostor-
né parkoviště pro hosty. Jen 5 minut od hotelu 
je aquapark s letním koupalištěm. Kutná Hora 
je 70 km od Prahy a je dostupná jak příměstskou 
dopravou, tak i  vlakem (zastávka cca 3min. od 
hotelu). Na hosty čekají stylově zařízené pokoje. 

Pobyt je od neděle do pátku  a končí 
v pátek dopoledním cvičením. 

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůžkové pokoje a  apartmány 

s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi
•  stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 

večeře – výběr ze 2 menu, salát, obědy za přípl.
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

•  3–4x rehabilitace – sauna, pára, whirpool
•  1x vstup do aquaparku – letní koupaliště 
•  vycházka s průvodcem, pobytová taxa
Na místě lze dokoupit další masáže a koupele.

Nutno objednat předem
•   Relax balíček – pivní koupel 

se suchým zábalem (lze vymě-
nit i za aroma nebo bylinnou), 
částečná aroma masáž  550 Kč

•   Celkové kosmetické ošetření 
(studio 5 min. od hotelu)  550 Kč

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 600 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 350 Kč/den

Doprava: vlak (zastávka u hotelu), 
autobus, vlastní, parkování 
v uzavřeném areálu hotelu

Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu  
15 Kč/den

Načerpejte energii v krásném městě, 
po kterém Vás provede milý průvodce. 
Příjemný hotel v klidu a zároveň v centru, 
sál na cvičení, pěkné balneo. Velký výběr 
lekcí, regenerace, letní koupaliště a čilý 
kulturní život – prostě ideální dovolená.

RELAXAČNÍPROCEDURY

NEDĚLE –  
PÁTEK

AQUAPARKBALNEOFITNESSV.I.P.

Pohyb  
a regenerace  

v srdci 
historických 

skvostů

Luxusní pokoje

Krásný sál  
na cvičení

OZDRAVNÝPROCEDURYFITNESSV.I.P.
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ČESKÁ REPUBLIKA

Pěkný sál

Benecko
ČESKÁ REP UBLIKA

2x denně cvičení pro každý věk
• ozdravný program za skvělou cenu 
• Benecko – vzdušné lázně Krkonoš 
• rodinný hotel přímo u turistických tras
• Baby friendly hotel – skvělé zázemí pro děti
• prázdninové termíny– aktivní program děti
• pěkný sál na cvičení přímo v hotelu 
• wellness, masáže, venkovní bazén
• společné Nordic Walking vycházky, výlety
• příjemná atmosféra, vhodné i pro muže

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

30. 6.–6. 7.* 7 870 7 270

8. 9.–13. 9.
25. 10.–30. 10.*

6 080 5 830

*V tomto termínu program pro děti
Děti do 12 let na přistýlce (se 2 dospělými)  červenec 5 190 Kč, 
říjen 4 130 Kč
Děti do 12 let lůžko červenec 6 360 Kč, říjen 4 630 Kč
Příplatek: 1lůžk. pokoj 300 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

NEDĚLE –  
PÁTEK PÁTEK –  

STŘEDA

NEDĚLE –  
SOBOTA

Čistý vzduch znamená zdraví pro děti i dospělé. 
Pojďte mu naproti a  spojte smysluplné 
cvičení s  vycházkami do přírody. Rodinný 
hotel s  wellness a  dokonalým zázemím 
i  pro rodiny, poskytne pěknou dovolenou 
o  letních a  podzimních prázdninách, kdy je 
i  program pro děti. Turisté uvítají klid v  září. 
Určené ženám, mužům, i celým rodinám, kteří 
mají rádi turistiku. Vynikající cena. Výborně 
hodnocený hotel za velmi dostupnou cenu.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůžkové pokoje a rodinné pokoje 

s příslušenstvím (možnost přistýlky), TV/SAT, WiFi 
•  stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 

večeře výběr ze 2–3 menu
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s  využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• venkovní bazén, sportoviště u hotelu
•1x relaxace ve wellnes centru (60 min.)
• aktivní program pro děti 3–12 let v době cvičení 

(1. a 3. termín – letní a podzimní prázdniny)
• 3–4x Nordic Walking, pobytová taxa
Na místě lze dokoupit vstupy do wellnes a masáže.

Relax hotel Bára***          
Letos jsme pro Vás připravili pro velký zájem 
3 termíny ve velmi dobře hodnoceném hote-
lu se skvělým zázemím, který uspokojí potře-
by všech, včetně rodin s dětmi. V 1. prázdni-
novém termínu a o podzimních prázdninách 
zajišťujeme program pro děti, takže ho uvítají 
vedle samotných žen, hlavně maminky a ba-
bičky s dětmi, celé rodiny. Do programu jsou 
zařazeny společné vycházky a výlety. Termín 
na začátku září, kdy je všude klid a bývá hez-
ky, je určen především turistům a  cvičení je 
přizpůsobeno tak, aby umožňovalo každo-
denní vycházky Nordic Walking.
Benecko v  Krkonoších díky unikátní poloze 
900 m n. m. zaručuje nejenom čistý vzduch, 
ale i nejvíce slunečných dnů v roce. Příjemné 
vycházky Vám ukážou krásné výhledy i  zají-
mavosti v okolí, např. výstup k rozhledně Žalý, 
výlet k  horské ekofarmě Hucul, po stopách 
Štěpanického hradu, výlet do horského měs-
tečka Jilemnice a Vrchlabí. 
Relax hotel Bára se nachází v  čisté přírodě 
5 minut od centra obce Benecko, přímo u turis-
tických tras a cyklotras. Svou polohou a domácí 
rodinnou atmosférou je jako stvořený pro spor-
tování a relaxaci. V hotelu je příjemná restaurace, 
nové moderní wellness centrum – finská sauna 
a  bylinková parní sauna s  hvězdnou oblohou 
a světelnou fontánou (vhodná i pro děti 45°C), 
relaxační místnost s meditační hudbou, masáže 
(čokoládové, relaxační, medové), zrcadlový sál 
na cvičení  a venkovní bazén. Wifi zdarma ve 
všech prostorách. Pokoje jsou nově zařízené a je 
z nich nádherný výhled. Venkovní terasa nabízí 
možnost posezení s občerstvením. 
Hotel byl nominován na Hotel roku, má cer-
tifikát Baby friendly. Pro maminky je připraven 
24 hodin denně mateřský koutek s lednicí, mik-
rovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí…, jedi-
nečný dětský koutek s prolézačkou, kuchyňkou, 
lezeckou stěnou, skluzavkou, výtvarným kout-
kem a  bohatou knihovnou. Nechybí i  dětské 
fitness stroje. Venku – na prolézačkách,  hou-
pačkách, oblíbené trampolíně a v bazénu.

ČESKÁ REPUBLIKAHLÍDÁNÍ  DĚTÍ1. a 3.  termín

Relax hotel Bára

Útulné pokoje

Pěkný sál na cvičení

NORDIC WALKINGHLÍDÁNÍ DĚTÍPRÁZDNINYBAZÉNBALNEOFITNESS

        Doprava: vlak, autobus, vlastní, 
parkování u hotelu. (Po dohodě lze dojet 
pro klienty k zastávce autobusu)

Doporučení:  
vezměte i vlastní hole 
Nordic Walking

Sportovní  
pobyt  

s Nordic  
Walking

Krásné prostředí 
pro děti

Bazén před hotelem

Společné vycházky
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Pec pod Sněžkou

2–3x denně cvičení pro každý věk
• nejlépe hodnocený hotel v Peci
• krásný 4* hotel s vynikající kuchyní
• volný vstup do bazénu, sauny, vířivky,  
 posilovny, "vše pod jednou střechou"
• dětský koutek a hřiště, lanové centrum
• výhodná cena i pro 1 maminku s dětmi
• spinning, squash, ricochet, kuželky
• rodinná dovolená se sportovním vyžitím
• program pro děti, animační programy

Doprava: vlastní, vlak, autobus, parkování 
na hlídaném  hotelovém parkovišti 100 Kč/den

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti 
do12 let

Děti  
12–16 let

21. 7.–27. 7.
28. 7.–3. 8.
18. 8.–24. 8.

8 980 1 860 4 880

ČESKÁ REPUBLIKA HLÍDÁNÍ  DĚTÍ
 
Hotel Horizont****         
Pec pod Sněžkou je vyhlášené horské stře-
disko. Nepřeberné množství turistických tras 
v okolí Vás zavede do nádherné horské krajiny 
s mnoha krásnými výhledy na mohutné hřebe-
ny nejvyšších českých hor, včetně nejvyšší hory 
Sněžky. Nabízí i  velké množství značených, 
různě náročných cyklotras. Od června do září 
je možné využít pravidelné linky krkonošských 
cyklobusů. K dispozici je horská bobová dráha, 
lanový park, sjezd na kladce, trampolíny, sklu-
zavky, sjezdová trať pro horská kola. Moderní 
hotel Horizont poskytuje kvalitní služby, ale 
hlavně příjemné a přátelské prostředí. V hotelu je 
k dispozici moderní Sport a wellness centrum, 
ve kterém najdete vnitřní bazén, vířivku, 
posilovnu, saunu, kuželkovou dráhu, stolní 
tenis, spinning, squashový kurt, 2  ricochetové 
kurty, klasické, thajské, reflexní masáže, zába-
ly, perličkové koupele či lymfodrenáže. V  létě 
jsou k  dispozici kuželky a  badminton. Hotel je 
proslulý skvělou gastronomií. Má vlastní pe-
kárnu. K dispozici je i několik barů  s nádherným 
výhledem na Krkonoše. Na venkovní terase 
se v  létě griluje s živou hudbou. Cvičení, které 
probíhá přímo v sále hotelu je připraveno tak, 
abyste se mohli věnovat i turistice. Rodiny vyu-
žijí cenovou nabídku pro děti na přistýlce do 
11,9 let zdarma a velkou slevu do 15,9 let. Ro-
diče s 2 dětmi mají na přistýlce 1. dítě do 11,9 let 
zdarma a 2. dítě je za dětskou cenu nebo rodin-
né ubytování (tzn. 2 pokoje vedle sebe, kde 
na 2 plně platící osoby jsou až 3 děti se slevou.  
Samotné maminky – speciální cena pro děti 
do 11,9 let a  velká sleva pro děti 12–15,9 let. 
Děti platí pouze program v době cvičení s naší 
instruktorkou. V hotelu probíhají další animač-
ní programy plné her a  soutěží. Pojeďte do 
Pece pod Sněžkou a udělejte něco pro svoji 
postavu a své zdraví. Velmi oblíbený pobyt.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–4lůž. pokoje (možn. přist.) s  přísl., 

fén, TV/SAT, telefon, trezor, minibar 
•  stravování: polopenze formou bufetu, za přípla-

tek obědy, možnost bezlepkové i dietní stravy
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s  využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

•  2–3x aquagymnastika a plavání – uvolnění těla
•  volný vstup do bazénu, sauny, vířivky, fitness 
•  20% sleva na relax. služby – masáže, koupele…
•  aktivní program pro děti 3–12 let v době cvičení
•  pobytová taxa, animační programy hotelu

ČESKÁ REPUBLIKA

NEDĚLE –  
SOBOTA

Hotel Horizont

Luxusní pokoje

Pobyt pro ženy, skvělá cena i  pro maminky 
a  celé rodiny, v  nádherné přírodě, luxusní 
hotel, kde je "vše v  ceně". Fantasticky 
zregenerujete. Pro děti – zajímavý pogram. 
Při zájmu i společné výlety. Vynikající strava.
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Děti do 12 let na přistýlce bez programu zdarma
1lůžk. pokoj 9 540 Kč, + 1 dítě do 12 let 1 860 Kč + 2.dítě  do 
16 let 5 260 Kč. Děti do 16 let v 1lůžkovém pokoji 5 510 Kč  
2lůžk. + 2přist.(děti): děti do 12 let 1 860 Kč, 2. dítě do 16 let 
4 880 Kč. Rodinné ubytování (2 dospělí + 3 děti): dospělí 
10 530 Kč, děti 2–6 let 5 780 Kč, děti 6–16 let 7 590 Kč 
Příplatek: obědy(5x) 900 Kč, obědy(5x) děti do 12 let 600 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

AQUA DENNĚ

TURISTIKA

SPORTOVNÍ

RODINNÝ

BALNEOFITNESSV.I.P.

HLÍDÁNÍ DĚTÍPRÁZDNINYPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Wellness 
a sportovní 

pobyt na 
horách

Luxusní bazén

Fantastické cvičení a skvělá atmosféra

Děti cvičí s chutí Aqua v luxusním 
bazénu
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REP UBLIKA

Dospělí přist. 6 060 Kč
Děti do 12 let lůžko 5 430 Kč  
Děti do 12 let na přistýlce 4 820 Kč (se 2 dospělými)
Děti do 12 let chata 4 940 Kč 
Příplatek: 1lůžk. pokoj 100 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Klíny

2–3x denně cvičení pro každý věk
• čerstvý vzduch, krásná příroda, sport 
• stylový hotel s wellness, horská chata
• skvělě vybavený  sportovní areál 
• pěkná hala na cvičení i pro vyžití dětí
• lezecké stěny, lanový park, zvířecí farma
• cyklotrasy, půjčovna kol i koloběžek  
• vycházky Nordic Walking, výlety do okolí 
• aktivní program pro děti a pro jejich zdraví 
• ozdravná dovolená  pro ženy, muže i rodiny

 TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí chata

3. 8.–9. 8. 6 660 5 880

NEDĚLE –  
SOBOTA

NORDIC WALKINGHLÍDÁNÍ DĚTÍPRÁZDNINY

HLÍDÁNÍ  DĚTÍ

Hotel Emeran***  
Chata Emeran II
Sport areál Klíny je rodinné středisko umís-
těné ve východní části Krušných hor, vzdále-
né 6  km od Litvínova. Pro návštěvníky je zde 
lanový park, bikepark, terénní koloběžky, 
tenisový kurt, venkovní lezecká stěna, dět-
ská hřiště, minigolf.  Nechybí půjčovna kol 
a koloběžek. Pro turisty a cyklisty skvělé trasy 
v okolí. Pro děti je připravena  vycházka na zví-
řecí farmu, lze domluvit i sjezd  na koloběžkách 
až do Litvínova a další aktivity.
Stylový Hotel Emeran se zázemím Sport areá-
lu Klíny má od návštěvníků skvělé hodnocení. 
V hotelové restauraci Vás čeká výborná domácí 
kuchyně. Příjemný je i Mammut bar s terasou 
a s výhledem na okolní přírodu.  Wellness k ho-
rám patří, můžete si  dopřát relaxaci ve finské 
sauně, bio–sauně a cenově dostupných masáží. 
Hotel má certifikát Baby friendly. 
Chata Emeran II (100 m od hotelu) je vhod-
ným a cenově dostupným ubytováním. Je zde 
společenská místnost s TV/SAT, WiFi, vybavená 
kuchyňka, bar, letní terasa, altánek s grilem a oh-
niště. Vícelůžkové pokoje mají palandu.
Součástí areálu je multifunkční sportovní hala, 
kde probíhá cvičení. V případě nepříznivého 
počasí ji mohou využít i děti pro své aktivity. Je 
zde vnitřní lezecká stěna. Kromě cvičení  Vás čeka-
jí společné vycházky do okolí, které mohou vést 
i  Německem. Doporučujeme si vzít Eura. Klíny 
mají  „horské rašelinové  koupaliště“.

BALNEO

Hotel Emeran

Wellnes

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkovišti zdarma. Po domluvě 
je možné zajistit dopravu z Litvínova (60 Kč/os. tam i zpět).

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–4lůžk. pokoje s příslušenstvím (přist. 

je rozkládací křeslo), TV/SAT a WiFi (hotel)
•  stravování: polopenze, snídaně  formou bufetu, 

večeře výběr z menu
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness  
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

• 1x relaxace ve wellnes (sauny) pro dospělé
• 2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
• aktivní program děti 3–12 let v době cvičení
• fitness s posilovacími stroji, pobytová taxa
Na místě lze objednat saunu a masáže.

Poznejte Krušné Hory ve skvěle vybaveném 
sportovním areálu, kde nechybí i velká tělo-
cvična. Pro turisty nabízíme společné vycház-
ky, pro maminky atraktivní program pro děti.  
Ubytování ve výborně hodnoceném hotelu 
s  wellness. Rodiny mohou využít i levnější 
horskou chatu.  Dokonalé čisté prostředí.

Sportovní  
dovolená  
v pěkném  
prostředí

Nádherná prostorná tělocvična

Nádherné prostředí

Výlet na zvířecí farmu

SPORTOVNÍFITNESS
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ČESKÁ REP UBLIKAČESKÁ REP UBLIKA

Děti do 12 let na lůžku i přistýlce 3190 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den

Janské Lázně

2–3x denně cvičení pro každý věk
• světoznámé lázeňské město v Krkonoších
• penzion s rodinnou atmosférou, zahrada
• prostorná tělocvična, masérka k dispozici
• velký relaxační bazén s termální vodou
• vycházky s holemi  Nordic Walking 
• ozdravný pobyt, rodinná dovolená

 TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

4. 8.–10. 8. 6 150
NEDĚLE –  
SOBOTA

NORDIC WALKING

Turistika, 
zdravé cvičení, 

relaxace,

Penzion Sola Fide***         
Janské Lázně jsou světoznámým lázeňským 
městem a nachází se v Krkonošském národ-
ním parku. Klidné městečko s nevšední historií 
se rozkládá na úpatí Černé hory (1299 m. n. m.), 
na jejíž vrcholek vede přímo z města kabinová 
lanová dráha. Odtud se dostanete až do Pece 
pod Sněžkou a zpátky můžete využít služby 
„Černohorského Busu“. Pozveme Vás na další 
vycházky: skalní útvary Modré kameny, přírodní 
rezervace Černohorské rašeliniště s množstvím 
kvetoucích rostlin…. Pokud se vydáte s rodinou, 
čeká Vás stezka korunami stromů, lanový park, 
cyklotrasy, koloběžky…
Penzion Sola Fide je příjemný menší penzi-
on rodinného typu. Nachází se v klidné části 
Jánských Lázní, blízko kolonády. K  dispozici 
restaurace, společenská místnost s TV, klubov-
na, herna pro děti, stolní tenis, zahrada, terasa 
a v celém objektu zdarma Wi-Fi. V blízkosti (cca 
200 m) je internát s pěknou prostornou tělo-
cvičnou a téměř naproti (cca 150 m) je moder-
ní aquacentrum, které je napouštěno teplými 
minerálními prameny vyvěrajícími v areálu 
lázní. K dispozici vodní clony, protiproud, ma-
sážní a perličková lůžka, vnitřní i venkovní vířiv-
ky a sauny. V letní sezóně je otevřena slunečná 
terasa s lehátky. Cvičení v prostorné tělocvičně 
probíhá tak, abyste se mohli věnovat společ-
ným vycházkám Nordic Walking i vlastní tu-

ristice. V centru Janských Lázní najdete 
i mnoho kaváren na příjemné posezení.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., WiFi                 
•  stravování: polopenze, snídaně – bufet, 

 večeře – odlehčené menu, salát
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci

•  2 hod. rehabilitační bazén s termální vodou
•  3–4x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
Na místě lze doobjednat masáže za velmi do-
stupné ceny.

Ozdravný pobyt za velmi dobrou cenu 
je určen sportovně laděným klientům, 
kteří ocení velkou tělocvičnu, společné 
vycházky do okolí a pěkný relaxační ter-
mální bazén. Přátelský rodinný  penzion 
s  výbornou kuchyní nabízí jednoduché 
ubytování méně náročným klientům.  
Dovolená pro ženy, muže i celé rodiny.

Penzion Sola Fide

Prostorná tělocvična

NOVINKA

AQUA

        Doprava: vlak, autobus, vlastní, 
parkoviště před penzionem zdarma – 
omezený počet míst, možnost parkování 
na hlídaném parkovišti cca 250 Kč/týden

Doporučení:  
vezměte i vlastní hole 
Nordic Walking

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 15 Kč/den

PROCEDURYOZDRAVNÝSPORTOVNÍFITNESS NORDIC WALKING

2–3x denně cvičení pro každý věk
• hotel na krásném klidném místě, již 12. rok
• hotelový bazén v ceně, aquagymnastika
• prostorná tělocvična přímo v areálu hotelu
• relaxační procedury za velmi dostupné ceny
• společné Nordic Walking vycházky, výlety
• klid, ozdravný pobyt, duševní odpočinek
• dovolená pro ženy, muže i celé rodiny

TERMÍNY

Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí 
přistýlka

Děti 3–15 
přistýlka

28. 7.–3. 8. 7 990 6 960 3 570

Doprava: vlastní, bus, vlak, 
parkoviště u hotelu zdarma

Cena nezahrnuje: místní 
poplatek  1 Eur/den

Do Popradu se dostanete 
vlakem i autobusem rychle 
a hlavně levně. Například 
Regiojet Praha hl. – Poprad, 
dále vláčkem do Tatranské 
Lomnice. Doprava z nádraží 
Tatrans. Lomnica  60 Kč/ os. 
tam i zpět po 16.00 hod. 
(objednat v CK).

