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BÁJEČNÁ DOVOLENÁ S POHYBEM  
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• POBYTY SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ • KONDIČNĚ – REHABILITAČNÍ V LÁZNÍCH •
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• SPORTOVNÍ DOVOLENÁ NA HORÁCH, U VODY I U MOŘE • VÍKENDY V POHYBU •
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PŘEHLED POBYTŮ PRO ROK 2018
Str. Destinace Popis Ceny od

TUZEMSKÉ POBYTY

16
Františkovy Lázně
Hotel Melodie***

Fitness, lázně, cenový hit na danou lokalitu, rodinná atmosféra,
hotel u parku, aqua a procedury v luxusním balneu, aquacentrum 6 940

18
Poděbrady
P. Na Zámku, p. Rondel

Fitness, ozdravný, lázně, rodinná atmosféra, přiměřené cvičení,
teplý bazén, balíčky procedur, oblíbený pobyt, Velikonoce v pohybu 4 560

20
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 6 450

22
Luhačovice
Rezidence Ambra****

Fitness, wellness, lázně, nadstandard pod jednou střechou,  
luxusní hotel na klidném místě, denně aqua, balneo,  zrcadlový sál 8 040

24
Velke Losiny
Wellness Hotel Diana ***+

Fitness, wellness, lázně, termály, nadstandard pod jednou střechou,
luxusní hotel v přírodě, bazén, balneo, termální lázně, Nordic Walking 8 250

26
Jidřichův Hradec
H. Concertino, p. Kasper

Fitness, wellness, nadstandard, luxusní hotel s krásným sálem na cvičení,
nový rodinný cyklopenzion, balneo, masáže, aquapark, kulturní vyžití 6 980

28 Litomyšl
Hotel Zlatá Hvězda***+

Fitness, wellness, „duševní“ lázně, nadstandard, kultura, nádherné město,
luxusní hotel se sálem, koupaliště, wellness, 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 6 470

32
Písek
Hotel Art***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, historické město s průvodcem, výlety, 
stylový hotel  u náměstí, moderní útulné fitness a balneo, masáže, aqua 7 870

33
Kutná Hora
Hotel U Kata***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, vycházka s průvodcem, pivní lázně,
hotel v historickém centru, sál na cvičení, balneo, procedury, koupaliště 6 970

34
Nové Město nad Metují
Hotel Rajská Zahrada****

Fitness, wellness, nadstandard pod jednou střechou, kulturní památky,
 desingový hotel, bazén, balneo, procedury, fitness, výlety i do Polska 8 530

36 Bečva, Beskydy
Hotel Kryštof

Fitness,wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, čisté prostředí,
hotel v přírodě, bazén, masáže, cenově výhodné, koupání, Nordic Walking 7 430

37 Kroměříž
Domov mládeže

Fitness, wellness, kulturní život, historické skvosty, Květná zahrada,  
ubytování v zeleni, velká tělocvična, koupaliště, masáže, skvělá cena 5 930

38 Benecko
Relax hotel Bára***

Fitness, wellness, ozdravný, vzdušné lázně, výlety, příjemná atmosféra, 
rodinný hotel, wellness, Nordic Walking, program pro děti (1. termín) 5 960

40 Kořenov – Jizerka
H. Panský Dům a Pyramida

Sportovní dovolená, wellnes, ozdravný, nádherné trasy pro turisty,
příroda, balneo, hala na cvičení, Nordic Walking, program pro děti 7 240

41 Klíny, Krušné hory
H. Emeran, chata Emeran

Sportovní dovolená, wellnes, ozdravný, nadstandardní sportovní areál,
hotel, levnější chata, balneo, hala, Nordic Walking, program pro děti 6 420

42
Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont****

Sportovní dovolená, wellness, nadstandard pod jednou střechou,
volný vstup bazén a balneo, děti do 12 let zdarma, program pro děti 8 580

44
Malá Morávka, Jeseníky
Hotel Kamzík***

Fitness, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, skvělá cena,
bazén, vířivka, posilovna, masáže, Nordic Walking, program pro děti 6 740

ZAHRANIČNÍ POBYTY

45
Slovensko, Vysoké Tatry 
Hotel Hutník II**

Sportovní dovolená, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, 
hotel v čisté přírodě, volný vstup bazén, procedury, Nordic Walking 7340

46
Chorvatsko, Dalmácie 
Zaton, Holiday Resort****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, vynikající cena, příroda,  
nejhezčí apt. komplex Jadranu, bazény, písečná pláž, aqua, 2 termíny 5 180

48
Chorvatsko, Dalmácie
Vodice, Hotel Punta****

Sportovní dovolená u moře, wellness, nadstandard, St. Tropez Jadranu,
luxusní hotel, wellness s vnitřním bazénem, venkovní bazén, skvělá cena 9 980

49
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 9 980

50
Chorvatsko, Istrie  
Hotel Delfín**, Apt. Astra

Sportovní dovolená u moře, městečko procházkou, vynikající strava,  
areál s bazénem v zeleni u pláže, denně aquagymnastika, 3 termíny 4 600

52
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 6 990

53
Chorvatsko, Istrie 
Umag, H. Adriatic**

Sportovní dovolená u moře, cenový hit na velmi vyhledávané letovisko,  
jednodušší hotel v zeleni, procházkou centrum městečka, přímo u moře 7 860

54
Chorvatsko, Istrie 
Lanterna, Apt. Lanterna**

Sportovní dovolená u moře, odpružená plocha na cvičení, okolo příroda,  
klidné místo u pláží, vhodné pro děti, bazény, 2 termíny, program pro děti 6 130

56
Chorvatsko, Istrie
Hotel Pula***

Sportovní dovolená u moře, wellness, historické městečko, čisté pláže,
hotel v zeleni, přímo u moře, venkovní bazén, fitness, sauna, masáže 10 450

57
Bulharsko, Primorsko
H. Belitsa***, H. Meteora**

Sportovní dovolená u moře, oblíbené letovisko, písečné pláže, 8 nebo11 dní,
hotely s bazény v klidném prostředí blízko moře, výlety, skvělá cena v sezóně 12 440

58
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 17 990

60
Řecko, Kréta
Plakias, hotely a vily

Sportovní dovolená u moře, příjemné a klidné letovisko na jihu ostrova,
hotely přímo u moře, cenově výhodné rodinné vily, dlouhá pláž, výlety 14 770

62
Řecko, Lesvos
Anaxos, V. Anaxos Hill, Nikos

Sportovní dovolená u moře, opravdové Řecko, nedotčená příroda, klid
vily s bazénem u moře, klidné letovisko, čisté pláže, tradice, geopark, výlety 14 950

64
Řecko, Rhodos
Kolymbia, Hotel Relax***

Sportovní dovolená u moře, klidnější letovisko, cenový hit na skvělé služby, 
výborně hodnocen, menší rodinný hotel s all inclusive, bazén, přímo u moře 18 290

66
Španělsko, Andalusie
Playaballena spa Hotel****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, velmi žádáná turistická oblast, 
luxusní hotel u moře v příjemném letovisku, nejslunečnější místo Evropy, výlety 18 980

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, 2 termíny 15 950

70
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 18 890

72
Španělsko, Menorka
H. Vacances Menor. Resort

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, ostrov s nedotčenou přírodou,  
luxusní hotel s bazény u romantické pláže, město na dosah procházkou 17 990

74
Itálie, Sardinie
H. Palmasera Village****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, městečko u přírodního parku,
příjemný hotel v tropické zahradě přímo u moře, bazén, soukromá pláž 18 510

76
Itálie, Kampánie 
H. & Village Giulivo****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, turistická „bomba” Itálie,
hotel v zeleni u pláže, bazén, Vesuv, Capri, Pompeje, Amalfské pobřeží… 17 410

78
Itálie, Ischia, Forio  
H. Galidon, Corona***

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, nadstandard, termální parky,  
hotely s termálními bazény, blízko u moře, bezkonkurenční relaxace   8 960

80
Itálie, Ischia, Forio  
Hotel Park Victoria***

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, termální parky, o prázdninách, 
hotel v zahradě s termálními bazény, blízko moře, krytá terasa na cvičení   8 400

82
Maďarsko, Eger
Hotel Flora***

Fitness, ozdravný v termálech, nadstandard, barokní městečko, 14. rok,
hotel s termálním areálem neomezený vstup, celodenní program cvičení 11 160

84
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   4 960

98
CHYSTÁME 
Dominikánská republika

Fitness, poznávací, zážitkový, pobytový u moře, tropický ráj, 12 dní,
luxusní letovisko, hotel v zeleni, pohádková pláž, 3 bazény, all inclusive 53 000

VÍKENDOVÉ POBYTY

85
Telč
Hotel Anton***

Fitness, wellness, rodinný hotel u zámecké zahrady se sálem na cvičení, 
v ceně luxusní balneo, procházka s průvodcem, kulturní vyžití, skvělá cena 2 770

86
Kutná Hora 
Hotel U Kata***

Fitness, wellness, hotel v historickém centru, vycházka s průvodcem, 
v ceně luxusní balneo, pivní lázně, procedury, aqua, špičkové služby 3 550

88
Poděbrady   
Penz. Na Zámku, Rondel

Fitness, wellness, lázně, rodinná atmosféra, menší skupiny, pěkné město 
v ceně aqua, nové balneo, procedury, vířivá vana, sauna, oblíbený pobyt 3 370

90
Poděbrady
Hotel Junior***

Fitness, wellness, lázně, příjemný hotel přímo u pěší zóny, kulturní vyžití, 
v ceně aqua, nové balneo, procedury, vycházka v přírodě, výhodná  cena 2 970

91
Mariánské Lázně
Chateau Monty SPA****

Fitness, wellness, lázně, nadstandard pod jednou střechou v zeleni, 
v ceně bazén s vířivkou, římské lázně, sauna, procedury, kulturní vyžití 3 980