NEDĚLE –  
SOBOTA

TURISTIKAPROCEDURYAQUA DENNĚFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Děti 3–15 let lůžko 4 280 Kč,  
Příplatek: 1 lůž. pokoj 200 Kč/noc
Sleva: dospělí bez cvičebního 
programu 800 Kč

Vysoké Tatry
SLOVENSKO

Hotel Hutník II**
Lázně Tatranské Matliare se nachází v jihový-
chodní části Vysokých Tater 2 km od Tatranské 
Lomnice. Svojí polohou, absolutním klidem, 
nadmořskou výškou 885 m n. m. a čistým vzdu-
chem příznivě působí na celý organismus.
Místo je ideálním východiskem pro méně 
náročné vycházky a  výlety po lesních ces-
tách, ale i  pro vysokohorské túry. V  blízké 
Tatranské Lomnici je lanovka na Skalnaté 
pleso s  možností přestupu na Lomnický štít. 
Okolí nabízí vhodné trasy pro cykloturistiku. 
Hotelový komplex dvou budov se nachází 
v  krásném a  klidném prostředí, pod úpatím 
Lomnického štítu. Starší pokoje jsou stan-
dardně vybaveny. Je zde příjemná restaurace 
s velmi chutnou stravou a bary. K dispozici je  
krytý bazén, sauna, fitness, tělocvična a relax 
centrum (klasické a  podvodní masáže, hydro-
masáže). WiFi je ve společných prostorách. Cvi-
čení je přizpůsobeno tak, aby umožňovalo 
vycházky Nordic Walking a zajímavé výlety. 
Muži mohou volit pobyt i bez cvičebního pro-
gramu a zapojit se do společných vycházek.
Maminky a celé rodiny ocení i vyžití pro děti – 

hřiště, posilovnu, stolní tenis, bowling 
a půjčovnu kol. Pobyt je velmi oblíbený.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůžkové pokoje (možnost přist.) 

s příslušenstvím, TV/SAT, telefon, rádio, balkon 
•  stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 

večeře výběr z menu (4–5 jídel), zeleninový bufet
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  2–3x aquagymnastika na uvolnění
• volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
•  2–3x Nordic Walking (hůlky jsou k dispozici) 
•  30% sleva na vstup do Wellness center  

v hotelech Sorea Titris a Urán v Tatran. Lomnici
•  40% sleva na bowling v hotelu
Na místě možno dokoupit atraktivní procedury. 

Krásné místo uprostřed přírody, v  hote-
lu je vše pod jednou střechou. Vynikající 
výchozí místo pro společné vycházky. Při-
měřené cvičení, aquagymnastika, plavání 
a cenově dostupné procedury. Každoroč-
ně oblíbený pobyt za dobrou cenu. Vý-
borná dostupnost vlakem i autobusem.

5151

Hotel Hutník

Bazén v ceně

Relaxace,  
turistika,  

zdravé  
cvičení
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Krakov
 
Hotel City SM Business & SPA***      
Připravili jsme pro Vás poznávací wellness pobyt 
v nejkrásnějším městě Polska. Krakov (Kraków) 
je jedinečný svou historickou krásou, která na 
Vás bude dýchat na každém kroku. Staré město 
s množstvím historických památek i parků je 
oblíbený cíl turistů a  je zapsáno na seznamu 
Světového dědictví UNESCO. Krakov není jen 
městem památek, ale také požitků. Centrum je 
plné restaurací, kaváren a  čokoládoven. Ženy 
ocení i obchůdky s originální módou a vše je ce-
nově dostupné  i levnější než u nás. 
Aby Vaše dovolená byla odpočinková, uby-
tování je v  klidné vilové čtvrti. Velice kva-
litní Hotel City SM Business & SPA najdete 
na krásném předměstí, cca 4 km od centra. 
Hotel je obklopen zelení, nedaleko najdete 
známý Chrám Božího milosrdenství, nákupní 
centrum Zakopianka, a také zastávku MHD, 
která jede přímo do centra Krakova. K té do-
jdete od hotelu přes park. Perfektní relaxaci 
zažijete přímo v hotelovém wellness, kde na 
Vás čeká vířivka, sauna, parní sauna, infra 
sauna, solná jeskyně, relaxační zóna, mini 
fitness. Wellness je za popl., pro naše klienty 
bude v daných termínech v ceně. V restauraci 
si pochutnáte na bohatých snídaních, které 
si hosté velice pochvalují, při zájmu i na skvě-
lých večeřích. Okusíte zde jídla tradiční polské 
kuchyně i ta mezinárodní. K  dispozici je také 
kavárna a v  létě příjemné venkovní poseze-
ní. Pokoje jsou velmi komfortní. V  hotelu je 
velmi pěkný sál na cvičení. Program cvičení 
je uzpůsoben tak, abyste si zacvičili, poznali 
nádherné město a zregenerovali v hotelu. 
Čekají Vás dvě prohlídky s profesionální prů-
vodkyní, která toto město přímo miluje. První 
Vás provede po Královské cestě, která prochá-
zí okolo nejmajestátnějších památek Krakova 
(vstupné do Katedrály na Wawelu cca 12 PLN). 
Při druhé navštívíte továrnu Oskara Schindle-
ra, dnes muzeum o historii Krakova a  Židů 
během 2. světové války, kam míří turisté 
z  celého světa (vstupné je cca 25 PLN). Dále 
doporučujeme individuálně navštívit kousek 
od Krakova Solný důl Wieliczka, který patří k 
nejstarším světovým solným dolům (UNESCO) 
a jede tam z  centra vlak. V  blízkosti hotelu je 
nádherný Ekologický park a ZOO.  
Pobyt je od úterý do neděle, kde je dopo-
ledne ještě program. Krakov je velice dobře 
dostupný z  ČR, několikrát denně sem jezdí 
přímé vlaky i autobusy. Po městě je výhodné 
se pohybovat MHD, která je cenově výhodná 
a dobře funguje. Nenechte si ujít tento zají-
mavý pobyt.

Pro milovníky poznávání nejhezčích míst 
v  Evropě je připraven velmi zajímavý 
pobyt, kde vedle příjemného cvičení 
poznáte nejhezčí město v Polsku. Čeká Vás 
velmi kvalitní hotel v  klidné části města 
s  wellness, sálem na cvičení a výbornou 
gastronomií. Průvodkyně Vás provede po 
historických skvostech města. Pro ženy 
i muže. Z ČR jezdí přímé busy i vlaky.

    TERMÍN

Ceny/os. [Kč]

2lůžkový 3lůžkový

   20. 8.–25. 8. 6 370 5 750

2–3x denně cvičení pro každý věk
• nejatraktivnější město Polska, skvělá cena
• historie na každém kroku, skvělá atmosféra
• procházky s průvodkyní po památkách
• velice kvalitní hotel v klidu za skvělou cenu
• luxusní wellness – bazén, vířivka, sauna, pára
• pěkný sál na cvičení, vynikajíci strava v hotelu
• skvěle sestavený a velmi nabitý program
• Krakow  dostupný přímými vlaky, autobusy
• bohatý kulturní život, skvělé nákupy, výlety

ÚTERÝ –  
NEDĚLE

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště v ceně.
Dobré spojení přímým autobusem. Např. Praha – Florenc 
(9.hod.) – Brno – Ostrava – Krakov(16.30) celkem 7,5 hod., 
dále lze využít přes noc vlak. Nádraží je přímo v centru u 
stanice MDH, z které se dostanete přímou linkou do hotelu 
(info - propozice před odjezdem).

Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 300 Kč
Příplatek: večeře 1 300 Kč

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2–3lůž. pokoje s  příslušenstvím, 

TV/ SAT, telefon, některé pokoje mají klima, WiFi 
•   stravování: snídaně formou bufetu, za příplatek 

večeře – 3chodové menu (polévka, hlavní jídlo, 
dezert, minerální voda) – doporučujeme

•   2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•   2x vstup do celé wellness zóny v daných časech,  
vířivka, sauna, parní sauna, infra sauna, solná jes-
kyně, relaxační zóna, mini fitness

•   3hod. okruh s  průvodkyní – Královská cesta, 
2hod. okruh s  průvodkyní – Továrna Oska-
ra Schindlera (vstupy si platí klienti sami)

•   10% sleva na procedury, pobytová taxa

52

Fitness,  
wellness, 
poznávání 

historie

TURISTIKABALNEOAQUA DENNĚFITNESSV.I.P.

Hotel City SM Business & SPA

Pěkný sál na cvičení

Příjemné prostředí

Nádherné pokoje

Luxusní wellness

Úchvatné město
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Kudowa–Zdrój

3–4x denně cvičení pro každý věk
• nádherné podzimní zastavení pro zdraví
• příroda, lázeňské město, aquapark, trhy
• komfortní hotel v zeleni, u lázeňského parku 
• vynikající pokrmy, romantické prostředí 
• krásný velký sál na cvičení, velký výběr lekcí
• luxusní bazén, vířivka, sauny – vše v ceně
• fitness, relaxační procedury, kosmetika
• procházky do přírody, výlety, vánoční nákupy
• pobyty v pohybu v nadstandardním prostředí

Hotel Kudowa****
Kudowa-Zdrój je nádherné lázeňské město, 
ležící nedaleko českého Náchoda. Až k městu 
sahá krásná přírodní rezervace Broumovsko. 
Celé město je obklopeno lesy, skalními stěnami 
a nedaleko města najdete i menší Národní park 
Stolové hory. Městečko je zajímavé z mnoha 
důvodů – příjemné lázně - jedny z nejstarších v 
Evropě, aquapark, lázeňský park, zahrada hudby, 
krásné staré vily apod. Velmi častým cílem je zde 
tržnice, kde si ženy hojně nakupují kabáty, kos-
týmky, společenské šaty, boty, kabelky…
Hotel Kudova – Manufaktura Relaksu je vy-
soce kvalitní a klienty velmi dobře hodnocený 
wellness hotel, který se nachází v  klidné části 
města vedle lesíka a lázeňského parku. V hote-
lu je fitness a  „moderní SPA“ – hotelový bazén, 
vířivka, saunový svět (parní, suchá a infrasauna), 
které máte v ceně. Dále můžete zregenerovat 
velkou nabídkou relaxačních procedur (masá-
že, koupele, kosmetika...).V restauraci se podá-
vají polské a evropské pokrmy, oblíbený nápoj 
si můžete vychutnat v baru. Velký cvičební sál 
je přímo v  hotelu. Městečko je jako stvořené 
pro výlety. K unikátům patří kostnice, pozoru-
hodná je i Stezka mizejících řemesel a v okolí 
najdete mnoho turistických stezek, které Vás 
zavedou např. až k Bludným Skalám... Nechybí 

ani velký aquapark. Využijte nabídku 
nadstandardní relaxace.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2–3lůž. pokoje nebo apt. s  přísl., 

TV/SAT, telefon, varná konvice, lednička, WiFi   
•   stravování: polopenze formou bufetu
•  3–4 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce 

•  volný vstup wellness (bazén, vířivky, sauny)
•  2x aquagymnastika s kruhy Smovey
•  1–2x společná ozdravná vycházka do přírody
•  10% sleva na lázeňské procedury v SPA
•  zapůjčení hůlek Nordic Walking v hotelu
• parkování

Načerpejte energii, pojeďte si zacvičit 
a  zregenerovat pár km od hranic, nechte 
se hýčkat kvalitním hotelem s  luxusním 
wellness, kde je vše pod jednou střechou 
a v ceně. Objevte kouzlo nejstarších lázní, 
projděte se s hůlkami v přírodě, navštivte 
místní muzea. A hlavně můžete udělat vý-
hodně vánoční nákupy na místních trzích.

Zaton Holiday Resort***/****       
Městečko Zaton je typické dalmatské městeč-
ko, které se nachází 15 km od historického města 
Zadar. Zaton Holiday Resort je nejoblíbenější 
prázdninové místo Severní Dalmácie, má vy-
soké hodnocení od návštěvníků a v  plné se-
zóně patří k poměrně drahým resortům. Každo-
ročně pro Vás vybíráme termín na okraji sezóny, 
kdy je zde již teplo, poměrně klid, výhodná cena 
a výborné podmínky pro cvičení. 
Zrekonstruované dvoupatrové domky se 
nachází ve velkém borovicovém háji, blízko 
písečné pláže. V areálu jsou restaurace, bary, 
ambulance, prodejna novin, supermarket. 
V centrální restauraci se podává vynikající 
strava. V  roce 2016 zde byl vybudován nový  
bazénový kompex. Dokonalé je i okolí, které 
se také modernizovalo – venkovní posilovna, 
kurty, minigolf, hřiště, volejbal, basketbal, půj-
čovna člunů a kol, paragliding,  potápění. U pláže 
je taneční terasa a na okraji střediska diskotéka. 
Procházkou se dostanete do starobylého města 
Nin na malém poloostrově, které bývalo občas 
sídlem chorvatského krále (3 km). Nedaleko měs-
tečka se nachází Ninská laguna, která je největ-
ším nalezištěm léčivého bahna v Evropě. To pů-
sobí skvěle na pokožku. Do Zadaru jezdí autobus. 
Cvičení probíhá na příjemné ploše s výhledem 
na moře, aquagymnastika pravidelně v bazénu 

i v  moři. Pobyt patří mezi naše stálice 
a klienti se do Zatonu rádi vracejí.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2–5lůž. studia a apt. s přísl., kuch.  

kout, kávovar, tel., trezor, TV/SAT, balkon či terasa. 
2–3lůžková samost. studia, 4lůž. studia – 2lůž. 
ložnice, obýv. místnost se 2 lůžky, 5lůžkové apt. 
– dvě 2lůž. ložnice a obývací místnost s 1 lůžkem 
(doporučujeme i pro samotné dvojice)

•   stravování: vlastní, možnost dokoupení bohaté 
polopenze formou bufetu, velmi chutná strava

•  3–4 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce 

• aquagymnastika v bazénu a v moři
• vycházka – laguna s léčivým bahnem
• služby delegáta

Oblíbené letovisko v  borovicovém háji, 
rozsáhlá písčitá pláž oceněná Modrou 
vlajkou. Pro cvičení ideální podmínky  – 
příjemná plocha, nový bazénový komplex. 
Využijte klid a  skvělou cenu na počátku 
sezóny v nadstandardním resortu, který je 
v sezóně velmi drahý a přeplněný.

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 700 Kč

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště v ceně.
Dobré spojení autobusem. Např. Praha Florenc – Náchod 
(přestup) -Kudowa-Zdrój (cca 3,5 hod.)

Nadstandard, 
regenerace, 

lázně,  
nákupy

Hotel Kudowa

Luxusní bazén

Velký sál na cvičení

Pěkná studia  
a apartmány

Bazénový komplex
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BALNEOAQUA DENNĚ

FITNESSV.I.P. POD 1 STŘECHOU
VŠE

OZDRAVNÝ

TURISTIKA SMOVEY

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 4 PLN/den. Možno 
zapůjčit župan (4 Eur/pobyt).

TERMÍN

Ceny/os. [Kč]

2lůž. ložnice 
v 5lůžk. apt.

2lůž.  
apartmán

3lůž. 
apartmán

4, 5lůž. 
apartmán

1. 6.–8. 6. 6 950 7 350 6 520 5 980

3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, žádaný již 9. rok
• využijte vynikající cenu před sezónou
• nejoblíbenější místo severní Dalmácie
• nejhezčí apartmánový komplex na Jadranu
• jemná písčitá pláž a písčité dno u areálu
• nový bazénový komplex – aquagymnastika
• cvičení na ploše s výhledem na moře
• výlety – starobylé město Nin a Zadar
• omlaďte organismus léčivým bahnem

SPORTOVNÍRELAXAČNÍAQUA DENNĚFITNESSV.I.P.

SOBOTA –  
SOBOTA

Pobyt pořádá CK GLOBTOUR,  
sportovní program zajišťuje 
CK S ÚSMĚVEM.

Doprava: autobus či vlastní

Výlety: u delegáta

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 300 Kč.
Děti do 12 let v Apt 3-5  4 100 Kč
Příplatek: polopenze 4 600 Kč, polopenze děti do 12 let zdarma
V případě, že klient neuklidí, platí se závěrečný úklid apt. 40EUR
Dětská postýlka, pes do 7 kg zdarma

Moře, bahno,
fantastické

místo  
a pohyb

 TERMÍN

Ceny/os. [Kč]

2lůžkový přistýlka

 6. 11.–10. 11. 6 340 6 120

STŘEDA –  
NEDĚLE
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Hotel Punta****
Vodice je známé turistické městečko na pobře-
ží Jadranu, nedaleko Šibeniku.  Nabízí krásnou 
přírodu i rušnou večerní promenádu s  množ-
stvím obchůdků, restaurací, barů a příjemných 
kaváren.  Je též nazýváno St. Tropez Jadranu. 
Městečko leží v oblasti s mnoha prameny pitné 
vody a díky nim je město zeleným rájem a pa-
tří k nejpůvabnějším v Severní Dalmácii. Za 
dlouhou přístavní promenádou se rozkládají 
oblázkové pláže, betonová plata a   romantické 
skalní plošiny. Moře je v této oblasti mimořádně 
čisté a vstup do vody pozvolný. 
Žádaný a oblíbený hotel Punta leží na polo-
ostrůvku, ze tří stran obklopen mořem, cca 
200  m od centra městečka Vodice.  Hotel má 
hlavní budovu a 3 dependance umístěné v za-
hradě. Většina pokojů má nádherný výhled 
na moře. V restauraci hotelu Punta se podávají 
jídla regionální i mezinárodní kuchyně, spe-
ciální menu pro děti a vegetariány.  Hotel má 
v posledním patře wellness centrum, které se 
rozkládá na ploše 400 m² a zdarma je v něm 
k dispozici posilovna a krytý vyhřívaný bazén 
s vodní masáží. Je zde i vyhlídková terasa. Těšit 
se můžete i na různé sauny, masáže a kosme-
tická ošetření. V rozlehlé borovicové zahradě je 
bazén s mořskou vodou a snack bar. K  dispo-
zici je bezplatné WiFi. Pláž je hned u hotelu. 
Letovisko je ideálním výchozím bodem pro 
mnohé výlety. V okolí se nacházejí hned dva 
národní parky – Vodopády řeky Krky a souos-
troví Kornati, park přírody Vranské jezero, staro-
bylá města Šibeník, Skradin, Biograd na moru, 
Primošten aj. Cvičení probíhá v pěkném sále 
nebo na venkovní ploše s výhledem na moře.

CHORVATSKO

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, přírodní místo
• skvělá cena a klid před a po plné sezóně 
• nejžádanější letovisko s průzračnou vodou
• velmi oblíbený 4* hotel obklopen mořem 
• borovicová zahrada s venkovním bazénem
• nadstandardní wellness - krytý vyhřívaný bazén
• posilovna, sauny, masáže, zábaly, kosmetika
• začněte a zakončete léto – teplé počasí a moře 
• výhodné i pro rodiny – až 2 děti zdarma

Hotel Punta

Venkovní bazén

Aquagymnastika

Vnitřní bazén

Příjemné ubytování

Naše pobyty jsou o radosti
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Aktivní dovo-
lená u moře 

v nádherném 
prostředí

 
 TERMÍN

Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přistýlka

8. 6.–15. 6. 9 780 8 780

7. 9.–14. 9. 10 280 9 280

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 300 Kč.
Děti do 12 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 5 100 Kč

Doprava: autobus či vlastní Pobyt pořádá CK Globtour, 
sportovní program zajišťuje 
CK S ÚSMĚVEM.Výlety: u delegáta

SOBOTA –  
SOBOTA

RODINNÝRELAXAČNÍBALNEOAQUA DENNĚFITNESSV.I.P.

Využijte skvělou cenu na krajích sezóny 
v  nadstandardním hotelu s  vynikající stra-
vou, který uspokojí i náročné klienty. Hotel 
je v zeleni, obklopen ze všech stran mořem, 
luxusní wellness, venkovní i krytá plocha 
na cvičení, bazén, vynikající strava. Dle ne-
stranných turistických hodnocení patří toto 
letovisko k nejžádanějším v Chorvatsku.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2 lůž. pokoje s přísl. (možnost přistýl-

ky), minibar, TV/SAT, fén, klimatizace, balkon
•   stravování: polopenze formou bufetu  
•   2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších fit-
ness pomůcek na zpevnění těla, redukce 

• wellness – vnitřní vyhřívaný bazén, posilovna
• venkovní bazén, aquagymnastika na uvolnění
• služby delegáta
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Poreč

3-4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, pěkné místo
• velmi oblíbený a žádaný pobyt  již 9.rok
• cvičení na ploše u moře nebo v sále
• hotel s vynikající kuchyní, apartmány
• krásná oblázková pláž, hodně zeleně
• hezké městečko procházkou či vláčkem
• denně aquagymnastika v bazénu
• využijte skvělou cenu před a po sezóně
• pro rodiny – dítě do 12 let zdarma

Jeden z našich nejoblíbenějších pobytů. 
Příjemný a velmi žádaný hotelový 
komplex v  zeleni přímo u  moře, velký 
bazén – denně aqua. Pěkné vyžití pro 
rodiny. Výhodná cena a  klid na začátku 
a  konci sezóny. Vynikající bufetová 
strava. Příjemnou procházkou dojdete 
do krásného starobylého městečka 
Poreč. Vynikající cena na danou lokalitu.

 
Hotel Delfín**  
Apartmány Astra** 
Istrie leží na největším jadranském poloostrově 
a patří mezi *turisticky nejatraktivnější destina-
ce* v Chorvatsku. Nachází se zde nejvíce pláží 
oceněných tzv. Modrou vlajkou. 
Hotel Delfín tvořený několika budovami se 
nachází v  zeleni na slunečném poloostrůvku  
Zelená laguna, v  blízkosti je starodávné měs-
tečko Poreč. Moře je přímo před hotelem. Hotel 
nabízí příjemné ubytování a  je vyhlášen vyni-
kající bufetovou stravou. Je zde směnárna, 
restaurace, bar, internet, kavárna, TV místnost 
a velký venkovní bazén s mořskou vodou. Slu-
nečníky a lehátka u bazénu jsou v ceně. V areá-
lu najdou vyžití i rodiny - minigolf, stolní tenis, 
volejbal, vodní sporty, tobogán a nafukovací 
skluzavky v moři. Bezprostředně u hotelového 
areálu je oblázková pláž, příjemná promenáda 
a mnoho kaváren, obchůdků...
Apartmány Astra obklopené zelení jsou v těs-
né blízkosti moře nedaleko hotelu. Cvičení pro-
bíhá na ploše přímo u moře nebo v sále. 

Cena zahrnuje
•   ubytování:  Hotel Delfín: menší 2lůž. pokoje 

s příslušenstvím (možnost přistýlky pro dítě), 
mořská strana (za příplatek)

     Apt. Astra: 4lůž. - dvě samostatné 2lůž. ložn., 
společná kuchyň, přísl., tel., fén, balkón, terasa. 
Apartmány jsou vhodné i pro dvojice 

•  stravování: Hotel Delfín: polopenze formou 
bohatého bufetu, Apt. Astra: vlastní strava, 
možnost dokoupení polopenze v hotelu Delfín

•  3–4 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších  
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

• aquagymnastika v bazénu, služby delegáta 

RODINNÝRELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUA DENNĚFITNESS

Doprava: autobus či vlastní Výlety: u delegáta 

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

apt. Astra hotel Delfín

15. 6.–22. 6. 5 930 9 290

24. 8.–31. 8. 4 930 9 980

31. 8.–7. 9. 4 780 8 690

Pobyt pořádá CK GLOBTOUR, sportovní program  
zajišťuje CK S ÚSMĚVEM.