92
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 3 550

93
Nymburk 
Sport. a relax. centrum

Fitness, wellness, vše pod jednou střechou, celodenní program cvičení 
v ceně komplexní regenerace, plavecký a rehab. bazén, sauna, masáže 3 490

94
Písek 
Hotel Art***

Fitness, wellness, rodinný hotel u náměstí, kulturní vyžití, historie, obchůdky, 
v ceně útulné fitness, whirpool a sauna, masáže, procházka s průvodcem 3 390

95
Jindřichův Hradec
Hotel Concertino****

Fitness, wellness, nadstandard, nejhezčí hotel ve městě v historickém centru, 
v ceně balneo, odpolední káva, procházka s průvodcem, kulturní vyžití 3 790

96
Benecko
Relax hotel Bára***

Fitness, wellness, ozdravný, útulný rodinný hotel přímo u turistických tras,  
sál na cvičení, balneo, vycházka Nordic Walking, pohoda, vynikající cena 2 880

97
Říčany
Hotel Oáza***

Fitness, wellness, sportovně relaxační areál v přírodě, celodenní program,
v ceně aqua, whirpool a sauna, vycházka Nordic Walking, levné masáže 3 180

14 Praha, Gymn. Na Pražačce                        
Říčany, ZŠ, Gymnázium Pravidelné cvičební lekce a soboty v pohybu
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Klientské slevy pro rok 2018
  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
Všeobecné podmínky účasti na zájezdu 
obdržíte s potvrzením o zájezdu.

POJIŠTĚNÍ CK: CK S úsměvem, S úsměvem ke zdraví s. r. o. 
je pojištěna proti úpadku dle zák. 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 pojiště-
ní léčebných výloh 2 500 000 Kč. Klienti si mohou objednat 
pojištění zároveň s objednávkou zájezdu. Dodatečně lze 
uzavřít před platbou doplatku. Podmínky pojištění najde-
te na www.cksusmevem.cz. Veškeré informace o katalogu 
vychází ze skutečností známých nebo předpokládaných 
v  době jeho přípravy. CK si vyhrazuje právo dodatečné 
změny. Změna cen je vyhrazena. 
Dětskou cenu: lze uplatnit pouze, pokud dítě v den návra-
tu se zájezdu nedosáhne danou horní hranici věku.
CK nezodpovídá za kvalitu signálu WiFi v ubytovacích 
kapacitách.

Dárkový poukaz
pro ........................................................................

typ zájezdu  ..............................................................

...............................................................................

CK S ÚSMĚVEM, zájezdy s pohybem v Čechách a v zahraničí
Nad vodárnou 159E, 251 01 Říčany u Prahy, tel. 323 632 133, mobil: 605 213 436 
mobil: 603 539 859, www.susmevemkezdravi.cz

Jezdit s námi se vyplatí

26 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 .

počet dnů* storno z ceny zájezdu

více než 49 10 %, min. 300 Kč/os.

49–34 20 %

33–21 40 %

20–14 60 %

13–6 80 %

5–1 100 %
v den odjezdu nebo při  
nenastoupení na pobyt 100 %

* počet dnů před nastoupením na zájezd

Stornovací podmínky a poplatky

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

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

STANTE SE  
NAŠIMI PRÁTELI  
NA FACEBOOKU

ˇ

ˇ

Milí klienti, přátelé, milovníci zdravého pohybu,
již 26.rok se Vám dostává do ruky náš katalog pobytů, které nejsou jen o zdravém pohybu, ale 
hlavně o pohodě. Jsme jedineční na trhu v tom, co nabízíme. Máme nejrozmanitější nabídku 
pobytů s pohybem po celé naší republice i v zahraničí, každý rok pro Vás hledáme novinky. 
Využíváme to nejlepší z fitness pomůcek, které jsou na světě (mnoho jich kupujeme 
i v zahraničí), rozvážíme je na všechny pobyty, stará se o Vás vždy bezvadná cvičitelka, která do 
hodin dává nejen znalosti, ale i své srdíčko. U většiny pobytů máte možnost relaxace po cvičení.
Cíl je jediný – chceme, aby Vaše dovolená byla skvělá a s úsměvem .
Letos došlo ke značnému nárůstu cen kvalitních hotelů v ČR, kde se projevily jednak nové 
ekonomické zákony, ale především velký zájem o pobyty a víkendy v naší krásné zemi . 
Stáli jsme na rozcestí, jakou cestou se dát. Zda jít cestou levných hotelů nebo zachovat atraktivní místa. 
Naše cesta je dlouhodobě o kvalitě. Jak ve cvičení, tak ve výběru destinací. Věříme, že si 
raději trochu připlatíte za příjemný hotel a zažijete s námi naše pobyty plné optimismu, potu, 
smíchu, ale i dortíků a drobných nezbytných nákupů  v nádherném prostředí.    
Otvíráte katalog, kde jsou kvalitní a velmi dobře hodnocené hotely za příznivou cenu.   

NOVINKY v Čechách: V Jindřichově Hradci 
nejhezčí hotel města – 4* hotel Concertino- Zlatá 
Husa s nádherným sálem na cvičení. Jsou zde 
i víkendy. V Novém Městě nad Metují Vás 
nadchne desingový 4* Hotel Rajská Zahrada 
s luxusním wellness. Pro milovnice termálních 
vod a zdravého vzduchu - Velké Losiny s novým 
termálním areálem a lázeňský hotel Diana 
3*Superior. Za vynikající cenu pro milovnice 
turistiky - hotel Kryštof v Beskydech. Pro velký 
zájem jsme přidali termíny v Luhačovicích – 4* 
hotel Ambra - nejlépe hodnocený hotel v kraji. 
Litomyšl je nádherná a nám se podařilo „dostat “ 
ve velmi  atraktivních termínech a o Velikonicích 
do luxusního hotelu Zlatá Hvězda.  
Pobyty s programem pro děti jsou určeny 
nejen maminkám a rodinám, ale i ženám, 
které dávají přednost přírodním místům. Cvičební 
program je stejný, jen je navíc hlídání dětí.  
O prázdninách: příjemný hotel Bára na Benecku 
(nominace Hotel roku), kde je pro turistky temín 
i v září. Nádherná místa v čisté přírodě: špičkový 
sportovní areál Klíny a kouzelné místo bez aut 
- Jizerka s příjemnými hotely. Děti vezměte i do 
Jeseníků – hotel Kamzík s bazénem.  

NOVINKY v zahraničí: V Chorvatsku vybíráme 
hotely cenově dostupné, většinou s dobrou 
polopenzí i s nápoji v ceně. U trochu jednodušších 
2* hotelů je i varianta pro náročné (Poreč, Umag). 
Na začátku sezóny můžete využít skvělou cenu na 
špičkový 4* hotel Punta ve Vodici s luxusním 
wellness (v sezóně drahý), žádaná Makarská je 
těsně před prázdninami (je tu ještě klid) a pro Vás 
oblíbený hotel Rivijera.
V Bulharsku o prázdninách hotel s polopenzí 
nebo all inclusive a cenově velmi výhodný 
hotel bez stravy. Máte možnost odletu – 
Praha, Pardubice, Brno. Můžete zvolit 8 nebo 
11 dní.

V Řecku – na začátku prázdnin opět kouzelný 
ostrov Santorini, o prázdninách jižní Kréta – vily 
bez jídla a hotely s polopenzí. Na konci prázdnin 
objevíme ostrov Lesvos. Koncem září ostrov 
Rhodos – hotel s all inclusive (super cena).
V Itálii můžete strávit nádherné chvíle ve 
4* hotelích - na začátku i konci sezóny žádaná 
Sardinie a v červnu v Kampánii objevíme 
turisticky nejzajímavější místa Itálie. Zůstávají 
rychle vyprodané pobyty na ostrově Ischia.
Španělsko nabízí skvělé služby v luxusních 
4* hotelích. Na jaře zůstává pobřeží Costa de la 
Luz, na podzim ze stejné sítě hotelů poznáte jinou 
část Andalusie - Costa de Almeria. Na Vaše 
přání zůstávají 2 termíny - Mar Menor s teplou 
lagunou. Léto zakončíte na nedostižné Menorce.
Maďarsko – to je 16 let nejoblíbenější pobyt 
v termálních lázních Eger. Letos si můžete 
podzim zpříjemnit relaxací na 5denním pobytu 
v historic. městečku Győr s termálním areálem.

Víkendy: Letos NOVĚ špičkový sportovní areál 
s 4* hotelem u Mladé Boleslavi, v Jindřichově 
Hradci a v rodinném hotelu v Telči.

Věřím, že Vás naše nabídka osloví a strávíme 
spolu čas, který nám všem dává krásné 
zážitky, energii, zdraví, dobrou náladu 
a kamarádství. Protože, kdo se hýbe zůstává 
v kondici a stále mladý .

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 
 
P.S. Katalogy rádi zdarma zašleme.

Dopis klientům
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Fotky cvičící skupiny  
u novinek jsou ilustrační.
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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  rozmanitý 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, krémy proti celulitidě 
a další nesmysly . 

Jde nám především o Vaši pěknou dovolenou.