SOBOTA –  
SOBOTA

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč.
Apt. Astra 3lůžk. pokoje od 15. 6. 6 930 Kč/os,  
od 24. 8.  5 670 Kč,  od 31. 8.  5 430 Kč
Příplatky: polopenze 3 500 Kč, děti do 12let 1 900Kč (musí mít 
všichni na pokoji) 
Hotel Delfín od 24.8. : děti do 12 let přistýlka zdarma, děti 
12–14 let přistýlka 4 500 Kč, děti 14–18 let přistýlka 6 400 Kč 
(ceny přistýlek dětí pouze se 2 dospělými) 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 400 Kč 
Příplatek: mořská strana 500 Kč/os
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Apartmány Astra

Začněte 
a zakončete  

léto  
s pohybem

Pěkné prostředí
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Hotel Delfín Každoročně velmi oblíbený pobyt
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Makarská
Hotel Rivijera**      
Makarská riviéra je jedno z nejoblíbenějších 
míst v Chorvatsku. Chrání ho pohoří Biokovo, má 
hojnost vegetace, včetně borových lesů. Navštiv-
te toto krásné místo s  teplým průzračným mo-
řem v období, kdy je tady ještě klid a méně lidí.
Makarská je malebné městečko, které patří 
k  nejoblíbenějším střediskům střední Dal-
mácie. Historické jádro, postavené v benátském 
slohu s úzkými uličkami, restauracemi, kavárnič-
kami, se rozkládá podél krásné pobřežní prome-
nády, lemované vzrostlými palmami. Překrásná 
oblázková pláž se rozprostírá celým místem. 
Hotel Rivijera je hotelem pavilonového typu, 
umístěný v zeleni v těsné blízkosti moře. Leží 
na okraji města Makarská. Do jeho centra lze 
pohodlně dojít pobřežní promenádou. Svou 
polohou je ideálním místem pro procházky 
podél pobřeží směrem do nádherných leto-
visek - Baška Vody a Brely. Rozlehlá pláž, tvo-
řená drobnými bílými oblázky, se nachází před 
hotelovým areálem. Mohutné borovice skýtají 
příjemný stín k odpočinku. Nádhernou scené-
rii dotvářejí vysoké štíty pohoří Biokovo. Velmi 
chutná strava se podává v centrální restauraci. 
K výbavě patří směnárna, sejf, bar, kavárna, WiFi 
zdarma a taneční terasa. Sportovní vyžití umož-
ňují tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště 
a nabídka vodních sportů. Cvičení probíhá na 

pěkném zastíněném hřišti. Velmi pěk-
né prostředí.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možnost při-

stýlky), lednice, TV, balkon
•    stravování: polopenze, snídaně: bufet; večeře:  

výběr ze 4 menu, salát, předkrm a polévka for-
mou bufetu, nápoj (víno, pivo, nealko)

•  2–3 cvičební bloky denně: ae-
robní, kondiční, rehabilitační lek-
ce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek 
na zpevnění těla, redukce 

•  aquagymnastika v  moři na 
uvolnění

• služby delegáta

Navštivte nejžádanější letovisko s  příjem-
ným kulturním vyžitím v klidnějším termí-
nu před prázdninami. Oblíbený hotel v ze-
leni, přímo u  moře, příjemná atmosféra, 
výborná strava. Zastíněná venkovní plo-
cha na cvičení, zdravý pohyb, společné vy-
cházky podél moře, to je to, co Vás nabije.

Apartmány Polynesia***
Městečko Umag je známým turistickým leto-
viskem na vyhledávané a velmi žádané Istrii. 
V centru si lze prohlédnout i řadu historických 
památek, užít si pohodu ve vynikajících kavár-
nách nebo navštívit velké množství obchůdků. 
Apartmány Polynesia jsou umístěny v  borovi-
covém háji, podél mořského pobřeží, cca 3  km 
od centra Umagu, se kterým je středisko spojeno 
turistickým vláčkem. Jsou tu rozsáhlé přírodní 
pláže včetně umělých betonových ploch, dno je 
místy písčité a mírně se svažující do moře.  V dob-
ře vybaveném středisku najdete obchody, restau-
race, kavárny, ambulanci, venkovní bazén, na 
pláži další nový bazén o rozloze 1000 m2 a spor-
tovní centrum. Cvičení probíhá na pěkné ploše 
blízko moře. Standardní studia a apartmány jsou 
2 až 5lůžkové a lze k  nim dokoupit polopenzi. 
U  4lůžkového apartmánu je v obýváku  menší 
rozkládací lůžko pro 2 osoby. Můžete zvolit i po-
byt přímo s polopenzí, kde ve dvoulůžkovém 
studiu je dítě do 14 let na přistýlce zdarma i se 
stravou. Ve 4lůžkových apartmánech s polopen-
zí je 1 dítě zdarma, na druhé je sleva. Děti platí 
pouze aktivni program s instruktorkou. Pro ro-

diny je další výhoda – muži mohou využít 
slevu na cvičební program. 

Cena zahrnuje
•   ubytování: studia a apartmány: 2–5lůž. 

s přísl., s kuch. koutem, TV/SAT, telefon, balkon 
nebo terasa. 2–3lůž. studia: obývací míst-
nost se třemi lůžky a s kuchyňským koutem,  
3lůž. apt.: 2lůžková ložnice a obývací místnost 
s   kuchyňským koutem, 4lůž. apt.: 2lůžková 
ložnice a obýv. místnost s menším rozkládacím 
dvojůžkem a kuchyňským koutem, 5lůž.: 2lůž-
ková ložnice a obývací místnost s dvěma lůžky 
a rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.  

•   stravování: vlastní nebo polopenze formou 
bohatého bufetu (vynikající strava)

•   3–4 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
pomůcek na zpevnění těla, redukce

•   pravidelná aquagymnastika v bazénu
•   program pro děti 3–14 let v době cvičení
•   služby delegáta

Využijte svátečních dnů a pojeďte si za-
sportovat na oblíbenou Istrii, do  příjemné-
ho prostředí v zeleni, v plné sezóně, velký 
výběr lekcí a pravidelná aquagymnastika. 
Pro ženy i rodiny. Maminkám zajišťujeme 
aktivní program pro děti v době cvičení.

60 61

Pobyt pořádá CK GLOBTOUR,  
sportovní program zajišťuje 
CK S ÚSMĚVEM.

     TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

     22. 6.–29. 6. 10 280 8 480

Doprava: autobus či vlastní

Výlety: u delegáta

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, příroda
• žádané letovisko s průzračnou vodou
• klidný hotel přímo u pláže v zeleni
• možnost hezkých vycházek po pobřeží
• vynikající polopenze včetně nápojů
• využijte pohodu před prázdninami
• pro rodiny – dítě do 12 ti let zdarma

SOBOTA –  
SOBOTA

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 500 Kč
Děti do 12 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: balkon 250 Kč/os, pavilon Dora, Barbara 750 Kč/os   
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 900 Kč

RODINNÝRELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Hotel Rivijera

Nádherné letovisko

Apartmány Polynesia

3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, žádané letovisko
• klidné místo nedaleko centra městečka
• apartmány v zeleni u průzračného moře
• pobyt bez stravy nebo bohatá polopenze
• plocha na cvičení s výhledem na moře 
• pravidelná aquagymnastika v bazénu 
•  dítě do 14 let zdarma s polopenzí
• aktivní rodinná dovolená o prázdninách
• aktivní program pro děti v době cvičení

TERMÍNY

        Ceny/os. [Kč]

2lůž. 
studio

3lůž. 
studio

4lůž. 
apt.

apt., studio 
polopenze 
komplet

29. 6.–6. 7. 8 360 6 540 6 470 11 280

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Dospělí 3lůž. apartmán 6 670 Kč,  5lůž. apartmán 6 580 Kč 
Děti do 14 let s polopenzí komplet na posledním lůžku 1 860 Kč 
Děti do 14 let v Apt 4,5 lůžkovém 5 180 Kč, v Apt 3 lůž. 5 580 Kč 
Sleva: děti do 14 let ve studiu 1 000 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: polopenze 4 200 Kč, děti do 5 let zdarma, děti do 
14 let 2 300 Kč

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Výlety: u delegátaDoprava: autobus či vlastní 
Pobyt pořádá CK GLOBTOUR, sport. program CK S ÚSMĚVEM.

RELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

SOBOTA –  
SOBOTA

HLÍDÁNÍ  

DĚTÍ

Prázdniny  
s pohybem  

u moře

Aquagymnastika

Program pro děti Pěkné místo na cvičení

Pohyb  
a pohoda  
na plážích  
Makarské 

riviéry
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3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, již 19. rok
• odpružená plocha zastíněná stromy
• apartmány v zeleni, přímo u moře
• vlastní strava nebo bohatá polopenze
• krásné oblázkové pláže v blízkosti
• tenisové kurty a volejbalové hřiště
• aquagymnastika, bazénový komplex
• aktivní program pro děti v době cvičení
• nejkrásnější koupání na Istrii, pohoda

Lanterna

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

HLÍDÁNÍ  DĚTÍ
 
Apartmány Lanterna**
Zalesněný poloostrov Lanterna se nachází 
13 km severně od města Poreč. Toto klidné mís-
to nabízí jedno z nejhezčích koupání na Istrii. 
V zeleni a v klidném prostředí ležící apartmány 
jsou prostorné a moderně zařízené. Oblázkové 
pláže jsou vzdáleny cca 50–150m. Pozvolné 
vstupy jsou vhodné i pro malé děti.
Areál nabízí vyžití pro děti, pískoviště, hou-
pačky, kolotoče, minigolf… Najdete tu teni-
sové kurty, milovníci kolečkových bruslí vyu-
žijí asfaltové stezky, volejbalisté zase hřiště na 
beach volejbal. V objektu, který je vybaven re-
stauracemi, obchody, směnárnou, je k dispo-
zici 24 hod. lékařská služba. V blízkosti areálu 
(15 min. procházkou) je v  kempu bazénový 
komplex (plavecký bazén, 2  dětské bazény, 
2 vířivky, bazén s mořskou vodou). Zde probí-
há každý den aquagymnastika s animátory. 
Strava se podává v  restauraci s  výhledem na 
moře. Apartmány jsou  v areálu blízko moře 
a docházíte na cvičební plochu. Některé jsou 
blízko plochy, jiné max. 10  min. procházkou 
podél moře. Pro náročnější klienty lze objed-
nat apartmány Sunset, které jsou velmi pěk-
né a přímo  u moře. Cvičení probíhá na hezké 
odpružené ploše s  výhledem na moře, která 
je částečně zastíněna stromy. Děti absolvují 
svůj aktivní program v přírodním areálu.

Cena zahrnuje
•   ubytování: Varianta A a B  3, 4 a 6 lůžkové apt. 

s příslušenstvím, kuchyňský kout, balkon 
   Varianta A   4 a  6lůž. apt. – samostatné ložnice 
s 2 lůžky, kuchyň oddělená. 3lůžkové apartmány  
–1 ložnice a obývací pokoj s kuchyní a s 1 lůžkem 

   Varianta B  3 a 6lůžkové apartmány – samostat-
né ložnice s  1  nebo 2 lůžky, kuchyň oddělená. 
4lůžkové apartmány: samostatná ložnice a obý-
vací pokoj s  kuchyňkou a s  2 lůžky. Pro dvojice 
doporučujeme: 3lůžkové apartmány (doplatek za 
neobsaz. lůžko), nebo dvoupatrové 6lůžkové apt.  
– samostatná neprůchozí ložnice s balkonem

•  stravování: vlastní, možnost dokoupení bohaté 
polopenze formou bufetu včetně nápojů 

•  3–4 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších  
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v moři na uvolnění
•  program pro děti 3–12 let v době cvičení
•  služby delegáta

           

     TERMÍNY

Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti 3–12 let

apt. B4, B6,  
2lůž. pokoje 

v apt. B6

apt. 
B3

apt. B3, B4, 
B6

13. 7.–20. 7. 6 440 6 540 5 580

17. 8.–24. 8. 6 560 6 730 5 780

Doprava: autobus či vlastní Výlety: u delegáta

Oblíbený tradiční  pobyt, pěkná cvičební 
plocha. Velmi nabitý a rozmanitý program – 
denně vybíráte ze čtyř cvičebních lekcí 
s  nejmodernějšími pomůckami, které 
přivážíme. Lekce na sebe smysluplně 
navazují a  jsou i  zábavné. "Cvičiví" 
nadšenci absolvují vše . Hodně zpevníte 
tělo. Atraktivní program pro Vaše děti.  

RELAXAČNÍ

Apartmány Lanterna Velký výběr cvičebních lekcí

Aquagymnastika v mořiNádherné pláže

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 250 Kč
Děti do 3 let bez lůžka zdarma
Sunset S3,S4 od 13. 7.  7 770 Kč/os., od 17. 8.  8 100 Kč
Příplatek: za apartmán typu A 600Kč/os/týden
Příplatky: neobsazené lůžko typu B 3 500 Kč, polopenze: 
dospělí 3 920 Kč/os., děti 2 740 Kč/os 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Akce sleva 500 Kč/os. do 31.1. 

SOBOTA –  
SOBOTA

SPORTOVNÍAQUA DENNĚFITNESS

Aktivní  
dovolená 

u moře

Atraktivní pomůcky

Fantastický pobyt  
pro všechny generace
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Pobyt pořádá CK GLOBTOUR,  
sportovní program zajišťuje 
CK S ÚSMĚVEM.

     TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

     6. 7.–13 7. 10 550 8 850

Doprava: autobus či vlastní

Výlety: u delegáta

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, historické město
• využijte vynikající cenu i v hlavní sezóně 
• hotel v zeleni, přímo u pláže, v klidné části
• venkovní bazén, sauna, fitness, masáže
• bohatá polopenze, neomezené nápoje v ceně
• rodinná dovolená – dítě do 12 let zdarma 
• kulturní vyžití v oblíbeném letovisku

SOBOTA –  
SOBOTA

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Děti do 12 let přistýlka zdarma, do 14 let 4 400 Kč (se 2 dospěl.)
Příplatek: mořská strana a balkon 900 Kč/os.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 800 Kč

RODINNÝRELAXAČNÍ
Hotel Pula***      
Pula, nejjižnější město chorvatské Istrie, je 
oblíbeným cílem turistů, kteří vedle relaxace 
uvítají i  procházky a  čilý kulturní život v  his-
torickém městě. Budete si připadat jako v kou-
zelném stroji času díky pamětihodnostem, 
zejména z  antické doby. Je zde druhý nejvý-
znamnější amfiteátr na světě, Archeologické 
muzeum Istrie…Navštívit můžete i velké akvá-
rium nebo v okolí Brijunský národní park.  
Hotel Pula se nachází v klidném prostředí měs-
ta Puly v části Stoja, vzdálený cca 3 km od cen-
tra. Takže i v plné sezóně je zde pohoda. Hotel 
se skládá ze 3 budov a je obklopený piniovým 
hájem, jen několik metrů od oblázkové pláže. 
Součástí hotelu je směnárna, výtah, restaurace, 
kavárna, fitness, sauna, masáže, kadeřnictví, 
kuželky, venkovní bazén se sladkou vodou. 
Lehátka a slunečníky v omezeném počtu zdar-
ma. WiFi je zdarma v recepci a aperitiv baru. Ne-
daleko hotelu je běžecká stezka vhodná i pro in 
line brusle, kolo, tenisové kurty, fotbalové a ví-
ceúčelové hřiště, půjčovna kol, vodní sporty.  

Cvičení probíhá na venkovní ploše 
nebo v kongresové místnosti.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůž. pokoje s  přísl. (možn. přist. 

pouze pro dítě), TV/SAT, fén, telefon, trezor, 
klima., WiFi (za poplatek), některé mají balkon 

•    stravování: polopenze formou bufetu, neome-
zené množství točených nápojů (nelko, pivo…) 

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce 

• aquagymnastika v bazénu na uvolnění
•  služby delegáta

Sportovní 
dovolená 

v žádaném 
letovisku

Příjemné  
klima,  

průzračné moře 
a pohyb

Žádané letovisko s kulturním vyžitím a vý-
znamnými historickými památkami. Hotel 
v klidné části za dobrou cenu, s  výbornou 
stravou i s nápoji, s bazénem a blízko pěk-
ných pláží s průzračným mořem. Nejen pro 
ženy, ale vhodné i pro rodinnou dovolenou.

Hotel Pula

Oblíbená aquagymnastika

CHORVATSKO

Kouzelné  
pláže

Pohyb,  
teplé moře  

a trocha 
historie

CrikvenicaNOVINKA CHORVATSKO

Hotel a Pavilony Ad Turres***     
Kvarnerské pobřeží navazuje na Istrijský polo-
ostrov na severu Chorvatska a je lemováno vě-
hlasnými letovisky a historickými budovami. 
Většina pláží na pobřeží je velmi pěkná, obvykle 
jsou tvořeny hrubým pískem nebo drobnými 
oblázky. Pěkné letovisko Crikvenice je zasaze-
no v  malebné krajině s bujnou vegetací a patří 
k nejoblíbenějším na Jadranu. Ideální klimatic-
ké podmínky působí blahodárně na lidský or-
ganismus a položily zhruba před sto lety základ 
léčebné turistiky. Počasí je po většinu roku slu-
nečné, nikoli však přehnaně horké. Crikvenica 
získala modrou vlajku čistoty pláží, které patří 
mezi pět nejčistších na celém Jadranu. V leto-
visku je příjemné kulturní vyžití, doporučujeme 
návštěvu Národního parku Paklenica.
Hotel a Pavilony Ad Turres se nachází cca 
2,5  km od centra Crikvenice, v blízkosti hotelu 
Omorika. Komplex se skládá z hlavní budovy s re-
staurací a příjemných dvoupatrových pavilonů, 
které se rozkládají v borovém lese ve svahu nad 
mořem. V těchto pavilonech v zeleni je naše uby-
tování. Areál nabízí venkovní bazén se sladkou 
vodou a sluneční terasou s výhledem na moře. 
V  roce 2018-2019 prošel celkovou rekon-
strukcí. Příjemnou procházkou se dostanete do 

centra města se spoustou kaváren a ob-
chůdků. Cvičení probíhá v areálu.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůžkové pokoje s přísl. v pavilonech 

(možn. přistýlky), klima., lednice, TV, fén, balkon 
•   stravování: polopenze formou bufetu  
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce 

• aquagymnastika v bazénu (moři) na uvolnění
• služby delegáta

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, příroda
• vynikající cena pro Vás i v plné sezóně
• věhlasné lázeňské letovisko, kultura
• zrekonstruovaný hotel přímo nad pláží
• modrá vlajka za čistotu pláží, příroda
• bazén, pravidelná aquagymnastika
• pro rodiny – dítě do 12 ti let zdarma
• možnost hezkých vycházek po pobřeží

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Děti do 12 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: balkon 200 Kč/os
Příplatek: 1lůžkový pokoj 5 250 Kč

Navštivte žádané lázeňské letovisko s kul-
turním vyžitím v  plné sezóně za skvělou 
cenu. Nově zrekonstruovaný hotel s  pavi-
lony v zeleni blízko moře, příjemná atmo-
sféra, výborná strava. Zdravý pohyb, vy-
cházky podél moře, to je skvělá dovolená.

65

Pobyt pořádá CK GLOBTOUR, sportovní program zajišťuje CK 
S ÚSMĚVEM.

Doprava: autobus či vlastní Výlety: u delegáta

SPORTOVNÍAQUAFITNESS RODINNÝRELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Pohyb,  
průzračné 

moře, lázně

Pavilony Ad Turres

Lázeńské letovisko Crikvenica

     TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

20. 7.–27. 7. 11 280 9 180

SOBOTA –  
SOBOTA

Cvičíme pro radost

Ubytování v zeleni



Xxx

Andalusia

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, vynikající cena
• největší počet slunečných dní v Evropě
• nádherná a pohádková Andalusie
• 4* hotel s výhledem na moře, bazén
• vynikající španělské pochoutky a zábava
• velká nabídka výletů, kouzelná Granada
• fantastická dovolená na začátku léta Cena zahrnuje

•   ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., minibar, 
TV/SAT, telefon, fén, klimatizace, trezor (za 
poplatek), terasa nebo balkon

•  stravování: polopenze formou bohatého bu-
fetu včetně sklenice vody a vína

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v bazénu a v moři
•  1x výlet (lze i v den příletu nebo odletu)
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
•  služby delegáta

Navštivte nejoblíbenější a nejnavštěvo-
vanější region v celé Evropě v termínu, 
kdy začíná krásné počasí, přitom je tu klid 
a pohoda. Poznejte nové místo Andalusie. 
Letovisko s  čistými plážemi a  nádhernou 
promenádou. Nadstandardní a skvěle 
hodnocený hotel, vynikající španělské 
speciality, dobré víno, flamenco, býčí zá-
pasy, temperament, velkolepé památky. 
Pobyt se ženám minulý rok velmi líbil.

Hotel Best Roquetas

Nadstandardní hotel 
i pro náročné

Kouzelná Granada

Pěkné místo na cvičení

Luxusní pokoje

       TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

30. 5.–6. 6. 16 890

Příplatek: 1lůžkový pokoj cena na vyžádání
Příplatek: obědy 1 400 Kč

Objevte  
s námi  

to pravé  
Španělsko

ŠPANĚLSKO

ČTVRTEK –  
ČTVRTEK

Doprava: letecky  
Praha – Almeria – Praha
Výlety: u delegáta  

Cena nezahrnuje: 
případnou pobytovou 
taxu

 
Hotel Best Roquetas**** 
Pro toho, kdo miluje objevovat krásná místa, 
je Andalusie správnou volbou. Oblast, kde se 
zrodilo flamenco i býčí zápasy, která inspiro-
vala Picassa i Hemingway, je zkrátka to pravé 
Španělsko s majestátnými horami, historický-
mi městy i krásnými plážemi. Costa de Alme-
ria se nachází na jihu Španělska, v nejvýchod-
nějším cípu regionu Andalusie. Na více než 
200 km dlouhém pobřeží najdeme jak divokou 
přírodu a rozeklaná skaliska, tak dlouhé písčité 
pláže s průzračně čistou vodou oceněné mod-
rou vlajkou EU. Oblast je charakteristická mini-
málním množstvím srážek a naopak největším 
počtem slunečných dní v celé Evropě.
Hotel Best Roquetas se až do roku 2017 jme-
noval Playaluna 4*. Tento krásný a kvalitně vy-
bavený hotel se nachází u nábřeží Roquetas de 
Mar, vedle nábřežní promenády, přímo u pláže. 
K  vybavení patří recepce, směnárna, výtahy, 
bar, restaurace, obchod se suvenýry, kadeřnic-
tví, vnitřní bazén, prostorná sluneční terasa, 
lagunový venkovní bazén s vířivkou. Hotel je 
vzdálen jen 400 metrů od golfového hřiště, 5 km 
od města Roquetas a 45 minut jízdy od města 
Almería. V okolí hotelu se nachází restaurace, 
bary a supermarket. Cvičení probíhá na ven-
kovní ploše nebo v konferenční místnosti. Mezi 
nejkrásnější výlety patří snové město Granada.

TURISTIKARELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.
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Mar Menor

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, cenová bomba
• poznejte španělské „Mrtvé moře“, již 4. rok
• 4* hotely přímo u teplé laguny a moře
• aquagymnastika, krásné bazény v hotelu
• bohatá plná penze včetně nápojů
• špičková dovolená pro ženy i celé rodiny
• zdravý pohyb, léčivé bahno, teplá voda 
• ozdravný pobyt pro ženy, muže, rodiny

 
Hotel Las Gaviotas****
Hotel Las Delfines****
Mar Menor – říká se mu velký rybník, malé 
moře, největší přírodní bazén v  Evropě nebo 
také ráj mezi dvěma moři. Tuto lagunu oddě-
luje od Středozemního moře úzký pruh země, 
který má trochu kuriózní, ale příznačný název:  
La Manga čili rukáv. Mar Menor je pro svůj vyso-
ký obsah soli, minerálů a léčivé bahno nazýván 
španělským "Mrtvým mořem". Voda je zde 
velmi teplá a vstup do ní je příjemně pozvolný 
a bezpečný. Má klidnou hladinu, skvěle nadnáší 
a můžete obdivovat místní krásný a rozmanitý 
podmořský svět. Už jen pouhý pobyt u moře je 
zdraví prospěšný, ale pobyt u pláží Mar Menor 
na sobě poznáte velmi rychle.
Letovisko La Manga má fantastickou po-
lohu mezi dvěma moři. Můžete kombinovat 
zdravotní koupání v klidné teplé laguně s rado-
vánkami ve Středozemním moři.
Hotelový komplex Las Gaviotas/Los Delfines 
jsou dva kvalitní hotely jednoho řetězce vedle 
sebe a  mohou se pochlubit úžasnou polohou 
na jednom z  nejlepších míst tohoto písčitého 
pásu. Vzdálenost hotelu od pláží obou moří 
je 100–200 m. V  blízkém okolí naleznete ka-
várny, obchůdky, lékárnu a  stanice busu. Pár 
zastávek od hotelu se nachází tzv. Jelení ostrov 
s ložiskem léčivého bahna. Centrum městečka 
La Manga je vzdáleno pouhý kilometr. Jedno 
z nejstarších španělských měst – Cartagena, je 
od hotelu vzdáleno 25 km. Hotel je díky své po-
loze nejen ideálním místem k odpočinku, ale 
i  k  objevování nevšedních zajímavostí, kte-
rými se tato oblast pyšní.  V areálu je venkovní 
bazén s vířivkou a terasa na slunění s lehátky. 
V  hotelové restauraci ochutnáte plnou penzi 
formou bufetu širokou škálu španělské a me-
zinárodní kuchyně. Cvičení probíhá v  areálu 
hotelu v příjemné konferenční místnosti nebo 
na venkovní ploše.
Z velké nabídky atraktivních výletů vybíráme: 
bahenní lázně v San Pedro del Pinatar, histo-
rický skvost Murcia Svatyně Fuensanta, okružní 
plavba lagunou kolem pěti ostrovů, město Car-
tagena a jeho Římské divadlo…

    TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

17. 6.–24. 6. 19 790

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), 

TV/SAT, lednička, fén, klimatizace, balkon, WiFi
•  stravování: plná penze formou bohatého 

bufetu včetně vody a vína (cca sklenice/os.)
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  pravidelná aquagymnastika (bazén, laguna)
•  1x výlet s průvodcem k léčivému bahnu    
•  1x výlet s průvodcem na trhy v Cabo de Palos
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
•  služby delegáta

Začněte svoji letní dovolenou na velmi 
oblíbeném pobytu. Udělejte něco pro 
své zdraví, relaxujte v  teplém moři, 
natírejte se léčivým bahnem. Hotel má 
fantastickou polohu v tichém prostředí 
přímo u krásně teplé laguny. Slunce zde 
svítí 315 dnů. Vynikající cena za plnou 
penzi formou bufetu včetně nápojů.

PONDĚLÍ –  
PONDĚLÍ

OZDRAVNÝRELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

Hotel Delfines

Mar Menor

Oblíbený pobyt

Léčivé bahno

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 500 Kč

Cvičení  
a relax mezi 
dvěma moři

Doprava: letecky Praha –  San Javier – Praha

Výlety: u delegáta Cena nezahrnuje: případnou 
pobytovou taxu

Hotel Gaviotas
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    Costa de Valencia

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, cenový hit
• středozemí, přírodní krásy a historie
• Valencie - nejkrásnější město Španělska
• rybářské městečko – kultura i historie
• hotel s bazénem blízko krásné široké pláže
• strava formou plné penze včetně nápojů
• wellness centrum, atraktivní procedury
• nádherná dovolená, pohyb, zajímavé výlety

 
Hotel Gandía Palace****
Valencijský region se nachází na jihový-
chodě Španělska. Oblíbené místo ve stře-
domoří se chlubí bezpočtem nádherných 
pláží, které jsou známé svou přirozeností 
a  kvalitou po celé Evropě. Kromě těchto pláží 
s jemným pískem a čistou vodou zde také na-
leznete hory, které nabízejí krásné scenérie.  
Hlavní město regionu je Valencie, kam se bude-
te moct podívat na výlet a je právem považo-
vána za jedno z nejkrásnějších měst v celém 
Španělsku. Naleznete zde nespočet historic-
kých a kulturních zajímavostí. Ve Valencii se 
zrodil pokrm paella, který je v současné době 
rozšířený po celém Španělsku. 
Hotel Gandía Palace se nachází asi 250 metrů 
od široké pláže Gandía Beach. Nedaleko od 
hotelu se nachází také krásný přírodní park 
Clot de la Mota. Naleznete zde bar, restauraci, 
kde se podává vynikající strava, venkovní ba-
zén s lehátky. Wellness centrum zahrnuje sau-
nu, vířivku a tureckou lázeň. Můžete si dopřát 
také celou řadu procedur a masáží a posilovnu 
(za popl.), Wi-Fi… Cvičení probíhá v areálu hote-
lu. V okolí hotelu jsou obchůdky, bary a restau-
race. Grau Gandía je 2 km vzdálené rybářské 
městečko, kde můžete navštívit rybí trh nebo 
místní kostel. Můžete také navštívit Borgia 
palác, Archeologické muzeum v nedalekém 
nádherném městečku Gandía. Do městečka je 
bus přímo u hotelu.. K zajímavým výletům patří 
např. návštěva kouzelné vesničky Guadales, 
která je na vysoké skále s unikátním výhledem 
do okolí a na bažiny, naleznete tu nejznámější 
vězení z 15. století, muzeum miniatur a pane-
nek. A pro ženy „milé překvapení“ – výlet na ost-
rov Tabarca a do městečka Elche, kde je známý 
outlet s botami . A spousta dalších zajímavých 
výletů Vás ještě čeká. Velmi atraktivní pobyt.

       TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

6. 9.–13. 9. 19 830

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2-3lůž. pokoje (možn. přist.) s pří-

sl., minibar, TV/SAT, klimatizace, fén, telefon, 
trezor (za popl.), balkon nebo terasa                            

•   strava: plná penze formou bufetu včetně 
sklenice vody a vína

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukcepo-
můcek na zpevnění celého těla, redukce

•   aquagymnastika v bazénu a v moři
•   letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•   služby delegáta

Každý rok pro Vás nabízíme jinou část 
Španělska, tak abyste tuto nádhernou 
zemi hodně poznali. Oblast Valencie 
ležící u Středozemního moře je kout 
s  nádhernými písečnými plážemi a  se 
spoustou historických památek. Příjemné 
letovisko, hotel s fantastickou polohou u 
pláže, příjemný personál, chutná kuchyně 
formou plné penze. Nemusíte se o nic 
starat a jen si užívat krásnou dovolenou.

PÁTEK –  
PÁTEK

Sleva: přistýlka dospělí 400 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 6 500 Kč

Zakončete 
léto v rytmu 

flamenga

Doprava: letecky Praha –  Valencie – Praha

Výlety: u delegáta Cena nezahrnuje: případnou 
pobytovou taxu

Hotel 
Gandía Palace

Španělsko je  
žádaná destinace

Široké pláže

Valencie

Gandia

Vesnička Guadales

RELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS
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Samos

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, romantika
• původní řecká atmosféra, tradice
• příroda, hory, jeskyně, vodopády 
• klidné letovisko, vynikající taverny 
• čisté moře, nejhezčí pláže ostrova  
• pěkné vilky, hotel s bazénem u moře
• historické památky, výlety, „vínečko“
• pohodový pobyt se skvělým pohybem

 
Vila Marin***, Vila Christina**,   
Hotel Kokkari Beach***
Tradice, kultura, historie a umění jsou domi-
nantami krásného koutu Egejského moře.   
Samos je velký a zelený ostrov s nádher-
nými plážemi. Turistický ruch je tu relativně 
malý, nenajdete tu velké hotelové komplexy, 
a proto tu můžete nasát tu pravou řeckou at-
mosféru a pohostinnost.  Podlehnete kouzlu 
typických vesniček a výborné kuchyni, ochut-
náte místní víno, které získalo mnoho ocenění. 
Samos je nazývaný jako Pythagorův ostrov, 
protože se zde setkáme se spoustou pamá-
tek z jeho doby – nejzajímavější je Eupalinův 
tunel. K  přírodním krásám patří chráněné 
území Seitani, útočiště tu nalezli tuleni, kare-
ty obrovské, chameleon, plameňáci, volavky 
i  ledňáčci. Okolo ostrova se v  moři pohybují 
delfíni. Hlavní město je přístav Samos.
Mezi vyhlášené a nejlepší pláže na ostrově pa-
tří na severu pláž Kokkari, kde najdeme i  pů-
vabné starobylé letovisko Kokkari. Jeho 
jedinečnost dokreslují dvě krásné oblázkové 
pláže mezi dvěma skalnatými výběžky. Pod-
maní Vás svojí jedinečnou atmosférou. Úzké 
uličky, domy s barevnými fasádami, kavárny, 
vyhlídky na moře a hory Vás nadchnou. Srd-
cem starého města je malé náměstí zaplněné 
stolky a židlemi, kde si můžete u vínka po-
slechnout i koncert místních umělců. 
Vila Marin leží v příjemném prostředí upro-
střed zahrad. Nabízí jednoduchá, ale účelně 
vybavená studia a prostorné apartmány ve 
dvou domcích. Na pláž se dostanete asi za 
3  minuty, centrum je v dosahu asi 5 minut. 
Blízko vily je plocha na cvičení.
Komorní vilka Christina má polohu přímo na 
pláži, což činí z tohoto jednoduchého ubyto-
vání velmi atraktivní. Z terasy, kde se snídá je 
krásný výhled na moře. Paní majitelka domu 
vytváří velmi přátelskou atmosféru. Na cvičení 
a do centra je to asi 5 minut.
Hotel Kokkari Beach je dobře vedený hotel 
na konci Kokkari, s vynikající polohou jen 
pár metrů od pláže. Taverny a obchody jsou 
blízko podél komunikace, na cvičení a do cen-
tra je to příjemnou procházkou asi za 10 min. 
V hotelu je bazén s lehátky a slunečníky a bary. 
V hotelu se podává snídaně, můžete si dokou-
pit večeře. 
V  ubytovacích kapacitách je WiFi. Pobyt se 
cvičením doplníme při zájmu výlety za 
historií a společnými návštěvami příjem-
ných taveren s neopakovatelnou atmosférou 
a skvělým jídlem.

TURISTIKARELAXAČNÍ

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Marin  
studio Christina Kokkari 

snídaně
Kokkari 

polopenze

27. 6.–4. 7. 15 160 16 820 18 690 21 350

SPORTOVNÍAQUAFITNESS

  

Hotel Kokkari Beach

Vila Martin

Vila Christina

Marin apartmán pro 3 osoby 15 160 Kč,  
pro 4 osoby 14 690 Kč
Kokkari přistýlka: se snídaní 17 390 Kč, s polopenzí 19 270 Kč

Ostrov 
 spjatý 

 s tradicemi

Doprava: letecky  
Praha – Samos – Praha
Výlety: u delegáta  

Cena nezahrnuje:  
místní poplatek  
cca 0,5–1,5 Eur/pokoj/den

Cena zahrnuje
•  ubytování: Vila Marin: 2–4lůž. studia a apt. 

s  přísl., kuchyňský kout, kávovar, klimatizace 
(popl.), balkon Studia –2 pevná lůžka (možn. 
přist. pro dítě), apartmány – 1 ložnici a obý-
vací kuchyň s rozkl. gaučem (až 2 pohodlná 
lůžka) Vila Christina: 2lůž. pokoje s přísl., led-
nice, TV, klimatizace a trezor (za popl.), balkon 
Hotel Kokkari Beach: 2-3lůž. pokoje s  přísl., 
lednice, klima (popl.), TV/SAT, balkon

•  stravování: Vila Marin: vlastní, Vila Christina: 
snídaně, mírně rozšířená kontinentální, Hotel 
Kokkari Beach: snídaně, rozšířená kontinen-
tální formou bufetu, večeře (za dopl.)

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v moři na uvolnění 
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta

Cestovatelé řadí Samos k nejkrásnějším 
ostrovům pro svoji původní  atmosféru, 
kouzelné zátoky a čisté pláže. Všude 
dýchá historie a nechybí tradiční kavárny 
a taverny. Klidné letovisko s nádhernou 
pláží, cenově dostupné rodinné vilky 
blízko moře nebo hotel s  bazénem. 
Přidáme-li smysluplné cvičení a humor, 
Váš začátek léta bude perfektní.

Kokkari Umíme se bavit

Cvičíme vždy s úsměvem
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ČTVRTEK –  
ČTVRTEK

Pobyt pořádá CK VIAMARE,  
sportovní program zajišťuje CK S ÚSMĚVEM.



Korfu

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8/12denní pobyt, letecky, cenově výhodné 
• jedno z nejhezčích letovisek na Korfu
• „voňavý“ zelený ostrov plný květin a zeleně
• pěkné vily v blízkosti pohádkové pláže
• průzračné moře oceněné modrou vlajkou
• vynikající strava v místních tavernách
• plocha na cvičení s výhledem na moře
• vhodné i pro rodiny, dětské ceny až do 18 let
• kulturní vyžití, hudební večery, výlety

 
Hotel Spiros a Maria**+, 
Vila Evinos**, Vila Paralia**, 
Vila Argiris**
Oblíbený ostrov Korfu je druhým největším 
ostrovem Jónského moře. Je označován za věč-
ně zelený ostrov. Pohltí Vás rozmanitou faunou 
a flórou. Ostrov s přívlastkem smaragdový se 
doslova celoročně topí v záplavě květů.
Na severozápadě se nachází romantické po-
klidné letovisko Agios Stefanos, jedno z nej-
hezčích na ostrově. Hlavním lákadlem je ši-
roká a více než kilometr a půl dlouhá písečná 
pláž, na které není těžké najít klidné místo a to 
i pro příznivce koupání bez plavek. Tato pláž 
byla oceněna modrou vlajkou. Navíc se Vám 
odtud nabízí pohled na tři málo obydlené os-
trůvky Mathraki, Othoni a Erikoussa a navečer 
na romantické západy slunce. Architektura je 
v souladu s přírodním prostředím bez velkých 
a hlučných hotelových komplexů.
V pěkném městečku naleznete obchůdky a řec-
ké taverny s večerním programem, bary, půjčov-
ny aut i kol. Je zde krásná rozlehlá písečná pláž 
s  pozvolným vstupem do moře, k dispozici 
jsou sprchy, lehátka, slunečníky a plážové bary. 
Apartmánový hotel Spiros a Maria se nalézá 
v  blízkosti pláže. K vybavení pěkného hotelu 
patří restaurace, bar a bazén s brouzdalištěm. 
Největší předností domu je vynikající poloha, 
přívětivý přístup k hostům a komplexní služby. 
Vila Evinos nabízí jednodušší ubytování, ale 
fantastickou polohu přímo nad rozlehlou 
písečnou pláží. Ze všech balkonů je výhled na 
moře. Zde probíhá cvičení po dobu 8denního 
pobytu. Vily Spiros a Maria a Evinos jsou velmi 
blízko sebe, procházkou asi 3 min.
Vila Paralia II se nachází v jižní části letoviska 
blízko krásné písečné pláže. Centrum letovis-
ka je nedaleko a v sousedství se nacházejí prv-
ní taverny a obchody. Na cvičení se dostanete 
příjemnou procházkou po pláži (cca 10 min.). 
Majitel Paralia provozuje tavernu Condor 
v centru. Zde se podává strava. Taverna je zná-
má svojí dobrou kuchyní. Toto ubytování je 
pro 12denní pobyty za výhodnou cenu.
Vila Argyris se nachází ve svahu na okraji le-
toviska. Právě na severu je pláž Agios Stefa-
nos nejkrásnější a dostanete se na ni po pár 
minutách, seběhnete-li ze svahu po pěšině 
a  můžete se koupat i bez plavek. Je zde klidné 
ubytování v udržované zahradě s  bazénem. 
Centrum letoviska je vzdáleno asi 15 minut 
chůze po místní komunikaci. Tudy se dostane-
te i na cvičení (cca 8 min.). Ve všech vilách je 
WiFi (někdy slabé). Velmi pěkné letovisko.

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

 

 

Vila Argiris

Hotel Spiros a Maria

Cvičení u Vily Evinos

Pohled z Vily EvinosVila Evinos

Vila Paralia

Argyrys 2lůž. pokoj s přistýlkou 16 890 Kč, přistýlka 13340 
Apartmány obsazené 3 osobami Evinos 16 160 Kč
Děti na 3.lůžku 5 990 Kč Evinos do 18let, (platí do 31.1.– při ceně 
dospělí ve 2lůžkovém apartmánu 17 570 Kč) 
Příplatek: 1lůžkový pokoj Evinos 400 Kč/den Spiros Maria 
450 Kč/den 
Příplatek:  Evinos, Spiros Maria večeře 2 380 Kč, snídaně 910 Kč

Smaragdový 
ostrov

středozemí

Doprava: letecky  
Praha – Korfu – Praha
Výlety: u delegáta  

Cena nezahrnuje:  
místní poplatek  
cca 0,5–1,5 Eur/pokoj/den

Cena zahrnuje
•  ubytování: Hotel Spiros a Maria: 2–3 lůžko-

vá prostorná studia s přísl., kuch. kout, ledni-
ce, TV/SAT, klimatizace za přípl., trezor, balkon  
Vila Evinos, Paralia II, Argyris: 2–4 lůžk. stu-
dia a apartmány s přísl., kuch. kout, lednice, 
klimat. (za přípl.), studia mají 2 lůžka (možnost 
přistýlky) a apartmány mají 2 ložnice a malou 
kuchyňku (vždy 4 lůžka), balkon nebo terasa

•  stravování: vlastní, za přípl. snídaně a večeře  
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v moři na uvolnění
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
•  služby delegáta

Jedno z nejhezčích letovisek na 
Korfu, vilky u nádherné široké pláže 
s výhledem na moře, příjemné a cenově 
dostupné taverny s typickými řeckými 
večery, menu v češtině. I v plné sezóně 
tu najdete klid a pohodu. Můžete zvolit 
8denní nebo cenově velmi výhodný 
12denní. Velmi oblíbené místo.

NOVINKA

Pobyt pořádá CK VIAMARE,  
sportovní program zajišťuje CK S ÚSMĚVEM.

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Evinos  
studio

Evinos 
4lůž.apt.

Spiros 
Maria

Argyris 
2lůž.

11. 7.–18. 7. 16 370 15 460 16 670 16 290

11. 7.–22. 7.  17 720   Paralia II 

ČTVRTEK –  
ČTVRTEK

ČTVRTEK –  
PONDĚLÍ

Vila Evinos
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Santorini

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8 nebo 11denní pobyt, letecky, romantika
• „bájná Atlantida“, skvost mezi ostrovy
• pláže s černým lávovým pískem či oblázky 
• skvělá cena na velmi žádanou lokalitu 
• rodinná atmosféra hotelu, pěkná taverna
• nabídka výletů s plavbou ke kráteru
• Kamari – živé letovisko, kulturní vyžití 
• prodloužený pobyt – pohyb a relaxace
• rodinná dovolená – dětské ceny do 18 let

 
Hotel Koralli***
Bájná Atlantida, tak mnozí archeologové nazý-
vají řecký ostrov Santorini. Je skvostem mezi os-
trovy a patří mezi nejkrásnější destinace v Evro-
pě. Přírodní krásy, historie a typická architektura 
na Vás dýchá ze všech koutů. Ostrov sopečného 
původu Vám svou krásou vyrazí dech. Najdete 
zde různobarevné útvary a  pláže: červená pláž 
je opravdu rudá, bílá pláž, černá pláž. K  cesto-
vání po ostrově lze využít kromě pronajatého 
vozu také autobusů, které umožňují proces-
tovat celý ostrov a  poznat každou vesničku. 
Letovisko Kamari je centrum společenského ži-
vota. Pobřežní promenáda je lemovaná obchůd-
ky a restauracemi, kde si pochutnáte na místních 
specialitách a oceníte lahodná vína. Táhne se po-
dél tmavé písčito–oblázkové pláže.
Stylový rodinný hotel Koralli je situován 
v bezprostřední blízkosti písčito–oblázkové plá-
že. Centrum Kamari je vzdáleno 100 m. Oceníte 
jeho kvalitní služby a přátelskou atmosféru. 
Hostům je k  dispozici recepce, WiFi, bar s  TV 
místností, trezor na recepci, snídaňová míst-
nost, venkovní terasa, malý venkovní bazén 
s lehátky a slunečníky a jacuzzi. Cvičení probí-
há na nedalekém hřišti (částečně zastíněném). 
Pobyt je se snídaní nebo s  polopenzí. Sní-
daně se podává na terase hotelu, večeře v ne-
daleké taverně (cca 50 m). Večeři lze vyměnit 
za pozdní oběd (cca 14.00 hod.).
Cvičení probíhá v  době 8denního pobytu. 
Klienti 11denního pobytu si mohou pobyt rozší-
řit o následnou relaxaci nebo navštívit další ne-
skutečná místa na ostrově. Např. nejkrásnější 
vesničku Řecka – Oia, plavba po kráteru aktiv-
ního vulkánu, k lávovému ostrůvku s možností 
koupání v horkých pramenech, výlet na nej-
krásnější pláže ostrova, hlavní město Thira… 
Doporučujeme klientům i jako romantickou 
rodinnou dovolenou na výjimečném místě. 
Při naplnění kapacity lze vyžádat Vilu Costis.

TURISTIKARELAXAČNÍ

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

pokoj snídaně apt. snídaně pokoj polopenze

27. 8.–3. 9. 18 690 19 690 20 690

27. 8.–6. 9.* 19 990 – –

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůž.pokoje a apt. (možn. přist.) 

s přísl., lednička, klima., TV, balkon nebo terasa 
•  stravování: snídaně či polopenze (snídaně 

kontinentální formou  bufetu, večeře – serví-
rovaná (možnost vyměnit i za pozdní oběd)

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

• aquagymnastika v moři na uvolnění
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
•  služby delegáta

SPORTOVNÍAQUAFITNESS

Pro ty, kteří chtějí prozkoumat a vychutnat  
romantiku jednoho z  nejpůvabnějších 
ostrovů, který chce každý spatřit i  jen na 
pár hodin. Ubytování u moře, pěkné místo 
na cvičení. Možnost výběru 8 nebo 11 dní 
pobytu. Na danou lokalitu skvělá cena. Na 
výletu se vykoupete i v termální laguně.

 

 

Hotel Koralli

Vila Costis

Útulný rodinný hotel

Superior 2lůžk. snídaně 19 890 Kč
Dospělí přistýlka: hotel snídaně 15 900 Kč,  
hotel polopenze 19 360 Kč (8 denní)
Apartmán 3. a 4. osoba 15 900 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 4 270 Kč hotel se snídaní (8 denní) 
Příplatek: 1lůž. pokoj 6 700 Kč Superior (8 denní)

Doprava: letecky  
Praha – Santorini – Praha
Výlety: u delegáta  

Romantická vesnička Oia

Velmi žádaný pobyt

ÚTERÝ –  
PÁTEK

ÚTERÝ –  
ÚTERÝ

*11ti denní  

Kouzelný ostrov

Objevte 
s námi  
bájnou  

Atlantidu
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Cena nezahrnuje:  
případnou 
pobytovou taxu



Kréta

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8 nebo12denní pobyt, letecky, skvělá cena 
• příjemné teplé podnebí i na konci sezóny
• Matala – rozpálená kráska jižní Kréty 
• nejkrásnější pláže Řecka s Modrou vlajkou
• unikátní skalní útvary, starobylé jeskyně
• hotel u moře, polopenze nebo all inclusive
• aquagymnastika, pěkné místo na cvičení
• cvičení „s úsměvem“ nabije před podzimem

 
Hotel Fragiskos***
Řecké ostrovy s jejich neopakovatelným 
kouzlem, blankytným mořem a krásnou pří-
rodou patří k  tomu nejlepšímu, co vám může 
Evropa nabídnout. Ostrov Kréta je jedním 
z nejzajímavějších, nejpůvabnějších a turistic-
ky nejvyhledávanějších řeckých ostrovů. Jih 
ostrova je zatím velmi tradiční, není zasažen 
turistickým ruchem jako na severu a 320 dní 
v roce tu hřeje sluníčko. 
Menší letovisko Matala je situované na již-
ním cípu ostrova v krásném zálivu u Libyjské-
ho moře. Tento kus sluncem rozpálené země 
je oblíbeným a častým cílem turistů, které láká 
jedna z nejkrásnějších pláží Řecka, kouzelná 
příroda a unikátní skalní útvary. Ty najdete 
na pohlednicích i na stránkách cestovatelských 
průvodců. Pláž je zde široká, oblázkovo-písčitá 
a sahá až k vápencové skále. Kousek za pláží 
jsou známé vyhloubené jeskyně, které byly 
nejen příbytkem křesťanů, ale v 60. letech min. 
stol. i příznivců hnutí hippies. Dnes slouží pou-
ze turistům, kteří se zde ukrývají před horkým 
sluncem. Ve středisku najdete mnoho taveren 
a restaurací poskytujících výhled na moře.
Hotel Fragiskos se nachází pouhých 30 metrů 
v těsné blízkosti krásné a známé písčité plá-
že Matala, která získala ocenění Modré vlajky 
za čistotu. Hotelový areál je tvořený hlavní bu-
dovou a 5 dalšími jednopatrovými budovami. 
Hotel nabízí jednoduše zařízené pokoje s  bal-
konem, přátelský personál a velmi dobré jíd-
lo, restauraci s výhledem na moře, bar, WiFi ve 
veřejných prostorách zdarma, malé fitness, hři-
ště, 2 bazény, lehátka a slunečníky u bazénu. 
Zastávka autobusu je přímo před hotelem. Na 
výletech můžete navštívit druhý největší mínoj-
ský palác Festos, mínojskou královskou vilu Agia 
Triada nebo římský Gortys, které se nacházejí v 
této oblasti. Cvičení probíhá v  areálu hotelu 
po dobu 8denního pobytu.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůž. pokoje s  přísl. (možn. přist.), 

telefon, klimatizace a trezor (za poplatek), TV, 
lednice, balkon nebo terasa

•  stravování: polopenze formou bufetu, 
all inclusive za příplatek

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v bazénu a v moři
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta

Zakončete léto na nejkrásnějších plážích 
Řecka, nechte se okouzlit nádhernou Ma-
talou a unikátními skalními útvary, pro-
zkoumejte kamenné jeskyně ukrývající 
nejedno tajemství. Hotel s bazénem nabízí 
jednodušší ubytování, ale skvělou polo-
hu přímo u moře, příjemnou atmosféru a 
velmi chutnou stravu (polopenze nebo all 
inclusive). Možnost zvolit i 12denní pobyt.

NOVINKA

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Unikátní skalní jeskyně

Prodlužte  
si léto na  
ostrově  

přírodních 
krás

Kouzelné letovisko

Nádherné pláže

Hotel Fragiskos

       TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

26. 9.–3. 10. 17 380

Dospělí přistýlka 18 760 Kč 
Příplatek: strava all inclusive 3 310 Kč

ČTVRTEK –  
ČTVRTEK

Doprava: letecky Praha – Heraklion – Praha

Výlety:  u delegáta 

Cena nezahrnuje: místní poplatek cca 1,5 Eur/pokoj/den  
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Kypr
 
Adams Beach*****
Objevte s  námi perlu ve východní části Stře-
dozemního moře – ostrov Kypr, který si za-
milují i ti nejnáročnější turisti. Slunce svítí nad 
Kyprem více než 300 dní a hlavní turistická se-
zóna trvá od poloviny května až do konce října.
Věhlasné rekreační centrum Ayia Napa leží 
na jihovýchodním výběžku ostrova u  břehů 
Středozemního moře a patří k  nejvyhledá-
vanějším letoviskům. Najdete tu překrásné 
písečné pláže s  jemným bílým pískem a  křiš-
ťálově čistou vodou, pozvolným vstupem do 
moře, které patří k tomu nejlepšímu, s čím se 
v  Evropě můžete setkat. Starobylé centrum 
láká k podvečerním romantickým procházkám. 
Najdete tu mnoho obchodů, restaurací, typic-
kých taveren s  výbornou místní kuchyní, barů 
a diskoték. Navštívit však můžete i muzea (his-
torie Thalassa, mořského života), kláštery, koste-
ly, zábavný park, aquapark Water World a je tu 
mnoho dalších možností k aktivnímu využití.
Nádherný a nedávno zrekonstruovaný luxusní 
hotel Adams Beach se nachází v klidné části 
letoviska, cca 2,5 km od centra. Před hotelem 
je nejznámější pláž na Kypru a také nejfoto-
grafovanější – Nissi Beach. Pláž s jemně bílým 
pískem a ostrůvkem, kam lze jít pěšky přes měl-
ké moře, je nazývána kyperským Karibikem – 
průzračné moře tu má snad všechny barvy od 
světle tyrkysové po tmavě modrou.
K vybavení hotelu patří restaurace a bary, WiFi 
připojení v  lobby, lagunový bazén s  jacuzzi, 
slunečníky a lehátka u bazénu, salon krásy a ob-
chody se suvenýry. Místním busem se pohodlně 
dostanete do centra letoviska. Hotel má hodně 
stálých zákazníků, kteří se sem rádi vracejí pro 
jeho ideální polohu přímo na pláži, pěkné 
koupání, přátelské prostředí a  kvalitní servis. 
Doporučujeme romantické procházky do okolí, 
kde budete obdivovat zdejší krásnou přírodu. 
Cvičení probíhá na venkovní ploše s výhle-
dem na moře, popř. v krytém sálu.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůž. pokoje (3–4lůž. pokoje Supe-

rior) s příslušenstvím, TV/SAT, fén,trezor, mini-
bar, klimatizace, telefon, WiFi (za popl.),balkon

•  stravování: polopenze formou bufetu
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v bazénu a v moři
•  celodenní výlet autobusem po ostrově
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta

Prodlužte si léto na ostrově Kypr, perle 
východní části Středozemního moře, 
kde jsou i  v  říjnu teploty stále ještě 
příjemné a  pláže nejsou přeplněné. 
Využijte skvělé nabídky „vynikající 
ceny“ dotovaného  zájezdu s  podporou 
Kyperské organizace turistiky a  prožijte 
pobyt v  luxusním hotelu, který je jinak 
velmi drahý. Nejkrásnější pláž Kypru je 
přímo před hotelem, centrum letoviska 
na dosah. Pobyt i pro náročné klienty.

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, cenový hit
• Kypr – perla Středozemního moře 
• věhlasné letovisko s kulturním vyžitím
• nádherný zrekonstruovaný 5* hotel
• před hotelem – nejznámější pláž Kypru
• písečné pláže s jemným bílým pískem
• příjemné slunečné počasí, teplé moře
• načerpejte pozitivní energii před zimou

TURISTIKARELAXAČNÍAQUA

         TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

       9. 10.–16. 10. 24 430

Doprava: letecky 
Praha – Larnaka – Praha

Výlety: u delegáta  

Sleva: přist. 2000 Kč (pouze v pokoji Superior za 28 430 Kč/os.)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 6 000 Kč
Příplatek: obědy 5 000 Kč

ŘECKO

STŘEDA –  
STŘEDA

 

 

Kypr Vás okouzlí

Pěkné místo na cvičení

Vnitřní bazén

Historické skvostyAreál hotelu

Dovolená snů 
na ostrově 
dvou tváří

NOVINKA

Hotel Adams Beach

SPORTOVNÍFITNESSV.I.P.
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Kalábrie
 
Hotel VOI Pizzo Calabro 
Resort****
Kalábrie se nachází na jihu italského poloost-
rova a ti, kdo ji navštívili, ji nazývají „rájem na 
zemi“. Nejsou tu davy turistů, ale jedny z nej-
krásnějších pláží celého Apeninského poloo-
strova. Kalábrii si zamiluje ten, kdo má rád hory 
v těsné blízkosti moře, dlouhé písečné pláže, za 
kterými nestojí hradba hotelových paneláků, 
ale jen historická městečka s typicky úzkými 
uličkami pulsujícími středomořským životem. 
Jedna z nejhezčích oblastí Kalábrie je výbě-
žek Tropea na pobřeží Tyrhénského moře, kde 
najdete pláže s bílým pískem, tyrkysové moře 
a dvě nejosobitější starobylá městečka Tropea 
a Pizzo. Krása historické Tropey se nedá popsat 
slovy a kouzelné Pizzo Vás uchvátí. Je přilepené 
na skály jako vlaštovčí hnízdo. 
Krásný hotelový komplex Hotel VOI Pizzo Ca-
labro resort se nachází v klidné lokalitě Pizzo 
na Tyrhénském pobřeží nedaleko městečka 
Pizzo (cca 10 km). Je obklopen nádhernou 
udržovanou zahradou s  piniovým lesíkem 
a  sestává se z dvoupodlažních budov. Domi-
nantou je rozlehlý členitý bazén, dále zde 
najdete sluneční terasu s lehátky a slunečníky 
(osušky za depozit), vířivku, hlavní restauraci, 
kde se podává vynikající strava formou plné 
penze, dva bary, bar na pláži, piano bar, bar 
u  bazénu... Resort má širokou nabídku well-
ness programů, mezi něž patří sauna a parní 
lázeň, stejně tak jako za příplatek i kosmetický 
salon a masáže. Cvičení probíhá v areálu. Krás-
ná široká písečná pláž je dostupná příjemnou 
procházkou (cca 450 metrů) přes piniový lesík 
nebo lze využít dopravu hotelovým vláčkem 
v pravidelných intervalech. K dispozici jsou 
lehátka a slunečníky. Hotel zajišťuje dopravu 
minibusem do centra města Pizzo za poplatek 
(1x zdarma), kde najdete atraktivní obchůd-
ky s  nádhernými výrobky, kavárny se skvělou 
místní zmrzlinou a hlavně usměvavé italské 
starousedlíky. Připravili jsme pro Vás i nádher-
né výlety (např. nádherné sopečné ostrovy Li-
pari, Vulcano a Stromboli).

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůž. pokoje (možn. přist.) s přísl., 

minibar, TV/SAT, fén, klimatizace, telefon, tre-
zor, terasa nebo balkon 

•  stravování: plná penze formou bufetu včetně 
sklenice vody a vína k večeři

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

• aquagymnastika v bazénu, v moři  
•  1x transfer do mětečka Pizzo 
•  plážový servis (lehátka/křesílka a slunečníky) 
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta

Kalábrie, nejkrásnější dovolená v  Itálii. 
Pojeďte s námi odhalit kouzlo této méně 
známé panenské části Itálie, zjihněte 
nad křišťálovým mořem, plážemi s bílým 
jemným pískem, ochutnejte místní 
vynikající kuchyni a nejlepší zmrzlinu 
v Itálii.  Můžete pozorovat na Stromboli 
noční výbuchy sopky, navštivte jedno 
z nejkrásnějších míst Evropy – městečko 
Tropea a Pizzo…Místní obchůdky Vás 
překvapí neskutečnou nabídkou např. 
italských botiček...  A to vše za velmi 
výhodnou cenu, včetně plné penze.

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, romantika
• kouzelná Kalábrie – italský ráj na zemi 
• malebná příroda, křišťálově čisté moře
• vynikající cena na danou lokalitu a služby
• okouzlující historická městečka na dosah
• hotel v tropické zahradě blízko pláže
• BONUS - plná penze s nápoji, plážový servis
• aquagymnastika v bazénu i v moři
• velká nabídka atraktivních výletů

         TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

         6. 6.–13. 6. 19 490

Doprava: letecky 
Praha – Lamezia Terme – Praha

Výlety: u delegáta  

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 500 Kč

ČTVRTEK –  
ČTVRTEK

 

 

Začněte léto 
v přírodě na 

bílých  
plážích

NOVINKA

Hotel VOI Pizzo Calabro Resort

Rozlehlý bazén

Velký výběr cvičebních lekcí

Městečko Pizzo

Přírodní prostředí

Pláž u hotelu Tropea

Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu   

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESSV.I.P.
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Sardinie

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–4lůž. pokoje s  přísl., minibar, 

TV/SAT, klimatizace, trezor, veranda
•  stravování: polopenze formou bufetu včet-

ně sklenice vody a vína k večeři
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v bazénu a v moři
•  1x výlet (lze i v den příletu nebo odletu)
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta, plážový servis

Neopakovatelná dovolená s pohybem za 
vynikající cenu. Poznejte tento kouzelný 
ostrov s čarokrásnými písečnými plážemi, 
azurovým mořem a téměř nedotčenou pří-
rodou. Ochutnejte vynikající kuchyni, kte-
rá proslavila Itálii po celém světě! Na tuto 
„dražší“ destinaci velmi kvalitní hotel s ba-
zénem, v udržované zahradě, pár kroků od 
krásné pláže. Procházkou půvabné měs-
tečko. Červen a září jsou ideální volbou 
pro ty, kteří si chtějí vychutnat sardinskou 
atmosféru plnou slunce v klidu a pohodě. 
Nabídka atraktivních výletů po ostrově.

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, nádherné místo
• fantastická cena na danou lokalitu
• nejžádanější pobyt u klientů v roce 2018
• nejpůvabnější ostrov celého Středomoří
• klidné termíny, teplo, koupání, poznávání
• malebné městečko v přírodním parku
• nejkrásnější pláže ostrova, čisté moře
• hotel v tropické zahradě přímo nad pláží
• aquagymnastika v bazénu i v moři
• BONUS – v ceně nápoje i plážový servis
• zajímavé výlety, skvělá gastronomie

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUA

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

15. 6.–22. 6. 19 780

18. 9.–25. 9. 20 380

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 500 Kč
Příplatek: obědy 2 200 Kč

ITÁLIE

SOBOTA –  
SOBOTA

STŘEDA –  
STŘEDA

 
 

To nejlepší  
z Itálie  

na jediném 
ostrově

Doprava: letecky Praha – Olbia – Praha

Výlety: u delegáta  Cena nezahrnuje: 
případnou pobytovou taxu

 
Hotel Palmasera Village****
Sardinie je druhým největším ostrovem ve Sře-
dozemním moři. Díky svému krásnému moři 
a bělostným plážím je nazýván “Karibikem 
Středomoří”. Sardinie je převážně hornatá, 
tudíž zde můžete narazit na krásné kaňony, 
divoké řeky a jeskyně. Najdete zde také malé, 
liduprázdné, romantické pláže, kde si zaručeně 
odpočinete a načerpáte sílu. Sardinie je vyhle-
dávaná převážně movitější klientelou, proto 
bývá cena zájezdů vyšší. Vám se nyní naskytla 
jedinečná možnost poznat krásy Sardinie 
za nesrovnatelně nižší cenu. Proto neváhejte 
a vyrazte s námi na vysněnou dovolenou.  
Městečko Cala Gonone leží na východním 
pobřeží Sardinie, v oblasti Barbagia v Národ-
ním přírodním parku Gennargentu, která 
patří k nejkrásnějším na Sardinii. Najdete zde 
dlouhé pláže s hrubším růžovým pískem místy 
v kombinaci s  oblázky. Ovšem skutečným po-
kladem je pobřeží směrem na jih s průzračným 
mořem, jež patří bez nadsázky k nejkrásnějším 
na Sardinii. K těmto plážím se lze dostat po vodě 
z místního přístavu nebo pěšky po turistických 
cestách. V malebném malém městečku je ně-
kolik obchůdků, pizzerií a příjemných kaváren.
Hotel Palmasera Village v tradičním sar-
dinském stylu má skvělou polohu na útesu 
s úchvatným výhledem na azurově průzrač-
né moře. Skládá se z hlavní budovy a menších 
vilek v krásné zahradě se středomořskou ve-
getací. Pokoje mají výhled na mořskou stranu 
nebo do zahrady. Nejkratší přístup k pláži je 
po schodech nebo okolní nefrekventovanou 
místní komunikací okolo hotelu.  K  vybavení 
hotelu patří restaurace, venkovní gril, 2 bary, 
společenská místnost, bazén s mořskou vo-
dou (slunečníky a lehátka zdarma), soukromá 
pláž – plážový servis zdarma, hřiště, tenisové 
kurty, boccia, stolní tenis, obchůdek se suve-
nýry, konferenční místnost, amfiteátr. Do měs-
tečka se dostanete za pár minut příjemnou 
procházkou pobřežní promenádou. Cvičení 
probíhá na příjemné ploše v  areálu. Čekají  
Vás velmi zajímavé výlety. Např. na souostro-
ví La Maddalena, které je Národním mořským 
parkem, výlet takřka 
do samotného srdce 
Sardinie a do divoké-
ho pohoří Barbagia, 
do jeskyně Grotta del 
Bue Marino s násled-
ným koupáním na 
údajně nejkrásněj-
ší italské pláži Cala 
Luna a další.

Hotel Palmasera Village  
– pavilony v přírodě

Atraktivní pomůcky 
na každém pobytu

Kouzelné výhledy  
z hotelu nad mořem

Nejkrásnější ostrov 
Středomoří

Vynikající plocha  
na cvičení

Skvělé jídlo

Pláž přímo u hotelu

Zajímavé výlety

FITNESSV.I.P.
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Kampánie

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2-4lůž. pokoje s  přísl., minibar, 

fén, TV, klima., trezor, balkon (není u 1lůž. pok.)
•  stravování: polopenze formou bufetu včetně 

sklenice vody a vína k večeři
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

• aquagymnastika v bazénu a v moři
• 1x výlet (lze i v den příletu nebo odletu)
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta, plážový servis

Spojte fantastické cvičení u moře s  po-
znáváním toho nejlepšího, co Itálie nabí-
zí - Řím, Neapol, Pompeje, Vesuv, Capri, 
nádherné amalfské pobřeží, přírodní 
parky… Útulný, dobře hodnocený ho-
tel v zeleni, bazén, vlastní pláž, přímo 
u  moře. Vynikající italská strava a pří-
jemná atmosféra. Cenově velmi výhod-
né. Poznejte nádhernou destinaci.