NABÍDKA CVIČENÍ NA NAŠICH POBYTECH 
Aerobní cvičení: aerobic, step aerobic, kick aerobic, 
HITY: BOSU, balanční plošina 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…
Rehabilitačně kondiční cvičení: na velkých míčích, 
Pilates s využitím pružných 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, Port De Bras, Pilojóga, 
spinální cviky, Spirals, hormonální jóga… 
Pro potěšení: taneční lekce Zumba gold a  sentao,   
orientální tance, latino dance, Hula Hoop s obručí, … 
NOVĚ: Wheel jóga, Cross Circuit, Afro Power Fit, Tabata

Základem našich pobytů a víkendů je 
zdravotně nezávadné cvičení a  posilování 
bez složitých krokových variací a poskoků, 

zaměřené především na zpevnění břiš-
ních, hýžďových, zádových svalů  

a  dna pánevního, na zlepšení  celulitidy, 
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 

  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: 
lázeňské procedury, výlety, vycházky Nordic Walking

  Připravit aktivní dovolenou u  nás i  v  zahraničí, kde ke 
cvičení můžete přidat koupání v moři, relaxaci v termálních 
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. 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 zdravot-
ního zaměření a díky dlouholetým zku-
šenostem s vedením lekcí mají vysokou 
profesionální úroveň a především jim 
nechybí „srdíčko“ a velmi lidský 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 
Karlová, Ing. Helena Hrdličková
Fyzioterapeutky: Marta Dob-
rovská a Lea Polívková 
Rehabilitační pracovníci: spo-
lupracujeme se špičkovými ma-
séry a dalšími rehabilitačními 
pracovníky
Pedagogičtí pracovníci: při-
pravují program pro děti

Nezničitelná  
Jana

Radka a její  
zasloužená odměna

Katka a její 
bubny

Martina
v akci

Mgr. Michaela Kholová, která vytváří filozofii celé CK, vystudovala 
Pedf UK a FTVS UK, specializace katedra gymnastiky – aerobic, rytmická 
gymnastika. V mládí se věnovala tanci. Působila jako lektorka v zahraničí. Je 
spoluautorkou knihy Jak zhubnout a nedržet dietu, jak omládnout bez skal-
pelu 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 předcvičuje 
rozmanité kondiční i zdravotní lekce. Studium stále rozšiřuje na různých 
našich i mezinárodních seminářích o nejnovější poznatky z oblasti zdra-
vého 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 , PORT DE BRAS, THE TRACY AN-
DERSON METHOD (skvělé cvičení, které využívá i Madonna…), hodně se 
věnuje cvičení Pilates dle známé školy Stott Pilates. Zařazuje veselé bub-
novací lekce DRUMS ALIVE a nádherný SPIRALS. Absolvovala kurs HORMO-
NÁLNÍ JÓGY. Mezi nové  kurzy patří WHEEL JÓGA a CROSS CIRCUIT. Aktivně 
se zúčastňuje mnoha pobytů a pečlivě připravuje programy všech kursů… 
a hlavně hrozně ráda s Vámi smysluplně cvičí!

Laďka 
a „mňamka“

Míša

Evička  
s koblížkem

Lenka a „violet lessons“

Yvona
zlatíčko  
z  Moravy

Usměvavá  
Martina
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Většinu pomůcek dodává
www.weve-reha.cz

Pilates Roller –
speciální válec 
na Pilates

 Zdravotní cvičení 
na velkých míčích

Pilates Band – speciální 
„kapsáře“ na protažení
a kruh Magic Circle

Měkké míče – Soft Ball 
a Over Ball a cvičitelka 

Veronika

Balanční plošina T- BOW  
a Powerspin pro pevné paže

Drums Alive –
  oblíbené „bubnování“

BOSU – balanční kopule 
zabaví i děti Sissel Core Trainer  

pro pevné bříško

Flexi-bar – kmitací tyč  
pro zdravá záda

Posilovací tyč  
Gymstick  
a balanční „koblížek“  
Donut Ball

Pružná tyč Body Blade  
a cvičitelka Evička

10 CVIČÍME SE  
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Minulý týden jsme strávily v hotelu Ambra v Luhačovicích 
se super cvičitelkou Evou Pavlisovou a chtěla bych 
Vám za tento zájezd moc poděkovat, hotel byl parádní, 
moc pěkný bazén s vířivkou, dobré jídlo, hezký sál na 
cvičení se zrcadly a cvičení bylo báječné, nevynechaly 
jsme jedinou lekci a vše jsme si skvěle užily :-) A i díky 
každodenní relaxaci ve vířivce nás ani nic nebolelo :-) 
Celkově opravdu super a už teď se těšíme na příští rok 
na další pobyt s Vaší CK! :-)
 Mějte se krásně! Blanka Brožová

Chtěla bych poděkovat 
za úžasnou dovolenou se 
cvičením ve Španělsku, Mar 
Menor. Velmi výrazně příjemný 
pobyt ovlivnilo cvičení s paní 
ing. Moravcovou. Kromě 
cvičení, které bylo opravdu 
příjemné umí paní Martina 
i vytvořit milou atmosféru.
Pokud pojedu ještě někdy 
– a moc ráda bych jela – na 
dovolenou se cvičením, určitě 
to bude s vaší CK.
Děkuji a zdravím.
 Helena Vithová Příbram

Chtěla bych Vám napsat, že dovolena 
v Zatonu byla úžasná!!  Cvičitelka 
Martina Vondrova, byla úžasná!!  Dala 
nam pořádně zabrat, ale i já, která 
mám velké zdravotní problémy 
se zady, jsem to zvládla na 
jedničku!  Pomůcky, originální cvičení, 
které jsem nikdy nezažila a to 
jezdím se cvičením již 11 let. Celkem 
hodnotím 1* úplná spokojenost. Děkuji 
za krásnou dovolenou.  Jakubská

 Chtěla bych touto cestou po-
děkovat za úžasné chvilky, které 
jsem strávila s Vámi v Peci pod 
Sněžkou. Cvičitelka Laďka Karlová 
byla vždy usměvavá a každou 
hodinu měla báječně připravenou 
a těch pomůcek, některé jsem 
vůbec neznala. Milá Olinka hlídala 
naše dětičky, když jsme cvičili a 
měla pro ně připravený různorodý 
program. Buď byli venku a spor-
tovali nebo hledali poklad se 
sladkou odměnou.  Další činnosti 
byli v hotelu malování, lepení...  
Ubytování a strava byla perfektní 
a personál hotelu byl velice milý 
a usměvavý.
Moc děkuji
 Dana a Kristiánek

MENORKA 4-11. 6. 2017
Bouře nás tu přivítala, 
blesky nás však nedojala.
Na úvod to dobré bylo, 
pak se slunce rozsvítilo.
Gin s tonikem, mojito,
bílý pásek platí to. 😃
Jenom Míša pikle kuje,
se cvičením otravuje. 😃
Co však Míša těžce cvičí,
místní kuchař rychle zničí. 😃
Pozdravy všem posíláme,
moc si to tu užíváme.
 Dlouholeté klientky z Plzně

Odpověď Míši:
Míša ráda kuje pikle,  
jinak byste byly krychle. 
Nebo možná také koule,  
jak jste měly za ušima boule. 
Pořád Vás musím honit,  
jinak budete slzy ronit. 
Maso, sladké, salát, kraby,  
z hezkých holek jsou hned baby. 
Proto jsem stále bdělá,  
aby zůstala Vám štíhlá těla. 
Takže příští rok zase spolu,  
ale už bez bufetového stolu. 😃
 Těší se na Vás Míša  😃

Před pár dny jsme se s kamarádkami vrátily z týdeního 
cvičebního pobytu na Benecku. Bylo to perfektní. Ráda 
bych poděkovala za týden plný pohybu cvičitelce Yvone 
Jersonove .Cvičební hodiny neměly chybu  a všichni 
jsme si krásně procvičily celé tělo a s " ÚSMĚVEM", i 
když "upoceným".
Byla jsem s vaší CK již na dvanáctém týdnu cvičeni, vše 
vždy proběhlo k mé spokojenosti i mých kamarádek. 
Děkujeme! Marie Žežulková, Dana a Eva z Prahy

Před týdnem jsme se s maminkou 
vrátily z pobytu ve Vysokých Ta-
trách. Moc se nám líbilo cvičení 
s Radkou Polívkovou i podniknuté 
túry.  Díky Vám i Radce. 
Ať se vám daří!
Míša Beranová

V sobotu jsem se vrátila 
z pobytu v hotelu Hori-
zont v Peci pod Sněžkou. 
Cvičení s Janou Hájkovou 
bylo perfektní, ubytování, 
stravování a služby ho-
telu vynikající. Tak zase 
příští rok s úsměvem. 
Dana Šebestová

Aktivní dovolené se cvičením s vaší 
CK jsme se zúčastnily s dcerou poprvé 
a už plánujeme kdy a kam bychom 
s vámi jely příště. Nejlepší ze všeho 
v Třeboni bylo cvičení s rozmanitými 
pomůckami. Naše cvičitelka Petra 
Tomšová byla úžasná, vždy perfektně 
připravená, na cvičení panovala pří-
jemná atmosféra. Cvičení bylo pestré, 
každá hodina jiná. V pátek odpoledne 
jsme bubnovali s cvičitelko Evou 
Veselou, která je také strašně fajn. 
Děkujeme. Eva a Marie

Dobrý den,chtěla bych tímto poděkovat za příjemný pobyt. Zejména 
bych chtěla velice poděkovat cvičitelce paní Mgr.Simoně Hamtilové, je to 
super profesionálka, která se nám věnovala i nad rámec běžných povin-
ností,chodila s námi na výlety nebo nám poskytovala i zajímavé typy.Její 
program cvičení lze označit za báječný a inspirující! Také se mi líbilo Vámi 
vybrané prostředí a ubytování,vše bylo naprosto perfektní. Ještě jednou 
děkuji, byla jsem nadšená a vůbec se mi nechtělo vrátit se domů.  
Eva Procházková, Rakovník

Chtěla bych moc  poděkovat za super 
pobyt s vaší cestovkou v Chorvatsku. 
Největší dík patří cvičitelce Lence 
Suchánkové, která je opravdu skvělá. 
Jsem moc ráda, že se s ní opakovaně 
při vašich zájezdech setkávám.
Budu se těšit na nějaký další pobyt 
s CK S ÚSMĚVEM.
 Mirka Drahotová

Chtěla bych moc poděkovat Katce 
Kaabi za nádhernou dovolenou na 
Lanterně. Je to strašně milá holka, 
která moc hezky cvičí. A její sestra 
dětem vytvořila velmi přitažlivý 
program. 
Moc hezký pobyt.  Hanka L.