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, romantika
• vynikající cena na danou lokalitu 
• Kampánie – kouzelné pláže, čisté moře
• turisticky nejatraktivnější oblast Itálie
• přírodní parky, historické skvosty, umění
• hotel v tropické zahradě přímo u pláže
• BONUS – v ceně nápoje i plážový servis
• aquagymnastika v bazénu i v moři
• velká nabídka atraktivních výletů

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

31. 8.–7. 9. 17 980

Doprava: letecky Praha – Neapol nebo Řím – Praha

Výlety: u delegáta  

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 300 Kč

ITÁLIE

SOBOTA–  
SOBOTA

 
 Historické skvosty

Hotel Domizia Palace

Pláž u hotelu

Průzračné moře

Romantické jeskyně

Kouzelné amalfské pobřeží

Smysluplné cvičení

Vesuv

Pompeje

 
Hotel Domicia Palace****
Kampánie je skvělým místem pro dovole-
nou, každý si zde najde něco pro sebe. Pro 
milovníky historie je přepestrá nabídka pů-
vodní architektury a umění, přírodní pokla-
dy skrývají četné přírodní parky a největším 
lákadlem v oblasti je jednoznačně Vesuv. 
Členité pobřeží je lemováno krásnými dlouhý-
mi plážemi se zlatavým pískem a jeskyněmi. 
Hlavním městem regionu je Neapol – Nea-
polský záliv je jedním z nejnavštěvovanějších 
míst Itálie vůbec, ke kterému náleží amalfské 
pobřeží – nejkrásnější pobřeží Itálie s celo-
světově nejušlechtilejšími citrusy. V dosahu 
je mnoho krásných měst s bohatou historií 
- Formia, Gaeta nebo nedaleká Caserta s nád-
herným zámkem. Z poloostrova Sorrento lze 
navštívit jeden z nejpůvabnějších ostrovů Tyr-
hénského moře Capri, nelze opomenout výlet 
do antických Pompejí a antického města Her-
kulaneum. Za návštěvu stojí i Řím a Neapol.  
Baia Dominizia jsou přímořské lázně v oblasti 
Kampánie, ležící mezi Římem (150 km) a Nea-
polí (80 km). Jsou často přezdívané jako „brána 
jihu“. Toto krásné a jedinečné italské letovisko 
je turisticky velmi atraktivní.
Hotel Domizia Palace je velmi elegatní a na-
chází se v letovisku Baia Domizia v krásném záli-
vu Gulf of Gaeta přímo u pláže, na kterou vede 
příjemná procházka piniovým hájem v  rámci 
komplexu. V blízkosti hotelu najdete obchůdky 
a  bary. K hotelu patří recepce, restaurace, bar, 
sauna, hudební večery, venkovní bazén s le-
hátky, tenisový kurt a udržovaná zahrada. Na 
pláži je v  ceně plážový servis. Ve společných 
prostorách je WiFi. Možnost místní dopravy 
autobusem. Cvičení na pěkné venkovní ploše 
nebo v sále. Velice žádaná destinace.

Cena nezahrnuje: 
případnou pobytovou taxu Zakončete 

 léto v turistic-
ky atraktivní

oblasti

NOVINKA

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESSV.I.P.
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Ischia
Ischia je „fantastická záležitost“ – 
moře, termální lázně, slunce, italská 
káva, skvělá strava, milí lidé. Prostě to 
nejlepší, co Evropa nabízí. Vyjímečně 
příjemný rodinný hotel s lázněmi má 
unikátní polohu blízko nejkrásnějšího 
termálního parku. V květnu je  ostrov 
nádherně rozkvetlý a je zde klid. Pobyt 
lze prodloužit na 11 dnů (PÁ-PO). Pro 
pohodu klientů organizujeme společné 
návštěvy parků a cvičíme zde v teplých 
bazénech. Pobyt bývá rychle vyprodaný.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2–4lůžkové pokoje s  příslušen-

stvím, klimatizace, lednice, TV/SAT, fén, balkon. 
•   stravování: polopenze, snídaně – formou 

bufetu, večeře – hlavní jídlo výběr z  menu, 
předkrmy, zákusky, saláty – bufet, vynikající 
strava, možnost dokoupit all inclusive nápo-
je (v ceně od 10.00 do 22.00 rozlévané neal-
ko. nápoje, voda, víno, čaje, výborná italská 
káva), možnost vyměnit večeři za oběd

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.  
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v bazénu, služby delegáta

Letecká doprava, transfer do/z letoviska za přípl.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Galidon

6. 5.–13. 5. 9 360

Doprava letecky 8 980 Kč (včetně transferů)
Dospělí na 3.lůžku: Galidon 8 320 Kč
Příplatek: Galidon all inclusive nápoje 1 370 Kč,  
Galidon mořská strana 1 400 Kč

PONDĚLÍ –  
PONDĚLÍ

 
Hotel Galidon***
Ostrov Ischia se nachází v jižní Itálii, v Tyrhén-
ském moři. Nejkrásnější a nejslavnější ostrov 
Neapolského zálivu si získal svůj věhlas po ce-
lém světě. Největší dary Ischie jsou slunce, pláže, 
překrásná příroda, milí obyvatelé a zejména více 
než sto léčivých termálních pramenů. K největ-
ším zážitkům patří návštěva okouzlujících ter-
málních parků, které nabízí množství bazénů 
s  léčivou, termální, mořskou nebo sladkou vo-
dou o různé teplotě. Aragonský hrad, Sorgeto 
– horký pramen, který se vlévá do moře a vynika-
jící italské jídlo je to, proč se sem návštěvníci zno-
vu vracejí. Ženy ocení dokonalou rehabilitaci 
celého těla a relaxaci v teplých vodách na začát-
ku sezóny, kdy je ostrov zcela zelený, je tu klid 
a v termálních parcích velmi málo lidí. Lázeňský 
hotel Galidon leží přímo nad krásnou zátokou 
Citara se slavným termálním parkem Poseido-
novy Zahrady, který je procházkou 600 m od 
hotelu nebo zkratkou asi 300 m po schodech. 
Centrum městečka Forio je 25 minut chůze. K dis-
pozici je na vyžádání i Shuttle bus. U  hotelu je za-
stávka místní dopravy. Hotel je známý vynikající 
domácí kuchyní s nabídkou místních specialit. 
Ke stravování formou polopenze, kdy lze vymě-
nit i večeři za oběd, je možné doobjednat soft 
drinks all inclusive. K  vybavení patří recepce, 
WiFi, restaurace, 2 bary, 2 venkovní bazény – je-
den s termální vodou, druhý sladkovodní, vnitřní 
termální bazén, termální sauna, termální láz-
ně s procedurami s termálním bahnem (za popl.), 
terasa na cvičení s nádherným výhledem na 
moře. Nejvíce oceníte opravdu příjemné rodinné 
prosředí a nádhernou zahradu na relaxaci.
Hotel je velmi žádaný nejen pro svoji skvělou 
polohu, ale hlavně ocenite opravdu příjemné 
rodinné prostředí a nádhernou zahradu. Při zá-
jmu klientů organizujeme společné návštěvy 
termálních parků s přistaveným minibusem.  
Pobyt lze na vyžádání  v cestovní kanceláři pro-
dloužit na 11 denní pobyt od PÁ do PO.  Cena 
pobytu závisí na aktuální ceně letenky.

Doprava: letecky Praha –Neapol – Praha

ČESKÁ REPUBLIKA88 89ITÁLIE

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, celková regenerace
• nadstandard, oblíbený pobyt již 14.rok
• velmi žádaná lokalita, za super cenu
 • špičkový  hotel s 3 bazény, sauna a lázně 
• vynikající polopenze, all inclusive nápoje
• Poseidonovy zahrady příjemnou procházkou 
• kouzelné městečko Forio na dosah
• slevy na vstupy do termálních parků
• společné návštěvy parků i s dopravou

Výlety: u delegátaCena nezahrnuje: lázeňskou taxu 
cca 1,5 Eur./os./den

Okouzlující hotel 
Galidon

Moře  
a zázračné  
prameny, 
 které léčí

Termální bazén u hotelu Galidon Nádherné termální parky

Společné výlety

Fantastické místo na cvičení

TURISTIKATERMÁLYOZDRAVNÝAQUA DENNĚFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE



Ischia

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky nebo autobusem
• pobyt v plné sezóně, za vynikající cenu
• hotel v krásné zahradě, v blízkosti pláže
• procházkou romantické městečko Forio
• v hotelu vnitřní a venkovní termální bazén
• krytá plocha na cvičení – ochrana proti slunci
• poloha blízko známých Poseidonových zahrad
• slevy na vstup a doprava do termálních parků
• rodinná dovolená, ozdravný pobyt i pro muže
• individuální přístup, menší skupina, pohoda 

 
Hotel Park Victoria***
Popis ostrova a letoviska (viz předchozí stránka).
Menší a  velmi příjemný rodinný hotel Park 
Victoria s  půvabnou zahradou se rozprostí-
rá v  malebném městečku Forio. Je zasazen 
na poklidném místě, v  blízkosti nádherné 
dlouhé písečné pláže i  historického centra 
s  řadou příjemných kaváren, pizzerií a  barů. 
Jeho součástí je venkovní termální bazén 
s  teplotou 30 °C a  vnitřní termální bazén 
s  teplotou 36 až 40 °C, který je k dispozici do 
pozdních večerních hodin. Má krásnou zahra-
du s příjemným posezením, lehátky a sluneč-
níky a  pěkným travnatým místem na cvičení.  
Je zde i velká krytá plocha, proto lze příjem-
ně cvičit v plné sezóně. Pokoje jsou v několi-
ka budovách, některé mají balkon nebo terasu. 
Pokoje jsou na poměry ostrova zcela standard-
ní, pouze 1lůžkové pokoje jsou malé. V hotelu 
je restaurace a venkovní bar, TV místnost, WiFi 
na recepci a u baru. K hotelu patří depandance, 
kde jsou klidné cenově výhodné jednodušší 
apartmány v dosahu cca 50–300 m.
Pláž Cava dell´Isola, kde je příjemná restaura-
ce, je cca 15 minut. Příjemnou procházkou po 
pobřeží se dostanete za cca 20 minut do nej-
známějšího termálního parku Poseidonovy 
zahrady a  na známou pláž Citara. Organizu-
jeme společné návštěvy všech parků i s do-
pravou, okruh po ostrově, návštěvu Pompejí 
a Vesuvu nebo ostrova Capri. 

TERMÁLYOZDRAVNÝ

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůž.  
standard

2lůž. 
balkon apartmán

13. 7.–20. 7.
14. 9.–21. 9.

8 960 9 530 8 580

SOBOTA –  
SOBOTA

Výlety: u delegáta

Cena nezahrnuje: lázeňskou 
taxu cca 1,5 Eur./os./den

Doprava: letecky  
Praha –Neapol – Praha

Doprava autobus cena 4 190 Kč (odjezd v pátek dopoledne)
Doprava letecky 10 250 Kč (včetně transferů)
Dospělí na 3.lůžku standard 8 380 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj standard 2 200 Kč

Jeden z našich nejprodávanějších pobytů. 
Nádherný ostrov s  nedostižnými parky 
je oázou odpočinku. Velkou výhodou 
našich akcí je dobrá organizace, abyste si 
ostrov opravdu užili. Menší rodinný hotel 
je i v plné sezóně za skvělou cenu a  má 
velmi dobré jídlo. Dva termální bazény 
v  areálu, příjemná zahrada, atraktivní 
poloha blízko pláže i centra města, krytá 
terasa na cvičení. Neváhejte a  objevte 
krásu tohoto termálního ostrova.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), 

klimatizace, balkon za přípl. nebo apartmán 
v depandanci, většinou balkon nebo terasa

•   stravování: polopenze, snídaně–bufet, veče-
ře výběr z menu, rozšířený zeleninový bufet

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,  
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  pravidelná aquagymnastika na uvolnění 
v termálním bazénu, služby delegáta

Letecká dopra-
va, transfer do/z 
letoviska za 
příplatek. Auto-
busová doprava 
(odjezd v pátek) 
za příplatek.

Posseidonovy zahrady

Těšíme se na Vás

Hotel Park Victoria

FITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Léto v pohybu 
a relaxace  

v termálech

Aquagymnastika 
v termálních bazénech

Skvělá plocha na cvičení

Jeden z nejoblíbenějších pobytů

Vnitřní termální 
bazén

90 ITÁLIE

AQUA DENNĚ
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Ojedinělý poznávací pobyt se zdravým 
pohybem, který Vás zcela okouzlí 
a  navrátí do teplých dnů. Nádherná 
destinace s  úchvatnými památkami 
a kouzelnou přírodou, koupání v Mrtvém 
moři a fascinující podmořský svět Rudého 
moře. V ceně výlety s místním a českým 
průvodcem. Skvělá cena na velmi nabitý 
program a velmi zajímavou lokalitu.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2–3lůžkové pokoje s  příslušen-

stvím, TV/SAT, lednice, klimatizace, rychlovar-
ná konvice, telefon, WiFi,

•   stravování: polopenze formou bufetu
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.  
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce

•  aquagymnastika v bazénu a v moři na uvolnění
•  výlety a vstupy (přesný popis výletů na webu)
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby místního průvodce a čes. delegáta
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za přípl.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

4. 11.–11. 11. 29 960

3. osoba dospělí 33 940 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 11 990 Kč

IZRAEL

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, poznávání, skvělá cena
• slunce 360 dní v roce, teplé moře celý rok
• historické, kulturní památky, přírodní skvosty
• Mrtvé moře – nejníže položené místo na Zemi
• korálové útesy a bohatý podmořský život
• Rudé moře – nejčistší a nejteplejší na světě
• letovisko – písečné pláže, bohatý mořský život 
• hotel v zahradě, palmy, bazén, blízko pláže
• atraktivní výlety, místní a český průvodce 
• Vaše vysněná dovolená pro relaxaci a zdraví

Astral Village Hotel

TURISTIKAAQUARELAXAČNÍOZDRAVNÝFITNESSV.I.P.

Doprava: letecky  
Praha – Eilat – Praha

Cena nezahrnuje: 
spropitné (cca 30 USD)

Mrtvé a Rudé 
moře, pohyb, 

poznávání

NOVINKA
 
Eilat, Astral Village Hotel***+

Izrael je země, která patří geograficky k Asii, 
kulturně k Evropě a podnebím spíše k Africe. 
Země Bible a kolébka historie židovského 
lidu, je součástí pevninského mostu spojující-
ho tyto tři kontinenty. Hranice Izraele se netáh-
ne jen podél Středozemního moře, ale také 
podél Genezaretského jezera nazývaného též 
Galilejským mořem, podél Mrtvého moře 
a podél Rudého moře, jehož podmořský svět 
je rájem pro potápěče. Během svých výletů na-
vštívíte úchvatné historické a kulturní památky 
z dob biblických. Nadšení budete i koupáním 
v Mrtvém moři, které má vysoký obsah roz-
puštěných solí a  lehce udrží i dospělého člo-
věka nad hladinou bez vlastního úsilí. Léčivé 
bahno se využívá při balneoterapiích.
Eilat (také Ejlat či Élat) je jediné izraelské le-
tovisko, které se nachází přímo na pobřeží 
Rudého moře, v nejjižnější části Izraele na 
okraji Negevské pouště. Je oblíbenou desti-
nací díky písečným plážím a bohatému moř-
skému životu. Kousek od města je delfinárium 
a u Delfíního útesu si s nimi můžete i zaplavat. 
Letovisko je vhodné pro ty, kdo mají rádi teplo 
slunečních paprsků i v listopadu, neboť slunce 
zde hřeje až 360 dní v roce a teplota vody je 
téměř stejná po celý rok. 
Nedávno zrekonstruovaný hotel Astral 
Village nabízí ubytování v samostatných 
domcích umístěných v zeleni a hostům nabí-
zí moderní ubytování s výhledem do zahra-
dy, restauraci, bary a venkovní vyhřívaný ba-
zén obklopený palmami a altány. Bezplatné 
Wi-Fi je ve společných prostorách. Hotel je jen 
několik minut od pláže a Delfíního útesu. 
Pobyt organizujeme ve spolupráci s  CK FI-
RO-tour a je spojením poznávání, pobytu 
u  moře a přiměřeného cvičení. Cvičení pro-
bíhá v závislosti na výletech. Ve volných dnech 
2x denně, ve dnech výletů dle možností. První 
celodenní výlet zamíří na pouštní pevnost Ma-
ssadu, a odpoledne odpočinek u  Mrtvého 
moře. Druhý celodenní výlet začne procház-
kou v pouštní krajině Rudého kaňonu. Poté 
navštívíte kibuc Neot Smadar a Ketura (kte-
ré hospodaří formou kolektivního vlastnictví). 
Dále Vás čeká dopolední výlet do Národního 
parku Timna patřícího díky svým unikátním 
geologickým útvarům k nejhezčím koutům 
Negevské pouště. Další atraktivní výlety na-
místě u delegáta. Regenerací po výletech 
bude koupání v Rudém moři, které je pova-
žováno za jedno z nejčistších, nejslanějších 
a také nejteplejších moří na světě.

PONDĚLÍ –
PONDĚLÍ
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Hotel Flora*** 
Eger je jedním z  nejkrásnějších barokních 
měst v  Maďarsku. Leží na úpatí pohoří Bük, 
uprostřed vinařské oblasti. Přitahuje svými 
historickými památkami, kulturním vyži-
tím, vinnými sklípky. Lázeňské středisko s jedi-
nečným mikroklimatem proslulo svými 52 léči-
vými prameny a skvělým vínem. Zdejší voda je 
doporučována zvláště při léčbě poruch pohy-
bového ústrojí a  revmatismu, pro rehabilitaci  
a léčbu gynekologických problémů. 
Útulný hotel Flora uspokojí požadavky 
i  náročné mezinárodní klientely. Hotel je 
vyhledávaný díky vlastnímu venkovnímu 
termálnímu areálu s velkým množstvím ba-
zénů (i krytých) s  termální vodou (29–38°C) 
i  plaveckými bazény s  normální vodou. Do 
areálu, který je v zahradě se dostanete jen 
v "župánku" přímo z hotelu. Hotel má vlastní 
wellnes centrum – vnitřní termální bazény 
a sauny – vše v ceně, otevřené až do 23 hod., 
balneoprovoz s  léčebnými procedurami, 
beauty salon, fitness, tenisový kurt, trezor. 
Místní stylová restaurace s vynikajícími ma-
ďarskými specialitami doplňuje originální 
atmosféru tohoto poetického, architektonic-
ky zajímavého místa, kam se klienti každo-
ročně vrací. Někteří i  dvakrát do roka. Je tu 
neuvěřitelně přátelská rodinná atmosféra 
a pohoda.

celodenní výběr lekcí, nejoblíbenější pobyt 
•  8denní pobyt, doprava, již 17. rok
•  skvělá cena - nadstandardní program
•  nejkrásnější barokní město v Maďarsku
•  hotel s dokonalým termálním areálem
•  vnitřní, venkovní bazény, sauny, whirpool
•  neomezený vstup do celého areálu 
•  útulný hotel s vynikající polopenzí
•  příjemné sály na cvičení přímo v hotelu
• denně aquagymnastika nebo plavání
• výlet do okolních lázní, vinný sklípek
• mnoho módních obchůdků, cukráren, trhy
• pohyb v každém věku, pro muže i ženy

Eger
Zcela unikátní pobyt za vynikající cenu, 
který úžasně působí nejen na zdraví, ale 
i na psychiku a  je vždy brzy vyprodán. 
Hotel s  vnitřním a  venkovním  termál.  
areálem v  zahradě. Rozdělení klientů do 
menších skupin na cvičení (podle toho 
jak se cítí) a  celodenní výběr lekcí (3-4 
cvičitelky) je zárukou, že si dobře zacvičí 
úplně každý! Jak pravidelně cvičící, tak i ti, 
kteří začínají, popř. mají drobné zdravotní 
potíže (věkové rozpětí cca 18–85 let ). 
Běžně cvičí i  muži. Společné setkání ve 
sklípku při kytaře. Dobrá nálada a pohoda.

Cena zahrnuje
•   ubytování: podkrovní 2lůž. pokoje s přísl., bar, 

TV/SAT, telefon. Mají společ. menší dvojlůžko. 
Větší 2–3lůž. pokoje s možn. přistýlky, balkon. 

•   stravování: polopenze formou bohatého bu-
fetu, unikátní maďarské speciality, pitný režim

•   neomezený vstup – venkovní termální lázně
•   vnitřní hotel. bazény, whirpool, sauny, fitness
•   celodenní cvičební program pro každý věk,  

největší  výběr lekcí se špičkovými pomůckami 
– aerobní, kondiční, rehabilitační, antistresové...

   možnost výběru skupiny cvičící dle kondice 
•   denně aquagymnastika v příjemném bazénu
•   lázeňská taxa (1,5 Eur/os./den), parkovné

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůžko  
bez balkonu

2 lůžka  
s balkonem

18. 5.–25. 5.
28. 9.–5. 10.

11 490 12 380

Doprava:  vlastní, autobus (parkování pro klienty CK zdarma u hotelu)

TERMÁLYAQUA DENNĚV.I.P. POD 1 STŘECHOU
VŠE

OZDRAVNÝCELODENNÍ RELAXAČNÍ TURISTIKA

SOBOTA –
SOBOTA

Hotel Flora

Krytá část 
venkovního areálu

Doprava autobus odjezd v pátek večer, cena 1 960 Kč
Dospělí na přistýlce ve 2lůžkovém pokoji s balkonem 8 610 Kč
Přípl.: 1 lůžk. pokoj bez balkonu 3 800 Kč, omezený počet pokojů

Venkovní areál

MAĎARSKO

Největší výběr  
cvičebních lekcí

Cvičíme a bavíme se

Radost z pohybu  
v každém věku

Relaxační 
a antistresový 

pobyt Vás  
nabije energií

Nádherný Eger

Atraktivní cvičební pomůcky
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Hotel Rába City Center***     
Předvánoční bonbónek – kouzelné město, 
termální lázně, pěkné obchůdky, trhy, kavár-
ny. Györ je nádherné barevné město mezi Bu-
dapeští a Vídní s množstvím kulturních a pří-
rodních pokladů. Procházka starým městem je 
krásná a relaxační.  Léčebné, termální a zážit-
kové lázně lázně Rába Quelle jsou otevřené 
během celého roku. Rekreaci přemění na neza-
pomenutelný zážitek 40 zážitkových elementů, 
masážních lehátek, gejzírů, chrličů, masážních 
trysek, jeskyní a vodopád. V nádherně zrekon-
struovaném barokním centru města upou-
tá budova Hotelu Rába City Center. Lázně 
procházkou 10 min. K dispozici fitness studio, 
wellness, masáže a  sauna. Součástí hotelu je 
Belgická restaurace a pivnice. Ubytování nabízí 
standardní a renovované pokoje. V  příjemném 
hotelu je konferenční sál na cvičení. Lázně pro-
cházkou cca 10  min. Cvičení je přizpůsobeno 
tak, abyste mohli v klidu relaxovat v termálních 
lázních. Vstupy do lázní – na místě, cena je dle 
počtu hodin a věku (cca10 eur/den). Za příplatek 
nádherný saunový svět (finská a parní kabina, 
jacuzzi, frigidírium, sauna, infrakabina, tepidári-
um, solná jeskyně…). Do lázní se jde skupinově 
ve čtvrtek i v pátek (vstup se slevou). Při zájmu 
společná prohlídka starého města.
Do Györu (Ráb) jezdí z Prahy přes Brno a Bra-
tislavu několikrát denně cenově výhodná  

pravidelná linka Flixbusu. Nádraží je 
od hotelu cca 500 m.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2–4lůž. Standard pokoje a  apt. 

s přísl., telefon, fén, minibar, TV/SAT, WiFi, župan 
Standard Plus renovované pokoje mají navíc 
klimatizaci, varnou konvici (čaj, káva)

•   stravování: snídaně formou bufetu, za přípla-
tek večeře – 3chodové velmi chutné menu

•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s  využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce 

• neomezené wellness – sauna, infrasauna
• pobytová taxa
Na místě lze objednat masáže.

Sportovní 
dovolená 

v žádaném 
letovisku

Příjemné  
klima,  

průzračné moře 
a pohyb

Prožijte krásné chvíle ve  městě památek. 
Příjemný hotel s vynikajícími službami v his-
torickém centru.  Termální lázně Vás nabijí 
před zimou energii.  Skvělá dostupnost lin-
kovým autobusem. Poseďte v kavárně, kup-
te výhodně vánoční dárky.  Pro ženy i  mu- 
že (ti ocení Belgickou pivnici v hotelu ).

Termální 
relaxace 

v nádherném 
městě

MAĎARSKO

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 5denní pobyt, poznávání, relaxace, nákupy
• vynikající a levné spojení autobusem 
• jedno z nejkrásnějších měst Maďarska
• oblíbené přírodní termální lázně
• stoletý hotel v barokním prostředí 
• Belgická restaurace, snídaně či polopenze
• sál na cvičení, fitness, masáže, sauna 
• předvánoční zastavení pro ženy i muže

     TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

2lůžk. 2lůžk. Plus

13. 11.–17. 11. 5 380 5 930

Doprava:  vlak, autobus, vlastní, parkovišti – parkovací 
dům 7eur/den, nutno rezervovat předem. Možno parkovat 
nedaleko u řeky zdarma (cca 12min.).

STŘEDA –  
NEDĚLE

Dospělí přistýlka 4 870 Kč
Příplatek: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč/pobyt, 1lůžk. Plus 2 400 Kč/pobyt
Příplatek: večeře 1 500 Kč

Hotel Rába City Center

Pohoda v lázníchPěkný sál na cvičení

Nádherný  
termální areál

TURISTIKATERMÁLYBALNEOOZDRAVNÝRELAXAČNÍFITNESS

96 ČESKÁ REPUBLIKA

TERMÍN
Ceny [Kč]

2lůžkový 3–4lůžkový

24. 5.–26. 5.
11. 10.–13. 10.

2 990 2 890

Příplatek: 1 lůžkový pokoj 250 Kč/den.

Doprava: k penzionu lze dojet po pěší zóně. Parkování na 
blízkém parkovišti.

Třeboň
 
Penzion Siesta
Třeboň patří k našim nejoblíbenějším měs-
tečkům. Útulný rodinný penzion Siesta má 
ideální polohu v klidné části, přímo u náměstí. 
Podává se zde velmi chutná domácí snídaně 
a  večeře. Na penzionu probíhají masáže. Do 
pěkného zrcadlového sálu na cvičení je to 
přes park asi 5 min. Víkend začíná v pátek po 
večeři relaxačním cvičením s prvky jógy v sol-
né jeskyni v Relax studiu (cca 3min.). V sobotu 
dopoledne jsou kondiční hodiny, odpoledne 
začne vycházkou Nordic Walking s poznává-
ním okolí Třeboně (při špatném počasí místo 
vycházky Alpinning). Odpoledne zakončíte 
příjemným pomalejším cvičením v sále. V ne-
děli dopoledne Vás čekají další atraktivní lekce.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne 
klientky mohou využít k prohlídce města. 
Program začíná v  pátek úvodní besedou 
v 17.30 na Siestě, večeří cca v 18.00, cvičením 

v solné jeskyni v 19.30 a končí v neděli 
cca ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůžkové pokoje s příslušenstvím,  

TV/SAT, varná konvice.
•  stravování: polopenze, snídaně a večeře – od-

lehčené menu
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně– 
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení

•  ozdravné relaxační cvičení v solné jeskyni
•  vycházka Nordic Walking (hole k dispozici) do 

okolí - dle počasí (popř. Alpinning v sále)

Nutno objednat předem 
•  Částečná masáž 30 min. 280 Kč
•  Celková masáž 60 min. 500 Kč  

(druh masáže po domluvě na místě)

Ozdravný víkend se vším, co k tomu patří. 
Skvělé cvičení, procházka na zdravém 
vzduchu a k  tomu relaxace a  ozdravění 
organismu v  solné jeskyni. Pohoda 
v  útulném penzionu, domácí strava. 
Kulturní vyžití v lázeňském městě.

ČESKÁ REPUBLIKA

Penzion Siesta

Ozdravný  
víkend  

v nejžádanějších 
lázních

NOVINKA

NORDIC WALKINGRELAXAČNÍPROCEDURYOZDRAVNÝFITNESS

Vycházka Nordic Walking

Cvičení v solné jeskyni

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 10 Kč/den

97



ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Kutná Hora
 
Hotel U Kata***
Kutná Hora patří díky četným historickým 
památkám k  turisticky nejnavštěvovanějším 
v  ČR. Zrekonstruovaný stylový hotel U  Kata 
je v klidné části města jen pár minut chůze od 
míst, které byly pro svoji architektonickou krá-
su zapsány na seznam UNESCO (Vlašský dvůr, 
chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej, Hrádek). Ho-
tel je nejkomplexnějším zařízením s nejširší 
nabídkou služeb v  regionu. Pro odpočinek 
je hostům k dispozici wellness centrum s ši-
rokou nabídkou služeb – pivní lázně, finská 
sauna, parní lázeň, whirlpool, masáže a  další. 
V hotelu se nachází kavárna, středověká krčma 
s vyhlášenou kuchyní, sál na cvičení, půjčovna 
kol a parkoviště. 5 minut od hotelu je sportov-
ní areál s  plaveckým bazénem, kde probíhá 
aquagymnastika. Můžete si vyzkoušet i  atrak-
tivní pivní lázně, které uvolní svaly. Kutná Hora 
je 70 km od Prahy a  je dostupná jak příměst-
skou dopravou, tak i vlakem. Využijte nabídky 
si pobyt prodloužit do pondělí (na dotaz v CK).
Program celého víkendu je sestaven tak, 
aby jste příjemně prostřídali cvičení, rege-
neraci a poznání nádherného města.
Ubytování v  pátek od 14.00. Odpoledne kli-
entky mohou využít k prohlídce města.
Program začíná večeří cca v  17.30, úvodní 
besedou v 18.00 a aquagymnastikou v 19.00, 
končí v neděli obědem okolo 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–4lůžkové pokoje a  apartmány 

s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi
•  stravování: plná penze, snídaně formou bufe-

tu, obědy a večeře – odlehčené menu
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně-
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení

•  1–2x rehabilitační uvolnění v pěkném well-
ness centru, parní a finská sauna, whirpool

•  aquagymnastika v bazénu s pomůckami
• 20% sleva na masáže a procedury v hotelu 

Při zájmu klientů, lze objednat na místě zajíma-
vou prohlídku po historickém centru s  prů-
vodcem (cca 1,5 hodiny, cena 90 Kč).

TERMÍN Ceny [Kč]

1. 3.–3. 3.
5. 4.–7. 4.
12. 4.–14. 4.
10. 5.–12. 5.
18. 10.–20. 10.
1. 11.–3. 11.
15. 11.–17. 11.

3 750

Fantastická kombinace rozmanitého cvi-
čení s následnou rehabilitací ve wellness, 
kterou můžete doplnit  procházkami po 
nádherném historickém městě. Stylový 
hotel v klidné části města u centra.

RELAXAČNÍ

Hotel U Kata

Pěkné pokoje

Oblíbený víkend

Příjemné prostředí

Wellness centrum

Velký výběr cvičebních lekcí

Aquagymnastika  
v pěkném bazénu

Vonné koupele

BALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURYAQUAFITNESSV.I.P.

 
Nutno objednat předem
•   Relax balíček s velkou slevou pro Vás – pivní koupel 

se suchým zábalem (lze vyměnit i za aroma nebo 
bylinnou), částečná aroma masáž 550 Kč

•   Celkové kosmetické ošetření:  
(kosmetické studio cca 5 min. od hotelu)  550 Kč

ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Příplatek: 1lůžkový pokoj 350 Kč/den

Víkend  
v pohybu  

s komplexní 
regenerací

98 99

Doprava: parkování zdarma v uzavř. areálu (vjezd zezadu z hl. silnice, 
která vede k bazénu), vlak 3min. (zastávka KH město), bus 10 min. chůze 
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Poděbrady

TERMÍN

Cena [Kč]

Na Zámku
Král Jiří

Rondel

22. 2.–24. 2. 3 390 3 490

22. 3.–24. 3.
5. 4.–7. 4.
3. 5.–5. 5.
31. 5.–2. 6.
14. 6.–16. 6.
27. 9.–29. 9.
25. 10.–27. 10. 
15. 11.–17. 11.
29. 11.–1. 12.
6. 12.–8. 12.

3 490 3 590

Doprava: parkování v okolí objektů zdarma. Penzion 
Na Zámku 200 Kč/víkend v uzavřeném areálu. Vlak, autobus 

10 min. 

Velmi oblíbené víkendy s milou rodinnou 
atmosférou, domácí strava na penzionu, 
malé skupiny na cvičení, teplý bazén, pěk-
né balneo centrum a  kouzelné lázeňské 
město s atraktivním vyžitím. Již 10.rok.

Lze objednat  
předem v CK
•  Pro klienty Rondelu:  

saunu či infrasaunu  
 150 Kč/hod. 

  vířivku pro 2 osoby  
 120 Kč/30 min./os.

 

Cena zahrnuje
•  ubytování: penzion Na Zámku a Král Jiří,  

penzion Rondel: 2–3lůžkové pokoje a apartmá-
ny s příslušenstvím, TV/SAT, minibar, internet

•   stravování: penzion Na Zámku a Král Jiří, 
penzion Rondel: polopenze, snídaně – formou 
bufetu na penzionech, večeře – odlehčená stra-
va se podává na penzionu Král Jiří

•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně-
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení

•  aquagymnastika v teplém bazénu

 
Nutno objednat předem
Víkendové balíčky za vynikající cenu 
•  Aroma balíček – aroma koupel dle výběru, částečná 

masáž (60 min.)  500 Kč/os. dvojice ve vaně  
(v případě obsazení vany jednou osobou doplatek 
80 Kč na místě)

•   Relax balíček – částečná masáž dle výběru,  
zábal dle výběru (45 min.)  400 Kč

•  Masáž částečná (30 min.)  
(klasická, reflexní. aroma dekoltu...)  270 Kč 

•  Masáž lávovými kameny (30min.)  320 Kč

Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/den, Rondel 350 Kč/den

Penzion Na Zámku

Penzion Král Jiří

 
Penzion Na Zámku a Král Jiří*** 
Penzion Rondel***
Romantický penzion Na Zámku se nachází 
v  prostorách zámku přímo u náměstí. Útulné 
pokoje Vás nadchnou, jsou vybaveny stylovým 
nábytkem. Ve společenské místnosti si můžete 
uvařit kávu, čaj, apod. V objektu je pouze 9 po-
kojů (na vyžádání pro skupinky pak nádherné 
apartmány), což přispívá k  příjemné atmosféře 
a  intimitě. Na penzionu je nově vybudované 
wellness centrum (vana, sauna, muzikoterapie). 
Možno využít za příplatek přímo na místě.
K  penzionu patří stylový penzion Král Jiří na 
náměstí s velkými moderními pokoji. Zde je 
velmi pěkná restaurace, kde se podává veče-
ře pro všechny penziony. V areálu je nové bal-
neo, kde se čerpají procedury. Cvičení probíhá 
v sále areálu zámku.
Luxusní penzion Rondel nabízí velmi pěkné 
ubytování. Objekt je na klidném místě a má 
zahradu. 7 nadstandardních pokojů doplňuje 
stylová jídelna s krbem, kde se podává snídaně. 
Z  některých pokojů je přímo vstup do zahrady 
s  venkovním bazénem a lehátky na slunění. 
Hosté uvítají vlastní balneo s vířivou vanou, dvě 
sauny a solárium (za popl.). Na cvičení dojdete 
do areálu zámku asi za 5 minut.
V teplém bazénu lázní probíhá aquagymnasti-
ka. V penzionu Na Zámku lze zapůjčit kola.
Ubytování v pátek od 17.00 (lze přijet dříve).
Program začíná společnou úvodní besedou 
v penzionu Na Zámku v 17.30, večeří cca v 18.00, 
cvičením cca v 19.15 a končí v neděli okolo 12.00. 

ČESKÁ REPUBLIKA

Oblíbený 
víkend 

s rodinnou 
atmosférou

Penzion Rondel Ozdravné cvičení v přírodě

ČESKÁ REP UBLIKA

PROCEDURYRELAXAČNÍ

Balneo centrum

Pěkný sál na cvičení

Velký výběr 
cvičebních 
pomůcek

Teplý bazén lázní

BALNEOAQUA

Útulné prostředí 
penzionu Na Zámku

SPORTOVNÍFITNESS

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 21 Kč/den
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Poděbrady
 
Hotel Junior*** 
Lázně Poděbrady jsou velmi vyhledávané láz-
ně s upravenými parky a hezkým okolím. Hotel 
Junior má výbornou polohu v  klidné části 
města, necelé 2 minuty chůze od lázeňské kolo-
nády. Je tu výtah, pěkná restaurace, WiFi, fitness 
a úschovna zavazadel. Služby v hotelu zajišťují 
studenti Hotelové školy. Víkend začíná v pátek 
večerním cvičením v  sále zámku.  V  sobotu 
je celé dopoledne cvičení. Po obědě je čerpání 
masáží a balíčků v novém balneo centru přímo 
u zámku. Celé odpoledne je výběr z dalších lekcí 
(procedura může zasáhnout do nějaké lekce). 
Večer je aquagymnastika v  teplém bazénu. 
V neděli je dopoledne cvičení s dalšími  atraktiv-
ními pomůckami a závěrečné protažení.
Ubytování v pátek po 17.00 (lze přijet dříve).
Program začíná večeří cca v 17.30, úvodní bese-

dou v 18.00, cvičením cca v 19.00 a končí 
v neděli cca v 11.35 obědem.

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2–3lůž. pokoje s  příslušenstvím, 

TV/SAT, lednička, telefon, WiFi
•  stravování: plná penze, snídaně formou bufe-

tu, oběd a večeře – odlehčené menu 
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně-
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení

• 1x aquagymnastika v teplém bazénu lázní

Nutno objednat předem
•  Aroma balíček– aroma koupel dle výběru, 

částečná masáž (60 min.)  500 Kč/os./ 
/dvojice ve vaně , (v případě obsazení vany jed-
nou osobou – doplatek 80 Kč na místě)

•  Relax balíček– částečná masáž dle výběru, 
zábal dle výběru (45 min.)  400 Kč

•  Masáž částečná 30 min. (klasická, reflexní. 
aroma dekoltu...)  270 Kč 

•  Masáž lávovými kameny 30min.  320 Kč

Krásné lázeňské město s kulturním vyži-
tím a  možností nákupů, příjemný hotel,  
skvělý tým cvičitelek,  atraktivní lekce, 
aquagymnastika, plná penze.

Hotel Junior

Aquagymnastika  
v teplém bazénu

Oblíbený pobyt
Sportovní  

víkend 
v lázeňském 

městě za  
super cenu

TERMÍN
Cena [Kč]

standard nadstandard

12. 4.–14. 4. 
17. 5.–19. 5. 
1. 11.–3. 11.
22. 11.–24. 11.

3 340 3 540

Doprava: před hotelem a v okolí (od pá 18.00 do po 8.00 je 
zdarma), popř. mimo centrum – u nádraží, řeky…, vlak a bus 10 min.

Přistýlka: nadstandard 2 950 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den (standard)

ČESKÁ REP UBLIKA

RELAXAČNÍPROCEDURY

Sportovní a relax. centrum

Fitness pomůcky ze světa

Nymburk
Sportovní a relaxační centrum
Hotel v klidné části za městem v přírodě je spor-
tovní centrum, kde je vše pod jednou střechou:  
tělocvičny, vlastní krytý plavecký bazén 25 m, 
teplý rehabilitační bazén s  tryskami, sauna… 
vše v  ceně. Objekt je využíván jako sportovní 
a rehabilitační zázemí zahraničních i českých 
reprezentantů. Svým špičkovým vybavením je 
dokonalý i pro náš nadstandardní program. Je tu 
navíc bohatá a vynikající strava. Nechybí tu ani 
příjemný bar. Z nádraží v Nymburce lze dojet do 
Sportcenta místní dopravou. Jeden z nejoblíbe-
nějších pobytů za vynikající cenu.
Ubytování v pátek od 17.00 (lze přijet i dříve).
Program začíná večeří v 17.30, úvodní besedou 

v 18.45 a cvičením v 19.00, končí v neděli 
obědem okolo 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůžkové pokoje s  příslušen-

stvím, TV/SAT, rádio, telefon, výtah, WiFi 
•  stravování: plná penze, formou bohatého 

bufetu, hodně zeleniny a ovoce, pitný režim
•  celodenní kondičně–rehabilitační program 

 největší výběr rozmanitých lekcí pro každý 
věk (zaměření aerobní, kondiční, rehabilitační) 

• 2x aquagymnastika nebo plavání – plav. bazén
•  2x rehabilitační program: teplý rehabilitační  

bazén s tryskami, sauna – uvolnění celého těla

Po příjezdu lze do-
objednat na místě 
masáže (lávovými 
kameny, aroma, 
klasické, reflexní, 
antistresové…). 

Celodenní rozmanitý cvičební program 
s největším výběrem atraktivních cvičebních 
lekcí a pomůcek. V areálu je velká tělocvična, 
plavecký bazén, sauna, rehabilitační bazén 
s tryskami,  celodenní stravování. Vše v ceně.

Doprava: vlastní, parkování u hotelu zdarma, vlak, autobus 
Z hl. nádr. (vlak i bus) Nymburk ke Sportcentru  jezdí v PÁ 
místní doprava v 16.03,17.03,18.03... (cca 10 min). V Ne  Vás po 
dohodě v CK odvezeme po 12 hod. na nádraží v Nymburku.

BALNEO

V  
CENĚ

TERMÍN
Ceny [Kč]

hotel

29. 3.–31. 3.
5. 4.–7. 4.
26. 4.–28. 4.
10. 5.–12. 5.
11. 10.–13. 10.
18. 10.–20. 10.
1. 11.–3. 11.
22. 11.–24. 11.

3 580

PROCEDURYAQUA DENNĚSPORTOVNÍCELODENNÍPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Oblíbený  
víkend s nad-
standardním 
programem

Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den

Největší výběr 
atraktivních lekcí

ČESKÁ REPUBLIKA

Rehabilitační bazén

Aquagymnastika pro radost

AQUASPORTOVNÍFITNESS

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 15 Kč/den

102 103



ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Beroun
 
Hotel U koně*** 
Královské město Beroun láká k návštěvě ne-
jen historickými památkami, bohatou kultur-
ní a sportovní nabídkou, ale i svým překrásným 
okolím. Pro milovnice přírody vede z Berouna 
naučná stezka Brdatka – Talichovo údolí (cca 
4 km). Na Městské hoře je vybudováno volně 
přístupné medvědárium. Nedaleko je nejzná-
mější hrad Karlštejn, kam jezdí vlak. Každou 
sobotu se na náměstí konají atraktivní trhy. 
Pro milovnice bruslí vede z Berouna in-line dráha 
kolem řeky Berounky.
Velmi dobře hodnocený rodinný hotel U koně 
najdete přímo v centru, v historickém srdci měs-
ta. Celý hotel prošel v roce 2018 celkovou rekon-
strukcí a nabízí pohodovou atmosféru v útul-
ných pokojích. V přízemí hotelu je restaurace, 
kterou můžete využít i během dne k příjemné-
mu posezení u kávy.  
Cvičení probíhá v  pěkné tělocvičně, vzdálené 
cca 200 m. Do moderního Relax centra, kde 
probíhají procedury, dojdete asi za 5 min. So-
botní cvičení probíhá v ranních hodinách, pak 
je cca v 9.30 snídaně a poté máte čas na relaxační 
procedury a prohlídku města. Odpoledne je pak 
celé v pohybu. Zakončíte ho v aquaparku cvi-
čením v bazénu a relaxací ve vířivých bazénech 
nebo v páře. V neděli je celé dopoledne cvičení.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne kli-
entky mohou využít k procházce po městě. 
Program začíná večeří v 18.00, úvodní besedou 

v 18.30,   úvodním cvičením cca v 20.00 
a končí v neděli okolo 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–4 lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, WiFi          
•  stravování: polopenze, snídaně formou bufe-

tu, večeře - odlehčené menu, salát 
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně-
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení

•  aquagymnastika a regenerace v aquaparku

Nutno objednat předem (lze kombinovat) 
•  Lázeňská koupel (20 min.) – vyběr 350 Kč
•  Částečná masáž (30 min.) – vyběr 350 Kč
•  Zábal rašelina – výběr části těla 150 Kč

Oblíbené historické městečko se spous-
tou obchůdků i kaváren. Okolí láká k toul-
kám v  přírodě. Velmi dobře hodnocený 
„zcela nový“ hotel u náměstí, pěkná tělo-
cvična. Velká nabídka procedur. Program 
uzpůsoben tak, abyste měli čas i na pro-
hlídku města, popř. výlety do okolí.