Ahoj Míšo, taky bych chtěla ještě 
jednou poděkovat tobě a všem 
cvičitelkám. Eger nádhera, 
neskutečná nabídka cvičebních 
lekcí, skvělé jídlo :) Vybere si 
opravdu každý, 30leté holky 
i 78letí kluci . Paráda! A ty 
pomůcky. Loni to byly kelímky, 
teď karty a KOSTIČKY :) :) :) Za 
chvíli se budeme přihlašovat do 
Egeru rok dopředu :) Ještě jednou 
velké díky!  Gabriela Adlová

PÍŠETE 

NÁM…

Milá Míšo, v sobotu nám skončil pobyt v Telči. 
Byly jsme s Lenkou nadšené od samého 
začátku. Poprvé jsme cvičily s výtečnou Šárkou 
Nýčovou, která nám dávala pěkně do těla a 
to už od sedmé hodiny ráno . Každé cvičení 
jsme si maximálně užily. Také nás potěšila 
komentovaná prohlídka Telče. Těšíme se na 
setkání příští rok. 
S úsměvěm zdar.  Helena a Lenka z Kadaně

Zúčastnily jsme se cvičení 
v J. Hradci. Naše cvičitelka byla 
Olga Hůlová, se kterou jsme 
byly velice spokojené. Naprosto 
profesionální přístup, jak po 
cvičitelské stránce, tak po té 
lidské (milá a příjemná).
Velmi děkujeme za pěkné zážitky 
a určitě pojedeme příště zase.
Holubová a Sládková



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 
18–19 hod.   17.50–19 hod., 
19–20 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 
19.35–21 hod.   18.35–20 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, 
novinka Wheel jóga…Vhodné i pro ženy s drobný-
mi zdravotními problémy a větší nadváhou

NEDĚLĚ   
17.30–19 hod.   

Gymnázium  
Na Pražačce

ZŠ Bezručova

Gymnázium Komenského

Cvičenec Pivrnec aneb Petr Urban exkluzivně pro CK S ÚSMĚVEM

NEDĚLE A 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.

Na závěr Vás čeká vždy zase „žhavá novinka“.
(skladba lekcí sobot se bude lišit)

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. Platba složenkou typu C na adresu  
CK nebo 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. 

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

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 
jsou koncipovány do přírody. Cvičební program je 
v plném rozsahu, může být pouze časově přizpůso-
ben. Vycházky jsou dobrovolné a vhodné i pro muže.

Několik zásad pro spokojený pobyt

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

SOBOTY
20. 1. 
10. 2. 

1514
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Františkovy Lázně

2–3x denně cvičení pro každý věk
• oblíbený pobyt za skvělou cenu již 17 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

8. 4.–14. 4. 6 940

10. 6.–16. 6.
8. 7. –14. 7.
12. 8.–18. 8.

7 360

14. 10.–20. 10. 6 940

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: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den, omezený počet pokojů

Hotel Melodie Oblíbený pobyt již 17 let

Aquapark - vnitřní část
Aquagymnastika 
v teplém bazénu

Rozmanitý cvičební program

Aquapark - venkovní část

Rodinné prostředí

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.

Kondičně   
rehabilitační, 

 lázeňský 
pobyt

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  
 2 800 Kč

PROCEDURYBALNEORELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

16 17
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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
• nové 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 p. Na Zám-
ku, na p. Rondel), k dispozici pro klienty kávovar, 
čaje, večeře – výběr z menu. Za doplatek obědy  
– 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

25. 2.–2. 3. 5 530 5 630

29. 3.–1. 4.* 4 560 –

6. 5.–11. 5. 5 980 –

5. 8.–10. 8. 6 120 –

28. 10.–2. 11. 5 920 6 020

OZDRAVNÝAQUA

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

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

*Velikonoční pobyt: 4denní od čtvrtka do neděle, od středy 
příplatek 850 Kč
Sleva: bez cvičebního programu 500 Kč, Velikonoce 300 Kč
Příplatek: 1 lůžkový pokoj 300 Kč/den
Příplatek: obědy (4x) 440 Kč

 
Penzion Na Zámku a Král Jiří*** 
Penzion Rondel***
Lázně Poděbrady jsou příjemné a  velmi ob-
líbené 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 
společenská místnost, kde se podává snídaně 
a kde si můžete  uvařit kávu nebo čaj. Cvičení 
probíhá přímo v  areálu zámku. V  objektu 
je pouze 7 pokojů a 2 apartmány, což přispívá 
k  příjemné atmosféře a  intimitě. Je zde nové 
wellness, které lze za příplatek využít. K penzi-
onu patří penzion Král Jiří přímo na náměstí  
s velkými moderními pokoji. Klienti mají snídani 
v penzionu Na Zámku (cca 50 m). 
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 ( případně 
i obědy) se podávají v restauraci přímo napro-
ti zámku. Vybírat můžete z bohatého menu.
Aquagymnastika probíhá v teplém bazénu láz-
ní. Balíčky procedur a masáže čerpáte v novém 
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

Pěkný sál 
na cvičení

Rozmanité cvičení  
v každém věku

Penzion Král Jiří

Balneo centrum

Penzion Na Zámku

NEDĚLE –  
PÁTEK

1918

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:
•   Prohlídka zámku 

(i prostory nepří-
stupné)  50 Kč/os.

Další procedury 
a kosmetické 
ošetření

Teplý bazén lázní

Týden pro 
zdraví  

a kondici  
v lázních
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Třeboň

3–4x 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. 

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  
p. U Řehoře, Alfa: 1–3lůž. pokoje s přísl., 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, 
snídaně 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 
Při zájmu dochází masérka na penzion Siesta.

Nutno objednat předem 
•  Lázeňský program – klasická masáž částečná,  

bylinná koupel, perličková koupel 850 Kč
•  Program pro pohybový aparát – Aubertina zlatá 

koupel (slatina), podvodní masáž, ruční masáž, 
parafínový obklad páteře 1 320 Kč

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Sleva: bez cvič. programu 600 Kč (v ceně 1x vstup do aguacentra)
Příplatek: 1lůž. pokoj penzion u Řehoře – bez příplatku, 
1lůžkové pokoje penzion Siesta v apartmánech se společným 
příslušenstvím bez příplatku
Příplatek: obědy (5x) 800 Kč

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  
17 Kč/den

TERMÍNY

Ceny/os. [Kč]

Penzion Siesta Penziony 

2lůž. 3–4lůž. U Řehoře Alfa

1. 7.–7. 7.
8. 7.–14. 7.
29. 7.– 4. 8.

6 990 6 810 6 450 6 810

Penzion Alfa

Penzion U Řehoře

Penzion Siesta

NEDĚLE –  
SOBOTA

2120

Aktivní léto 
v nádherných 

lázních
Kouzelné jihočeské městečko

Pěkný sál na cvičení

Aquapark Velký výběr cvičebních hodin

Teplý bazén lázní
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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, i pro muže
• 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 5. 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).

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)
• Luhačovický aperitiv, 1 x odpolední káva nebo 

čaj, pozornost na rozloučenou. 
Na místě je možno zajistit prohlídku města s prů-
vodcem (80 Kč/os./cca 90 min.)

Nutno objednat předem vonné balíčky za 720 Kč
•  Energie žlutých květů a plodů: relaxační koupel, 
masáž obličeje a dekoltu, aplikace krému
•  Energie modrých květů a plodů: částečný 

parafínový zábal, relaxační masáž, regenerační 
zábal rukou

•  Energie bílých květů a plodů: vodní celotělová 
intenzivní masáž, celotělový regenerační zábal

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.

3. 6.–8. 6.
15. 7.–20. 7.
12. 8.–17. 8.
7. 10.–12. 10.

8 280 7 960

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Hotel Rezidence Ambra Luxusní bazén

Příjemné prostředí

NEDĚLE –  
PÁTEK

2322

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

Vychutnejte  
si pohyb  
a luxus  

odpočinku

Atraktivní cvičební lekce

Špičkový sál na cvičení

Opravdová relaxace

PROCEDURYOZDRAVNÝAQUA DENNĚFITNESSV.I.P.POD 1 STŘECHOU
VŠE
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Velké Losiny
NOVINKA

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 holemi Nordic Walking, 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

24. 6.–29. 6. 8 250 9 250

19. 8.–24. 8. 8 750 9 750

NEDĚLE –  
PÁTEK

Dospělí přistýlka 6 850 Kč, Děti do 12 let na přistýlce 3 580 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 000 Kč/pobyt 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 700 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

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

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

• 2–3x aquagymnastika na uvolnění
• sleva 50 % na vstupy do Termálních lázní Losiny
• sleva 50 % na vstup do termál. bazénu – hotel Eliška
• 2x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
• 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

Relaxace, 
turistika,  
termální  

lázně

Wellness Hotel Diana

Termální lázně

Hotelový bazén

Zámecký park

Zámek

Termální lázně - vnitřní část Společné vycházky

AQUA DENNĚBALNEO

V  
CENĚ

OZDRAVNÝFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Jindřichův Hradec

2–3x denně cvičení pro každý věk
• kouzelné městečko – skvost jižních Čech  
• luxusní 4* hotel v centru za skvělou cenu
• krásný sál na cvičení, romantické prostředí
• elegantní penzion s  vinným sklípkem
• plavecký bazén a venkovní aquapark
• finská a infra sauna, velký výběr masáží
• bohatý kulturní život, cykloturistika, výlety
• pobyty v pohybu v nadstandardním prostředí

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

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

čeře – 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

• 1x aquagymnastika v bazénu s pomůckami 
• 1x další vstup do aquaparku pro vlastní relaxaci 
•  1x vstup do sauny – pro klienty hotelu i penzionu
•  20 % sleva  na další vstup do sauny (hotel)
•  10 % sleva na další masáže (hotel)
• pobytová taxa

TURISTIKA

Oblíbené jihočeské městečko spojuje jak 
historii, kulturní život, tak i skvělé sportovní 
možnosti, výlety a cykloturistiku. Luxusní 
hotel, jeden z  nejhezčích ve městě a útulný 
nový penzion představuji vysoký standard 
ubytováni. K tomu nádherný hotelový sál na 
cvičení a útulný wellness. Aquagymnastika 
probíhá v  pěkném aquaparku. Dopřejte si 
nadstandardní pobyt za skvělou cenu

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA 2726

Příplatek: 1lůžkový pokoj hotel Concertino 350 Kč/den, penzion 
Kasper 120 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 700 Kč

NOVINKA

BALNEOAQUAFITNESSV.I.P.