Hotel U koně

Pěkné Relax Centrum

Výlety do okolí

Velká tělocvična

Velmi pěkný hotel

Víkend  
plný pohybu 

v pěkném 
městečku

TERMÍN
Cena [Kč] 

2lůž. 3lůž., 4lůž.

26. 4.–28. 4. 
18. 10.–20. 10. 
8. 11.–10. 11.

3 280 3 190

Doprava: u hotelu je několik parkovacích míst zdarma. Po obsazení 
u hotelu je Parkovací dům U Černého koně (za poplatek). Výborné spojení 
z Prahy busem i vlakem (cesta trvá cca 30 minut).

Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den

NOVINKA
ČESKÁ REP UBLIKA

Sobotka
Hotel Pošta***
Romantický kraj  Český ráj  spojuje přírodní 
krásy s četnými historickými památkami. Mezi 
pozoruhodná místa patří např.  Skalní měs-
ta v  Prachovských skalách. Půvabné městeč-
ko Sobotka pro svou úžasnou polohu je ozna-
čováno jako vstupní brána do Českého ráje. 
Kromě kouzelného historického centra objevíte 
na vršku nad městem zámek Humprecht. 
Hotel Pošta se nachází v  samotném historic-
kém centru města  a má skvělé hodnocení. 
Krásné ubytování v nově zrekonstruovaném 
hotelu se  stylovou restaurací, pizzerií, kavár-
nou a letní terasou, milý a ochotný personál, 
skvělá kuchyně Vás pohladí po duši. Cvičení 
v nedaleké prostorné tělocvičně je přizpůso-
beno tak, abyste se mohli věnovat společné 
vycházce Nordic Walking. K  regeneraci jsou 
pro Vás připraveny v hotelu masáže. 
Ubytování v pátek od 14.00 hodin. Odpoledne 
klientky mohou využít k procházce po městě. 
Program začíná večeří v  17.30, úvodní be-

sedou v  18.00 a cvičením okolo 19.00 
a končí v neděli cca ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůkové pokoje s příslušenstvím 

(možnost přistýlky),TV/ SAT, WiFi
•  stravování: polopenze, snídaně formou bufe-

tu, večeře – výběr ze 3 menu     
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně-
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení

•  vycházka Nordic Walking (hole k dispozici)
•  turistická mapa, káva a dezert na přivítanou
•  50 % sleva na vstup do zámku Humprecht

Nutno objednat předem  
•  Klasická masáž (popř. reflexní, baňkování)  

45 min. / 90 min.   350 Kč / 650 Kč

Víkend ve skvěle hodnoceném hotelu 
s  vynikajícími službami, výborné jídlo, 
útulné prostředí. Smysluplné cvičení 
a společná vycházka Nordic Walking 
ozdraví celý organismus i Vaši mysl. 
Program ocení ženy i muži každého věku.

Doprava: vlak, autobus, vlastní. Parkování - bezplatně za 
hotelem, popř. přímo před hotelem na náměstí 100 Kč/den

TERMÍN
Ceny [Kč]

hotel

3. 5.–5. 5.
4. 10.–6. 10.

3 370

Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den

ČESKÁ REPUBLIKA
NOVINKA

Hotel Pošta

Společná ozdravná vycházka

NORDIC WALKING

Fitness  
víkend  

s Nordic  
Walking

TURISTIKAOZDRAVNÝPROCEDURYFITNESSRELAXAČNÍPROCEDURYAQUASPORTOVNÍFITNESS

Prostorná tělocvična

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 10 Kč/den
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Dětenice
Středověký Hotel Dětenice
Unikátní a ojedinělý  Zámecký resort Děte-
nice se nachází v malebné vesničce Dětenice 
(65 km od Prahy). V překrásné přírodě zažijete 
středověk na vlastní kůži a ochutnáte české 
speciality ve vyhlášené a první středověké 
krčmě svého druhu na světě. Nádherný stře-
dověký hotel patří mezi unikátní hotely svě-
ta a nabízí novou dimenzi zážitkové turistiky. 
Naprosto unikátní interiéry tohoto hotelu 
Vás zcela okouzlí a prožijete víkend, který se 
pro Vás stane nezapomenutelným zážitkem. 
Toaleta zdánlivě vyhlížející jako suchá latrína, 
sprchový kout s  konví na teplou vodu místo 
sprchy, kamenné koryto na mytí rukou jistě 
překvapí, ale vše je čisté a voňavé. Součástí 
hotelu je Šenk u dvou Čarodějnic s  ohněm 
v otevřeném krbu. Cvičení probíhá v tělocvič-
ně vedle hotelu. Víkend je kombinací cvičení 
a středověké zábavy. V sobotu je celé dopo-
ledne cvičení a pak máte čas např. na prohlídku 
zámku a pivovaru. Odpoledne je cvičení a večer 
Vás čeká večerní program v krčmě, při kterém 
se vrátíte zpět do středověku.  V neděli je dopo-
ledne cvičení. Středověký cvičební úbor vítán .
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne 
klientky mohou využít k prohlídce zámku, pi-
vovaru, nebo k procházce po oboře.
Program začíná večeří v 18.00, besedou 

v  18.30, cvičením cca v 19.30 a končí 
v neděli okolo 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: stylové 2lůž. pokoje nebo apartmá-

ny s příslušenstvím, hotelová kosmetika
•  stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,  

večeře - (PÁ) v Šenku u dvou Čarodějnic – od-
lehčené menu, salát, (SO) tříchodové velmi bo-
haté středověké menu ve Středověké krčmě 

•  celodenní kondičně–rehabilitační program 
 největší výběr rozmanitých lekcí pro každý 
věk (zaměření aerobní, kondiční, rehabilitační) 

•  večerní program „Středověk na vlastní kůží“ 
(19.00–22.00 hodin v hodnotě 650 Kč)

•  sleva na prohlídku zámku a pivovaru
•  pobytová taxa
Za příplatek Strašidelná prohlídka zámku a pro-
hlídka pivovaru (190 Kč)

Víkend ve zcela unikátním hotelu, kde 
se přenesete z 21. století do středověku. 
Čeká Vás skvělé „středověké mučení 
– cvičení “, fantastické jídlo a nádherný 
večer ve Středověké krčmě. Pojeďte se 
s námi bavit a zcela odreagovat.

Doprava: vlak, bus, vlastní, parkování u hotelu zdarma. 
Doporučujeme spojení busem např. Praha (Černý Most)– 
Mladá Boleslav – Dětenice (cca 1,5 hod.) 

TERMÍN Ceny [Kč]

12. 4.–14. 4.
8. 11.–10. 11.

3 980

Dospělí přistýlka 3 200 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 700 Kč/den

ČESKÁ REPUBLIKA
NOVINKA

RELAXAČNÍ

Fantastický 
víkend  
v době  

středověku

Unikátní prostředí

Středověký večer

“Středověké cvičitelky” Hotel Dětenice

Mladá Boleslav
 
Hotel Sand Martin**** 
Moderní hotel Sand Martin je součástí golfové-
ho resortu Golf Mladá Boleslav na okraji Mladé 
Boleslavi v  části Michalovice. Interiéry pokojů 
jsou prostorné a velmi pěkně zařízené. Z každého 
pokoje je z balkonu výhled do okolní zeleně. Sou-
částí resortu je celodenně otevřená restaurace 
s venkovní terasou a sál na cvičení. Celý pobyt je 
neomezený vstup do nově vybudované well-
ness centra, jehož součástí je rehabilitační ba-
zén s mírně slanou vodou (protiproud, vzducho-
vá a vodní masáž atd.) a rozsáhlá odpočívárna 
s lehátky, moderní finská sauna s odpočívárnou 
a fitness vybavené kvalitními stroji. Příjemnou 
procházkou můžete navštívit Národní přírodní 
památku Radouč s vzácnými rostlinami a chrá-
něnými živočichy. Centrum města je cca 3,5 km. 
Celodenní program cvičení můžete střídat 
s individuální rehabilitací ve wellness. V pátek 
a v sobotu ve večerních hodinách bude wellness 
k  dispozici pouze pro naši skupinu. V  neděli je 
celé dopoledne cvičení nebo možnost relaxace 
ve wellness. Z  autobus. stanoviště v  Mladé Bo-
leslavi lze dojet do Michalovic místní dopravou.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne 
klientky mohou využít k prohlídce města.  
Program začíná večeří v 17.30, besedou v 18.45, 

cvičením cca v 19.00, následnou rehabili-
tací a končí v neděli cca ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), 

LCD/SAT, WiFi, pracovní stůl, klimatizace, trezor, 
minibar, župan, pantofle

•  stravování: polopenze, snídaně – formou 
bufetu, večeře – odlehčené menu

•  celodenní kondičně–rehabilitační program 
 největší výběr rozmanitých lekcí pro každý 
věk (zaměření aerobní, kondiční, rehabilitační) 

• 2x rehabilitační večer ve wellness pro naši CK
•  neomezený vstup 

do bazénu (masážní 
trysky)

•  neomezený vstup do 
sauny, fitness

Dokonale strávený víkend v pohybu v zele-
ni Vás pohladí po duši. Luxusní hotel, mo-
derní fitness a wellness s bazénem a saunou 
je po celý pobyt v ceně. Velký výběr atrak-
tivních lekcí můžete dle své chuti kombino-
vat s příjemnou relaxací. Oblíbený pobyt.

Hotel Sand Martin

Luxusní wellness v ceně

Velký výběr lekcí

Nadstandardní  prostředí

Nadstandardní 
víkend  

s celkovou 
regenerací

TERMÍN Cena [Kč] 

15. 3.–17. 3.
26. 4.–28. 4.
31. 5.–2. 6.
11. 10.–13. 10.
29. 11.–1. 12.

3 580

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu. Z autobus. 
stanoviště Ml. Boleslav do Michalovic jezdí v PÁ místní doprava 
v 15.00,16.00,17.25... Cesta trvá cca 14 min. V Ne Vás po 
předchozí dohodě v CK odvezeme po 12 hod. na nádraží v M.B. 

Dospělí přistýlka 2 690 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 600 Kč/den

BALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURYAQUA DENNĚ

ČESKÁ REP UBLIKA

CELODENNÍPOD 1 STŘECHOU
VŠE

V.I.P. CELODENNÍFITNESSSPORTOVNÍV.I.P.
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Hrotovice
 
Sport-V-Hotel****    
Zveme Vás na víkend na Vysočině, do měs-
tečka Hrotovice, do kraje plného historických 
a  přírodních památek. V  blízkosti je nově zre-
konstruovaný zámek Valeč, navštívit můžete 
i nádherné historické město Třebíč. 
Sport-V-Hotel poskytuje luxusní ubytování 
a veškerý potřebný komfort, který je pro Váš 
víkend potřebný. Velmi pěkný zrcadlový sál, 
volný vstup do nádherného bazénu a whir-
poolu. V  pěkné restauraci se podává výborná 
strava. K hotelu patří i sportovní hala s tenisový-
mi kurty, sauna, squash, bowling, fitness cent-
rum a kulečník. Můžete si vypůjčit horská kola 
a hotel zajistí jízdu na koni. V říjnovém termínu 
si můžete pobyt prodloužit o sváteční pondělí. 
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne 
mohou klienti využít k výletům do okolí. 
Program začíná večeří v 17.30, úvodní besedou 

v 18.00 a cvičením okolo 19.00 a končí 
v neděli cca ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2-4lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), 

TV/SAT, konvice, lednička, WiFi
•  stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 

večeře odlehčené menu (lze objednat předem 
v CK i vegetariánskou stravu)     

•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně,  
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně-
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení 

•  2x aquagymnastika. NOVINKA Aqua Smovey 
•  volný vstup do whirlpoolu v určené hodiny
•  pobytová taxa
Na místě je možné doobjednat saunu (6 osob za 
300 Kč) a spinning (80 Kč)

Nadstandardní víkend v  nádherném 
prostředí, kde je vše pod jednou střechou, 
je koncipován jako úplné ozdravění 
organismu. Věnujete se smysluplnému 
pohybu s  pomůckami v  nádherném 
sále, cvičení v luxusním bazénu, relaxaci 
ve whirpoolu a příjemnému posezeni 
v hezkém hotelu. Zajímavé výlety.

TERMÍN Ceny [Kč]

17. 5.–19. 5.
25. 10.–27. 10. 
22. 11.–24. 11.

3 790

Doprava: vlak, autobus, vlastní. Parkování zdarma u hotelu

Den navíc 1 390 Kč s polopenzí (25. 10.–27. 10.) bez cvičení
Příplatek: 1lůžkový pokoj 210 Kč/den

Sport-V-Hotel

Nádherný sál 
na cvičení

Whirpool

Krásné pokoje Luxusní bazén Smovey

ČESKÁ REP UBLIKA

Nadstandardní 
víkend, pohyb  

a celková  
regenerace

ČESKÁ REPUBLIKA

TERMÍN
Ceny [Kč]

2lůžkový 3–4lůžkový

24. 5.–26. 5.
4. 10.–6. 10.

2 990 2 870

Dospělí přistýlka 2 600 Kč
2lůžkový Superior 3 600 Kč/os
Příplatek: 1 lůžkový pokoj 150 Kč/den

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu. Do Telče 
jezdí pravidelné linky BUS (např. z Prahy v 15.30– v Telči v 18.00).

Telč
 
Hotel Antoň***
Prožijte nádherný víkend v městečku Telč, kte-
ré je právem zapsáno na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Okouzlí Vás neskutečná 
krása památek přetrvávající staletí. Telčský zá-
mek patří mezi klenoty moravské architektury. 
Útulný rodinný hotel Antoň se nachází přímo 
vedle zámeckého parku, v těsné blízkosti his-
torického jádra města. Najdete tu stylovou re-
stauraci s letní terasou a pěkný sál na cvičení. 
Klienti si mohou vybrat z menších podkrovních 
pokojů a Superior pokojů se soukromou tera-
sou s proskleným zastřešením. Náročnějším 
klientům doporučujeme  Superior pokoje. Re-
generace probíhá v 4* hotelu, který je přímo 
naproti. Je zde luxusní wellness centrum s ví-
řivkou, saunou a masážemi. Program víken-
du je sestaven tak, abyste si skvěle zacvičili, 
poznali toto krásné město a zregenerovali ve 
wellness. Pohodový víkend za skvělou cenu.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne 
klientky mohou využít k prohlídce města. 
Program začíná večeří v 18.00, úvodní besedou 

v 18.30, cvičením cca v 19.15 a končí v ne-
děli cca ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–4lůž. podkrovní menší pokoje
nebo 2lůž. Superior pokoje se zimní zahradou
(možn. přist.) s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi
•  stravování:  polopenze, snídaně  formou    bufetu, 

večeře – dvouchodové menu, odlehčená strava 
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně– 
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení 

• relaxace ve wellness centru (vířivka, sauna)
• pobytová taxa
Při zájmu klientů lze objednat na místě zajíma-
vou prohlídku po historickém centru s  prů-
vodcem (cca 1,5 hodiny, cena 80 Kč).

Nutno objednat předem 
•  Klasická masáž 

částečná / havaj-
ská masáž  zad, 
30 min.  300 Kč

•  Klasická masáž 
60minut  600 Kč

Poznejte kouzelné městečko v rodinném 
hotelu přímo u zámeckého parku. Pěkný 
sál na cvičení, luxusní wellness, procházka 
s průvodcem, příjemné  „cukrárny “.

ČESKÁ REPUBLIKA

Hotel Antoň  
s velkou zahradou

Víkend  
v pohybu  

s poznáváním 
krásných míst

TURISTIKA

Wellness

Historická prohlídka

Cvičení na travnaté ploše v hotelu

RELAXAČNÍBALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURYFITNESS

NOVINKA

BALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURYAQUA DENNĚCELODENNÍPOD 1 STŘECHOU
VŠE

V.I.P.

Pěkný sál na cvičení
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Zanzibar
• 12denní pobyt, letecky, exotika 
• 2–3x denně cvičení pro každý věk 
• kouzelný ostrov, tropický ráj na zemi 
• Zanzibar - nejkrásnější pláže na světě 
• příjemný hotel v nejhezčí části Zanzibaru 
• sever ostrova - bílé dlouhé pláže, palmy 
• hlavní město Stone Town, Prison Island 
• Spice toure – prohlídka zahrad s kořením 
• Safari Blue, šnorchlování, opuštěný ostrov 
• vynikající atmosféra, mnoho aktivit  
• nabídka dalších atraktivních výletů

 
Připravujeme pro Vás  
na 1. polovinu března 2020
Připravili jsme pro Vás pohodový zájezd 
v  kouzelném prostředí, v  kombinaci se cvi-
čením, odpočinkem a relaxací na bílých plá-
žích, poznáváním života a přírody Zanzibaru  
Přesný popis na www.cksusmevem.cz.
 
Zážitkový poznávací zájezd je zaměřený na 
smysluplné cvičení a krásy Zanzibaru. 
Zanzibar je tajuplný a nádherný ostrov nále-
žící africké Tanzanii. Přezdívá se mu „ostrov 
koření“ pro jeho pestrý výběr pěstovaných 
nebo rostoucích bylin a je s  ním spojena bo-
hatá historie. Ve středověku se stal oblíbeným 
místem nejslavnějšího cestovatele Marca Pola. 
Najdete zde jedny z nejhezčích pláží na svě-
tě s kokosovými palmami, sněhobílým pískem 
a  křišťálově čistou mořskou vodou. Zanzibar 
je prostě klenot, který s námi poznáte. Po ce-
lou dobu pobytu se budete nacházet na nej-
krásnějších plážích v oblasti Kendwa a Nun-
gwi na severu ostrova, odkud budete v rámci 
výletů poznávat celý ostrov.
Na půldenním výletu Vás uchvátí krásná pro-
hlídka místní farmy s kořením, kterou Vás pro-
vede majitel a zakladatel farmy, který hovoří 
česky. Nezapomenutelná procházka, při které 
ochutnáte exotické ovoce, zeleninu a samo-
zřejmě Vás nemine koření Zanzibaru. Připraven 
bude pro Vás i  kurz tradičního vaření zanzibar-
ského pokrmu a vynikající pozdní oběd.
Při celodenním výletu do hlavního města 
navštívíte historické centrum, kde se mimo 
jiné nachází dům slavného zpěváka Freddieho 
Mercuryho. Dále Vás čeká výlet lodí na Prison 
Island, kde se nachází rezervace obřích sucho-
zemských želv, návštěva místních trhů s lokál-
ními produkty, s kořením…
Další celodenní výlet je směřován na jih ostro-
va, kde Vás budou čekat průvodci po Indickém 
oceánu. Nalodíte se na typické zanzibarské 
lodě a budete plachtit po oceánu. Zažijete Sa-
fari Blue neboli modré korály, blankytně modrý 
oceán, ryby, šnorchlování. Navštívíte mangrov-
níkovou zátoku, čeká Vás oběd na opuštěném 
ostrově, jeden z nejstarších baobabů na Zanzi-
baru a místní tanečnice. 
Na místě si můžete dokoupit další fakultativní 
výlety: např. želví rezervace v  Nungwi, lokální 
mini zoo, prales Jozani, motýlí rezervace a další.
Využijte jedinečnou příležitost zažít s námi 
nádhernou dovolenou na ostrově Vašich snů, 
„S ÚSMĚVEM“, pohodovou skupinou lidí, kte-
ří mají rádi pohyb a poznávání nových míst.

Ubytování: velmi kvalitní 3* hotel přímo u pláže,  
9 nocí na severní pláži Kendwa, nejkrásnější pláže 
nejen v Zanzibaru, ale i na světě
Stravování: snídaně po celou dobu pobytu 
(večeře za poplatek)
Doprava: kompletní doprava dle programu 
a transfery z/na letiště 
Delegát a průvodce:  služby delegáta a česky 
hovořícího průvodce na výlety 
Vstupy a aktivity: všechny vstupy dle progra-
mu v ceně při aktivitách s česky hovořícím prů-
vodcem 
Instruktorka fitness:  pěkný rozmanitý cvi-
čební program s atraktivními fitness pomůckami  
2 celodenní výlety a 1 půldenní v ceně, 
velký výběr fakultativních výletů na místě
Cena: cca 49 000 Kč 
Cena neobsahuje vstupní vízum (50 USD/os.), 
cestovní pojištění

Při zájmu stačí složit vratný rezervační po-
platek 5000 Kč. Zálohu platíte při zakoupe-
ní letenek a zaslání potvrzení o zájezdu cca 
v květnu.

Vzpomínky  
na naše  
putování  

po Mauriciu

RÁJ  
NA ZEMI

Skvělé cvičení s rozmanitými pomůckami

Na lodi je skvělá 
nálada

Hotel na pláži

Atraktivní  
výlety
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JAK OBJEDNAT POBYT?

Nejdříve se telefonicky nebo na internetových stránkách www.cksusmevem.cz informujte,  
je-li termín pobytu volný. Pokud ano, rezervujte si ho (on-line, telefonicky, e-mailem).  

Na základě Vaší rezervace obdržíte cestovní smlouvu s dalšími informacemi o nástupu na pobyt.  
Na jednu rezervaci je možno rezervovat více účastníků pobytu.

telefonicky: tel. 323 632 133, 8.30–17.00 hod.
   tel.: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859
on-line:   www.cksusmevem.cz 
e-mailem:  info@cksusmevem.cz

CK S ÚSMĚVEM, S úsměvem ke zdraví s.r.o., Nad vodárnou 159/E, 251 01 Říčany u Prahy,  
tel.: 323 632 133, mobil: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859, e-mail: info@cksusmevem.cz

Jak zaplatit?
Platbu možno rozdělit na zálohu a doplatek nebo zaplatit vcelku.  

Veškeré informace o platbě Vám budou zaslány spolu s potvrzením o zájezdu.

 KANCELÁŘ:  Říčany (u náměstí ), Mlýnská 2, 2. patro, 8:30–17:00 hod.
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