 
H. Concertino – Zlatá Husa**** 
Penzion Kasper***  
Město Jindřichův Hradec se nachází v příjem-
ném prostředí jihovýchodních Čech, mezi řekou 
Nežárkou a rybníkem Vajgar, jemuž dominuje 
panorama gotického hradu a renesančního 
zámku. Historické jádro Jindřichova Hradce 
bylo vyhlášeno městskou památkovou re-
zervací. Celé léto zde probíhá řada kulturních 
akcí – koncertů, festivalů a výstav. K  dalším za-
jímavostem patří světově unikátní Aqua show, 
Krýzovy jesličky – největší mechanický betlém na 
světě, noční prohlídky zámku s Bílou paní a další.  
V okolí města najdete nádherná místa s nedo-
tčenou přírodou, rybníky, lesy. Na Jindřicho-
hradecku se nachází celá řada turistických tras 
a cyklostezek.  Dále se dá projet překrásná příro-
da České Kanady s parní úzkokolejkou. Ke kou-
pání využijete rybník, lom uprostřed lesů nebo 
krytý bazén a krásný venkovní aquapark. 
V blízkosti je i golfové hřiště. Letos jsme pro Vás 
připravili dvě velmi pěkná ubytování přímo 
v historickém centru, která jsou naproti sobě. 
Nadstandardní hotel, který uspokojí i náročnou 
klientelu a velmi útulný rodinný penzion.
Luxusní hotel Concertino – Zlatá Husa se na-
chází v historickém centru pouze několik kroků 
od zámku. Romantický hotel spojuje období 
renesance a moderní styl ubytování. V hotelu je 
vyhlášená restaurace. Každý z hostů může na-
čerpat energii v hotelové privátní sauně s  pří-
jemnou hudební kulisou  nebo při uvolňující 
masáži. K dispozici i půjčovna kol. V jeho nád-
herném sále probíhá cvičení.
Cyklopenzion Kasper je útulný nový rodinný 
penzion, který poskytuje moderní ubytování 
v originálně zařízených pokojích. Nabízí kavárnu 
s krásnou terasou a vinný sklípek s velkým vý-
běrem vín. K relaxaci využijete saunu a infrasau-
nu. V penzionu se podávají snídaně, na večeři 
klienti dochází do hotelu. Je zde úschovna a půj-
čovna kol a koloběžek. Pobyt v tomto žádaném 
městě probíhá od neděle do pátku, kdy dopo-
ledne probíhá ještě cvičení. 

Doprava: hotel i penzion je na náměstí. Lze k nim dojet autem. 
Parkování na blízkém městském parkovišti zdarma. Hotel  má 
vlastní podzemní garáže (200 Kč/den). Penzion má vlastní 
parkování ve dvoře či garážové stání (120 Kč/den)

Fitness pobyt 
v kouzelném 

městečku

TERMÍNY

Ceny/os. [Kč]

Hotel Concertino P. Kasper

Dospělí Dospělí přistýlka Dospělí

27. 5.–1. 6.
22. 7.–27. 7.
19. 8.–24. 8.
9. 9.–14. 9.

7 430 7 230 6 980

NEDĚLE –  
PÁTEK

Hotel Concertino – Zlatá husa

Cyklopenzion Kasper

Terasa v hotelu Nádherný velký sál na cvičení

Pohled na zámek

Luxusní pokoje v hotelu

Útulné prostředí v penzionu Aquagymnastika v příjemném bazénu

Nádherná příroda na dosah

Cvičíme s radostí

Nutno objednat předem
•  Relax balíček – čokoládová masáž 30 min, skoři-

cový nebo rašelinový zábal 25 min.  495 Kč
•  Masáž klasická relaxační 30 min. 360 Kč  

45 min.  440 Kč,  
60 min.  530 Kč

•  Masáž čokoládová  
30 min. 430 Kč 
45 min.   520 Kč  
60 min.  610 Kč
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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

29. 3.–2. 4.* 5 980 5 180

20. 5.–26. 5.
15. 7.–21. 7.
5. 8.–11. 8.

8 370 7 170

RELAXAČNÍPROCEDURY

Hotel Zlatá Hvězda

Stylové pokoje

NEDĚLE –  
SOBOTA

Nutno objednat předem balíčky:
•  Antistresový – relaxační masáž zad a šíje 45 min. 

+ antistresová masáž hlavy 15 min + masáž rukou 
a dlaní 30 min.   780 Kč

• Relaxační –  masáž zad a šíje 45 min.   390 Kč 
•  Vonný balíček – Havajská masáž Lomi Lomi  

90 min.   970 Kč
•  Lázeňský balíček – masáž lávovými kameny 

 60 minut   690 KčCena 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

• 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

Léto  
v pohybu 

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

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

Aquagymnastika  
v moderním bazénu

Kouzelné město

Rozmanité lekce  
s atraktivními pomůckami

Nádherný sál  
na cvičení v hotelu

Litomyšl vás  
pohladí po duši

Společné  
doprovodné  
akce

Útulné  
prostředí hotelu

BALNEOAQUAFITNESSV.I.P.
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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. Citlivé užití moderní techniky zaručuje 
veškerý komfort ubytovaných hostů. Budova 
se nachází přímo vedle zámeckého 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 podkrovních 
pokojů a Superior pokojů se soukromou tera-
sou s  proskleným zastřešením. Regenerace 
probíhá v luxusním 4* hotelu, který je přímo 
naproti. Je zde nádherné wellness centrum 
s vířivkou, saunou a masážemi. Odpočinete si 
v v příjemných 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.

8. 7.–14. 7.
12. 8.–18. 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
• luxusní  wellness, masáže, bowling
• bohatý kulturní život v létě, procházky
• příjemné  prostředí i pro rodinnou dovolenou

TURISTIKAPROCEDURY

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)
• prohlídka města s průvodcem (90 min.) 
• vycházka na rozhlednu Oslednice
• pobytová taxa

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

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

Nadstandardní pokoje Příjemné prostředí

Hotel Antoň

30 31

2lůžk. Superior 8 870 Kč/os, děti do 12 let 6 590 Kč Superior 
přistýlka 5 870 Kč/os, děti do 12 let 3 590 Kč 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den

NEDĚLE –  
SOBOTA

Špičkové  
wellness centrum

Romantický 
pobyt  

s dotykem 
historie

Pohled na zámek

Oblíbený pohodový pobyt

Prostorný sál na cvičení

Zábavné a rozmanité cvičení

RELAXAČNÍBALNEOFITNESS
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Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den 
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 600 Kč
Příplatek: obědy (5x) 900 Kč

Písek

2–3x denně cvičení pro každý věk
• vynikající cena, pěkné prostředí
• historicky zajímavé město i okolí
• útulný hotel v klidné části u centra
• luxusní fitness centrum, masáže
• příjemné wellness – whirpool, sauna
• letní písecká plovárna, výlety
• velká nabídka cvičebních lekcí 
• vycházka s průvodcem po památkách

 
Hotel Art***
Můžete zde spojit zážitek z kulturního a historic-
kého města s pobytem v krásné jihočeské příro-
dě. Královské město Písek nabízí širokou škálu 
možností, jak strávit čas. Počínaje procházkou 
po nejstarším Kamenném mostě v  Čechách, 
parkem v  Palackého sadech, či po romantické 
promenádě podél zlatonosné řeky Otavy.
V  okolí najdete hrad Zvíkov, Tvrze Kestřany, 
bohaté interiéry zámku Orlík, lesy Píseckých 
hor jsou protkány naučnými stezkami, pro cyk-
listy jsou vyznačeny desítky kilometrů tras.
Hotel Art je situovaný v centru města a uspo-
kojí potřeby i  náročnějších klientů. Nově zre-
konstruovaná historická budova poskytuje 
komfortní ubytování. Součástí je restaurace, 
ve které si vychutnáte výborné pokrmy, ve skle-
pení je ideální příležitost ke klidnému posezení 
ve vinárně. Cvičení probíhá v moderním a vel-
mi útulném wellness centru, vzdáleném cca 
5 min., kde je vše pod jednou střechou. Pěkné 
sály na cvičení, posilovna, rehabilitační část   
– sauna, pára, whirpool, masáže a  k  tomu 
příjemné posezení. Plavecký bazén je vzdálen 

5 minut od hotelu. Při hezkém počasí na-
vštivte pěknou píseckou plovárnu.

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2–3lůž. pokoje (apartmány za příp.) 

s přísl., fén, TV/SAT, minibar, WiFi, výtah
• stravování: polopenze, snídaně  formou bufe-

tu, večeře –výběr ze dvou jídel, 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

• 1x aquagymnastika v bazénu, plavání 
• 2–3x rehabilitace – sauna, pára, whirpool
• vycházka s průvodcem, pobytová taxa
Na místě lze dokoupit další masáže.

Nutno objednat předem
•  Částečná masáž,   

40 minut 370 Kč
•  Indická masáž hlavy,   

40 minut 330 Kč
•  Anticelulitická masáž,   

40 minut 430 Kč

Fitness pobyt v historickém městě, s boha-
tou nabídkou atraktivních cvičebních lekcí 
a  rehabilitací v  moderním fitness a  well-
ness centru. Projdete se po nejstarším 
mostě u nás, vychutnáte příjemné prostře-
dí rodinného hotelu s výbornou stravou.

 TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

  1. 7.–7. 7. 7 870

RELAXAČNÍPROCEDURY

Hotel Art

Špičkový sál 
na cvičení

Relaxace ve 
 wellness centru

Hotel U Kata

Příjemný sál  
na cvičení

Luxusní  
wellness  
centrum

Léto v pohybu 
v jihočeském 

městečku

NEDĚLE –  
SOBOTA

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

1. 7.–6. 7.
12. 8.–17. 8.

6 970

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: 1lůžkový pokoj 300 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

Doprava: k hotelu lze dojet. Parkování zdarma u fitness centra

ČESKÁ REPUBLIKA

Pohyb  
a regenerace  

v srdci 
historických 

skvostů

AQUA AQUAPARKBALNEO BALNEOFITNESSV.I.P. FITNESSV.I.P.
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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 restaurace 
s  terasou a překrásným výhledem, jídla se zde 
připravují výhradně z čerstvých surovin a s ohle-
dem na zdravý životní styl. Vybavené fitness 
centrum. Můžete se těšit na vířivou i masážní 
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 koupelí, které se 
podávají s drobným občerstvením např. ovoce, 
čokoláda, víno, pivo … WiFi v celém areálu ho-
telu. V hotelu je menší sál na cvičení a v blízkosti 
(7  min.) je pěkné prostorné fitness centrum. 
Zde budou probíhat cvičení. Doporučujeme 
výlet do Náchoda a polského města Kudowa 
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 zavádějící cenu a vezměte celou rodinu.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Standard Superior

29. 7.– 4. 8.
19. 8.–25. 8.

8 530 10 330

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
• 7x 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 lávový-
mi kameny  
60 min.  500 Kč

Standard přistýlka 7 090 Kč/os.
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 600 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj Standard 1 400 Kč, Superior 3 200 Kč

NOVINKA

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 ceně

Odpočiňte si a nechte se hýčkat

Ojedinělá zámecká zahrada

Zámek

Nádherné prostředí

PROCEDURYAQUA DENNĚBALNEO

V  
CENĚ

FITNESSV.I.P.
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

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, 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 za-
hrada, které byly pro svou jedinečnost zapsány 
na seznam památek UNESCO. Krásu historic-
kého centra budete mít možnost poznat s prů-
vodcem. Nebude chybět ani návštěva arcibis-
kupských sklepů s degustací vín. Srdcem města 
je Velké náměstí s mnoha restauracemi, kavár-
nami a vinárnami. V létě návštěvníci mohou na-
vštěvovat koupaliště Bajda. Moderní areál Do-
mova 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 
DM využíván jako cenově dostupné jednodušší 
ubytování. Chutná strava  dle našeho jídelníč-
ku se podává v místní jídelně. Součástí areálu je 
pěkná sportovní hala, místnost s  televizí, ku-
chyňky, posilovna, kuželna a příjemný 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
•  procházka po historic. centru 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 nebo 60 min., masáž lávovými  

kameny 350 Kč / 700 Kč

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti do 15 let

22. 7.–28. 7. 5 930 3 630

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

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

NEDĚLE –  
SOBOTA

TURISTIKA

Domov mládeže

Velmi oblíbený pobyt

Kouzelné 
městečko

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 REP UBLIKA

Děti do 14 let lůžko 4 080 Kč
Děti do 14 let na přistýlce 3 310 Kč (se 2 dospělými)
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 100 Kč/den

Prostřední Bečva

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
• program uzpůsoben turistům, Nordic Walking
• ozdravný pobyt, pěkná rodinná dovolená

 
Hotel Kryštof
Typická horská obec Prostřední Bečva leží 
v Chráněné krajinné oblasti Beskydy 12 km vý-
chodně od Rožnova pod Radhoštěm. Půvab Va-
lašska, folklór a tichá zákoutí „nezkažené“ příro-
dy s nezapomenutelným výhledem do malebné 
horské krajiny – to je skvělá relaxace pro ty, co 
hledají klid. Po celý rok je možno využívat zna-
čených turistických tras k procházkám, výletům 
a cykloturistice po horských hřebenech přes So-
láň, Radhošť, Pustevny, Lysou Horu až k vrcho-
lům Malého Javorníku. V létě je zde navíc mož-
nost 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 hřiště 
s umělým povrchem, minigolf a přírodní kou-
paliště. Cvičení probíhá tak, abyste se mohli 

věnovat společným vycházkám Nordic 
Walking i vlastní turistice.

Cena zahrnuje 
• ubytování: zrekonstruované 2–4lůž. 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

• volný vstup do krytého bazénu
• 2–3 x aquagymnastika na uvolnění svalů  
• 2–3 x Nordic Walking (hůlky k dispozici) 

Na místě lze 
doobjednat 
masáže 
za velmi 
dostupné 
ceny.

Ozdravný pobyt je určen sportovně ladě-
ným klientům, kteří ocení smysluplné cvi-
čení, zdravé prostředí nedotčené přírody, 
společné vycházky do okolí. Nově zrekon-
struovaný rodinný hotel – vše pod jednou 
střechou.  Pro ženy, muže i celé rodiny.

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přistýlka

5. 8.–11. 8. 7 430 6 530

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)

NOVINKA

NORDIC WALKING

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 20 Kč/den

ČESKÁ REPUBLIKA

Relaxace,  
turistika,  

zdravé cvičení

Sportovní  
dovolená   
s relaxací  

v nádherných 
zahradách

PROCEDURYAQUA DENNĚFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Hotel Kryštof

Vnitřní bazén Panenská 
příroda

Nádherná tělocvična
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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
• prázdninový termín – program děti 3–12 let
• 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.

1. 7.–7. 7.* 7 750 7 150

2. 9.–7. 9. 5 960 5 710

*V tomto termínu program pro děti
Děti do 12 let na přistýlce červenec 4 990 Kč (se 2 dospělými)
Děti do 12 let lůžko 6 160 Kč, září 3 560 Kč
Příplatek: 1lůžk. pokoj 400 Kč/den, září 300 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

NEDĚLE –  
PÁTEK

NEDĚLE –  
SOBOTA

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

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůžkové 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.)
•program děti 3–12 let v době cvičení (1. termín)
• 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 
2 termíny ve velmi dobře hodnoceném hote-
lu se skvělým zázemím, který uspokojí potře-
by všech, včetně rodin s dětmi. V 1. prázdni-
novém termínu zajišťujeme program pro děti, 
takže ho uvítají vedle samotných žen hlavně 
maminky a babičky s  dětmi, celé rodiny. Do 
programu jsou zařazeny společné vycházky 
a výlety. Termín na začátku září, kdy je všude 
klid a bývá hezky, je určen především turistům 
a cvičení je přizpůsobeno tak, aby umožňo-
valo každodenní 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  za-
jímavosti v okolí. Např. výstup k rozhledně 
Žalý, výlet k horské ekofarmě Hucul, po sto-
pách Štěpanického hradu, výlet do horského 
městečka Jilemnice a Vrchlabí. 
Relax hotel Bára se nachází v čisté přírodě 
5 minut od centra obce Benecko, přímo u tu-
ristických tras a cyklotras. Svou polohou a do-
mácí rodinnou atmosférou je jako stvořený 
pro sportování a relaxaci. V hotelu je příjemná 
restaurace, nové moderní wellness centrum 
– finská sauna a bylinková parní sauna s hvězd-
nou oblohou a světelnou fontánou (vhodná 
i pro děti 45°C), relaxační místnost s meditační 
hudbou, masáže (čokoládové, relaxační, me-
dové), zrcadlový sál na cvičení  a venkovní 
bazén. Wifi zdarma ve všech prostorách. Pokoje 
jsou nově zařízené a je z nich nádherný výhled 
na horský kotel a někdy až na Ještěd. 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, mi-
krovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí…, je-
dinečný dětský koutek s prolézačkou, kuchyň-
kou, lezeckou stěnou, skluzavkou, výtvarným 
koutkem a bohatou knihovnou. Děti se zabaví 
při stolním tenisu, dokonce nechybí i dětské fit-
ness stroje. Venku – na prolézačkách, houpač-
kách, oblíbené trampolíně a v bazénu.

ČESKÁ REPUBLIKAHLÍDÁNÍ  
DĚTÍ

1. termín

Relax hotel Bára

Útulné pokoje Splynutí s přírodouVynikající  
cvičební  

podmínky  
pro ženy  

a prostředí  
pro děti

K dispozici běžecké pásy

Týden v září  
s Nordic Walking

Sportovní  
pobyt  

s Nordic  
Walking

NORDIC WALKING

Relaxace ve wellness

Hezký sál na cvičení

Ekofarma

Skvělé zázemí  
pro děti

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

Doporučení:  
vezměte i vlastní hole 
Nordic Walking

HLÍDÁNÍ DĚTÍPRÁZDNINYBAZÉNBALNEOFITNESS
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Klíny

3–4x 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

Hotel Emeran***  
Chata Emeran II
Sport areál Klíny je rodinné středisko umís-
těné ve východní části Krušných hor, vzdálené 
6 km od Litvínova. Pro návštěvníky je zde lanový 
park, bikepark, terénní koloběžky, tenisový kurt, 
venkovní lezecká stěna, dětská hřiště, minigolf.  
Nechybí půjčovna kol a koloběžek. Pro turisty 
a cyklisty skvělé trasy v okolí. Pro děti je připrave-
na  vycházka na zvířecí 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“.

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

(přist. je rozkládací křeslo), TV/SAT a WiFi (hotel)
•  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 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.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí chata

28. 7.–3. 8. 6 420 5 440

Dospělí přistýlka 5 820 Kč. Děti do 12 let lůžko 5 120 Kč  
Děti do 12 let na přistýlce 4 520 Kč (se 2 dospělými)
Děti do 12 let chata 4 320 Kč 
Příplatek: 1lůžk. pokoj 100 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

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

SOBOTA –  
PÁTEK

Poznejte Krušné Hory ve skvěle vybave-
ném sportovním areálu, kde nechybí i vel-
ká tělocvična. Pro turisty nabízíme spo-
lečné vycházky, pro maminky atraktivní 
program pro děti.  Ubytování ve výborně 
hodnoceném hotelu s  wellness. Rodiny 
mohou využít i levnější horskou chatu. 

ČESKÁ REP UBLIKA

Dospělí na přist. 6 160 Kč. Děti do 10 let na přistýlce 4 720 Kč 
(se 2 dospělými). Děti do 14 let na přistýlce 5 080 Kč (se 2 
dospělými). Děti do 14 let v apartmánu 6 160 Kč. 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Kořenov – Jizerka

2–3x denně cvičení pro každý věk
• zcela nedotčená příroda, klidné místo
• wellness centrum, příjemná restaurace
• pěkná hala na cvičení i pro vyžití dětí
• aktivní program pro děti a jejich zdraví 
• vycházky Nordic Walking, výlety do okolí
• cyklotrasy, půjčovna kol  pro dospělé i děti
• dovolená v pohybu – pro ženy, muže i rodiny

 TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Standard Iserin Apartmán

  8. 7.–14. 7. 7 240 7 660 7 240

NEDĚLE –  
SOBOTA

NOVINKANOVINKA

NORDIC WALKING NORDIC WALKINGHLÍDÁNÍ DĚTÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍPRÁZDNINY

ČESKÁ REPUBLIKA

HLÍDÁNÍ  

DĚTÍ
HLÍDÁNÍ  DĚTÍ

Relaxace,  
turistika,  

zdravé cvičení

Sportovní  
dovolená  
v pěkném  
prostředí

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště 50 Kč/den. Po domluvě 
je možné zajistit dopravu z z Kořenova (60 Kč/os. tam i zpět), 
některé busy zajíždí na Jizerku.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 15 Kč/den

 
Hotel Panský dům a Pyramida
Každý rok hledáme pro ženy a maminky 
nová cenově dostupná místa, kde se dá cvičit 
a  je zde i zázemí pro děti. Letos vám nabízí-
me přírodu a čistý vzduch v  osadě Jizerka, 
v  prostředí Národní přírodní rezervace Raše-
liniště Jizerka. Osada Jizerka je nejvýše po-
ložená osada. Končí zde silnice a začíná velké 
množství turistických tras. Za podrobnější 
prozkoumání stojí tajemná rašeliniště s jezír-
ky a loukami porostlými klečí, či revír pytláka 
Hennricha v okolí Pytláckých kamenů. Jsou tu 
pro Vás připraveny dvě budovy hotelu. Do 
jednoho směřujeme maminky s  dětmi a do 
druhého samotné ženy – turistky. Na cvičení 
je zde velká hala, kterou máme k dispozici 
celodenně, takže v případě nepříznivého po-
časí  ji mohou děti využívat pro své aktivity. Je 
zde i malá a velká lezecká stěna.
Hotel Panský dům a Pyramida nabízí kom-
fortní ubytování v krásné přírodě, v rekonstru-
ovaných historických objektech, které jsou od 
sebe vzdáleny 50 m. V obou objektech je pěkná 
restaurace, na chodbách je k dispozici lednička 
a mikrovlnná trouba. V hotelu nelze platit kar-
tou. V hotelu je wellness – sauna a whirpool,  
kolárny, půjčovna kol a dětské hřiště.
Okolí bez automobilového provozu je 
vhodné pro jízdu na kole i začátečníky, pro 
děti. V horkých dnech je možné koupání v říč-

kách.  Doporučujeme výlet do Aqua-
parku Babylon v Liberci.

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

lednička, TV, balkon (některé pokoje)
• stravování: polopenze, snídaně formou bu-

fetu, večeře 3 chodové menu, výběr ze 2 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 vstup wellnes (sauna, whirpool) pro dospělé
• 2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
• aktivní program děti 3–12 let v době cvičení
Na místě lze  doobjednat další vstupy do 
wellness.

Ozdravný pobyt za rozumnou cenu je ur-
čen sportovním klientům, kteří  ocení pro-
středí zatím nedotčené přírody bez aut, 
zdravý vzduch a klid. Rodinný hotel s well-
ness, příjemná restaurace, hala na cvičení. 
Maminkám zajišťujeme program pro děti.  

BALNEOFITNESS

Hotel Pyramida

Společné výlety

Hotel Panský dům Útulné pokoje

Hotel Emeran

Velmi dobře 
hodnocený 
hotel

Rozmanité  
sportovní aktivity

Špičková hala  
na cvičení

PROCEDURYPRÁZDNINYBALNEOFITNESS
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Pec pod Sněžkou

3–4x 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 
12–16let

22. 7.–28. 7.
19. 8.–25. 8.

8 580 1 680 4 510

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

Sportovní vyžití

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 8 980 Kč, + 1 dítě do 12 let 1 680 Kč + 2.dítě  do  
12 let 4 890 Kč. Děti do 16 let v 1lůžk. 5 140 Kč  
2lůžk. + 2přist.(děti): děti do 12 let 1 680 Kč, 2.dítě 2 810 Kč , 
děti do 16 let 4 510 Kč 
Rodinné ubytování (2dosp.+3): dospělí 9 980 Kč, 
děti 2–6 let 5 380 Kč, děti 6 -16 let 7 110 Kč 
Příplatek: obědy(5x) 850 Kč, obědy(5x) děti do 12 let 600 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Nutno objednat předem – velká sleva
•   Relax balíček – masáž zad a šíje,   

30 min., perličková a vířivá koupel se solí z Mrtvé-
ho moře, 1 x koktejl ve Sky Clubu   880 Kč

Wellness 
a sportovní 

pobyt na 
horách

Velký výběr  
vynikající stravy

Program pro děti 
v přírodě

Pěkný sál na cvičení

Luxusní bazén

Oblíbený pobyt

AQUA DENNĚ

TURISTIKA

SPORTOVNÍ

RODINNÝ

BALNEOFITNESSV.I.P.

HLÍDÁNÍ DĚTÍPRÁZDNINYPOD 1 STŘECHOU
VŠE
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Děti do 12 let 4 380 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj standard 100 Kč/den
Příplatek: obědy (5x) 450 Kč, obědy děti do 12 let 300 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Malá Morávka

2–3x denně cvičení pro každý věk
• oáza klidu a relaxace za skvělou cenu
• hotel v čisté přírodě s velkou tělocvičnou
• denně bazén a vířivka, aquagymnastika
• sauna, masáže, pěkná posilovna, hřiště 
• společné vycházky do přírody, výlety
• aktivní program pro děti, rodinná dovolená

Hotel Kamzík***
Hotel Kamzík najdete v chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky v  Karlově pod Pradědem. 
V létě oceníte krásy divoké přírody, horských 
lesů a  rašelinišť. Můžete je buď projít po vy-
značených turistických stezkách, které za-
čínají přímo u  hotelu nebo projet na kole. 
Čerstvý horský vzduch Vám vyčistí hlavu, pleť 
i celý organismus. Po návratu do hotelu mů-
žete zaskočit do bazénu nebo se uvolnit ve 
vířivce, které máte v ceně, stejně jako všech-
na hotelová sportoviště. Odpočinout si může-
te v sauně, nebo zaskočit na masáž. Cvičení 
probíhá v  prostorné tělocvičně. Hotel je 
ideálním místem pro rodinnou dovolenou. 
Je zde herna se stolním tenisem, bowlingo-
vá dráha, profesionální posilovna a půjčovna 
horských kol. Na střeše hotelu se nachází teni-
sový a badmintonový kurt. Před hotelem je 
dětské hřiště a nové lanové centrum, část je 
určená pro dospělé a  starší děti,  část je pro 
malé děti od 3 let. Tipem na výlet je město 
Bruntál, Jeseník, Velké Losiny, lázně Karlova 
Studánka a Dolní Lipová. Muži mohou volit 

i pobyt bez cvičení a zapojit se do spo-
lečných vycházek v přírodě.

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

TV, WiFi, většina s  balkonem nebo komfort. 
2lůžkové  pokoje (navíc ortopedická matrace, 
lednice, čelní balkon s výhledem do údolí) 

•  stravování: polopenze, snídaně formou bu-
fetu, večeře  výběr  ze 2 menu (1 fit menu), 
salátový bufet

•  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

•  volný vstup – bazén, vířivka, profi posilovna, 
tenis, ping–pong, badminton

•  denně aquagymnastika nebo plavání
•  2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
• program pro děti 3–12 let v době cvičení
Na místě lze doobjednat masáže.

Ozdravný pobyt v   Jeseníkách pro ty, 
kteří ocení klid a mají rádi pohyb. Spojíte 
cvičení v pěkné tělocvičně s vycházkami 
Nordic Walking v přírodě a den zakončíte 
relaxační aquagymnastikou či plaváním. 
Maminkám zajišťujeme program pro 
děti. Pro ženy, maminky, muže i celé 
rodiny. Oblíbený pobyt již 4. rok.

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůž. Standard 2lůž. Comfort

15. 7.–21. 7. 6 740 7 370

Hotel Kamzík

Program pro děti

Prostorná tělocvična

Denně bazén

Sportovní  
pobyt na 
horách

NEDĚLE –  
SOBOTA

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkovišti zdarma.  
Do M. Morávky je přímý spoj busem (např. z Brna, 
Olomouce, Přerova, …) Odtud Vás po domluvě dopravíme 
do hotelu (40 Kč/os. tam i zpět), nebo dojedete místní 
dopravou do Karlova a odtud cca 500 m
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 19 Kč/den

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

HLÍDÁNÍ  DĚTÍ

NORDIC WALKINGBALNEOAQUA DENNĚFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

NORDIC WALKING

2–3x denně cvičení pro každý věk
• hotel na krásném klidném místě, již 11. 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

29. 7.–4. 8. 7 340 6 430 2 910

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 
Tatranská Lomnica   
60 Kč/os. tam i zpět.

NEDĚLE –  
SOBOTA

TURISTIKAPROCEDURYAQUA DENNĚFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Děti 3–15 let lůžko 3 810 Kč,  
Příplatek: 1 lůžk. 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, biliard, 
bowling a půjčovnu kol.

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 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. 
Doporučujeme vzít i vlastní hole Nordic Walking.

Krásné místo uprostřed přírody, v  hote-
lu je vše pod jednou střechou. Vynikající 
výchozí místo pro společné vycházky. Pra-
videlná aquagymnastika a plavání. Atrak-
tivní procedury. Oblíbený pobyt za dob-
rou cenu. Výborná dostupnost vlakem.

4545

Hotel Hutník

Prostorná tělocvična

Bazén v ceně

Relaxace,  
turistika,  

zdravé  
cvičení
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Zaton Holiday Resort***/****       
Městečko Zaton je typické staré dalmatské 
městečko, které se nachází 15 km od historic-
kého města Zadar. Zaton Holiday Resort je 
nejoblíbenější prázdninové místo Severní 
Dalmácie, které již několik let po sobě získá-
vá mnoho ocenění. Letovisko je opravdu 
velmi pěkné a čisté, má vysoké hodno-
cení od návštěvníků a v plné sezóně patří 
k poměrně drahým resortům. Každoročně 
pro Vás vybíráme termíny na okraji sezóny, 
kdy je zde již teplo, poměrně klid, výhodná 
cena a výborné podmínky pro cvičení. Na 
několika místech se zde vyskytuje i léčivé 
bahno, které skvěle působí na pokožku.
Zrekonstruované dvoupatrové domky se na-
chází ve velkém borovicovém háji, blízko pí-
sečné pláže. Všude najdete okrasné dřeviny, 
keře a květiny. 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 posilov-
na, kurty, minigolf, hřiště, volejbal, basketbal, 
půjčovna člunů a kol, paragliding, jezdecké 
kurzy a  potápění. U pláže je taneční terasa 
a na okraji střediska diskotéka. Procházkou se 
dostanete do starobylého města Nin, které 
se rozkládá na malém poloostrově a bývalo 
občas sídlem chorvatského krále (3 km). Ne-
daleko městečka se nachází Ninská laguna, 
která je největším nalezištěm léčivého bahna 
v  Evropě. 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 rádi vracejí.

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 a na 
konci sezóny v  nadstandardním a žádaném 
resortu, který je jinak drahý a přeplněný.

CHORVATSKO

TERMÍN

Ceny/os. [Kč]

2lůž. ložnice 
v 5lůžk. apt.

2lůž.  
apartmán

3lůž. 
apartmán

4, 5lůž. 
apartmán

2. 6.–9. 6. 6 650 6 990 6 280 5 770

8. 9.–15. 9. 5 880 6 390 5 680 5 180

3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, žádaný již 8. rok
• využijte vynikající cenu před a po sezóně
• 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 2 200 Kč.
Děti do 12 let v Apt 3–5 od 2. 6. 3 900 Kč, od 8. 9. 3 400 Kč
Příplatek: polopenze 4 600 Kč
V případě, že klient neuklidí, platí se závěrečný úklid apt. 40 EUR

Apartmány Zaton

Nejhezčí komplex Dalmácie Komplex v zeleni

Nový bazénový komplex

Každoročně oblíbený pobyt

Léčivé bahno

Příjemná plocha na cvičení

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. lož-
nice, obýv. místnost se 2 lůžky, 5lůžkové apt. – dvě 
2lůž. ložnice a obývací místnost s 1 lůžkem (dopo-
ručujeme 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 zaměřené na zpevnění těla, redukce

•  pravidelná aquagymnastika v bazénu a v moři
• společná vycházka – laguna s léčivým bahnem
• služby delegáta
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Moře, bahno,
fantastické

místo  
a pohyb



MakarskáNOVINKANOVINKA
CHORVATSKOCHORVATSKO

Vodice

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

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 mimořád-
ně čisté a vstup do vody pozvolný. 
Žádaný a oblíbený hotel Punta leží na poloostrův-
ku, ze tří stran obklopen mořem, cca 200 m od 
centra městečka Vodice.  Hotel má hlavní budovu 
a 3 dependance umístěné v zahradě. Většina po-
kojů má nádherný výhled na moře. V restauraci 
hotelu Punta se podávají jídla regionální i mezi-
národní kuchyně, speciální menu pro děti a ve-
getariány.  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 vyhlíd-
ková terasa. Těšit se můžete i na různé sauny, ma-
sáže a kosmetická ošetření. V rozlehlé borovicové 
zahradě je bazén s mořskou vodou a snack bar. 
K dispozici je bezplatné WiFi. Pláž je hned u hotelu. 
Letovisko je ideálním výchozím bodem pro mno-
hé výlety. V okolí se nacházejí hned dva národní 
parky – Vodopády řeky Krky a souostroví Korna-
ti, park přírody Vranské jezero, starobylá města 
Šibeník, Skradin, Biograd na moru, Primošten aj. 

Cvičení probíhá v pěkném sále nebo na 
venkovní ploše.

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

stýlky), 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 
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce 

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

RODINNÝRELAXAČNÍ

Využijte skvělou cenu na začátku sezó-
ny v nadstandardním hotelu s  vynikající 
stravou, který uspokojí i náročné klienty. 
Hotel je v zeleni, obklopen ze všech stran 
mořem, luxusní wellness, venkovní bazén, 
vynikající strava. Podle nestranných turi-
stických hodnocení patří toto letovisko 
a celé okolí k nejžádanějším v Chorvatsku.

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

     TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

     23. 6.–30. 6. 9 980 8 380

Doprava: autobus či vlastní

Výlety: u delegáta

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. Aquagymnastika 
je každý den v  moři před hotelem a pro naši 

skupinu je zajištěna aquagymnastika 
i v bazénu nedalekého hotelu Dalmacija.

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

stýlky), lednice, TV, balkon
• stravování: polopenze, snídaně: bufet; večeře: 
polévka, přílohy, salátový bufet, dezert. bufet; 
maso výběr ze 4 menu; 2–3 dcl nápoje zdarma 
– domácí víno, pivo, džus, minerálka 
•  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 aquagymnastika – bazén v hotelu Dalmacija
• aquagymnastika v moři na uvolnění
• služby 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

Hotel Rivijera

Příjemná plocha  
na cvičení

Nádherné letovisko  
Makarská

Pohyb  
a pohoda  
na plážích  
Makarské 

riviéry

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 500 Kč
Děti do 12 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: balkon 400 Kč/os
Příplatek: 1lůžk. pokoj 4 500 Kč

Navštívte 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.

 
 TERMÍN

Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přistýlka

9. 6.–16. 6. 9 980 9 880

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 200 Kč
Děti do 12 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)

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

Léto začíná 
 pohybem 

na úžasném 
místě

Hotel Punta

Výhled z pokoje

Vnitřní bazén
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SOBOTA –  
SOBOTA

RODINNÝRELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESSBALNEOAQUA DENNĚFITNESSV.I.P.
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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. 
Procházkou je starobylé město Poreč. Na 
dotaz zajistíme i 3* hotel s all inclusive.

 
Hotel Delfín**  
Apartmány Astra** 
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 
probíhá na ploše přímo u moře nebo v sále. 
Na dotaz v CK pro náročnější klienty lze zajis-
tit ubytování v blízkém hotelu Zorna*** all 
inclusive (cena pod tabulkou).

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

Hotel Delfín

Doprava: autobus či vlastní Výlety: u delegáta 

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

apt. Astra hotel Delfín

16. 6.–23. 6. 6 160 8 780

25. 8.–1. 9. 4 830 9 830

1. 9.–8. 9. 4 600 8 290

Pobyt pořádá CK GLOBTOUR, sport. program CK ÚSMĚVEM.

SOBOTA –  
SOBOTA

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Apt. Astra 3lůžk. pokoje od 16. 6. 7 310 Kč/os.,  
od 25. 8.  5 530/os. Kč,  od 1. 9.  5 230 Kč/os.
Příplatky: polopenze 3 500 Kč, děti do 12 let 1 700 Kč (celý apt.) 
Hotel Delfín od 25.8.: děti do 12 let přistýlka zdarma, děti 12–14 
let přistýlka 5 550 Kč, (ceny přistýlek dětí pouze se 2 dospělými), 
děti do 7 let lůžko 5 550 Kč  
Příplatek: 1lůžk. pokoj 1 400 Kč/pobyt
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Hotel Zorna*** all inclusive od 16. 6. 14 450 Kč/os.,  
od 25. 8. 16 750 Kč/os., od 1. 9. 14 150 Kč/os. 

Apartmány Astra Pravidelná aquagymnastika

Začněte 
a zakončete  

léto  
s pohybem

Velmi oblíbený 
pobyt již 9.rok

Plocha na cvičení 
přímo u moře

Pěkné prostředí

Velké množství  
cvičebních pomůcek
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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

Apartmány Polynesia***
Městečko Umag je známým turistickým leto-
viskem na vyhledávané Istrii. V  centru si lze 
prohlédnout i řadu historických památek, užít si 
pohodu ve vynikajících kavárnách nebo navští-
vit 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: 2–5ti lůž. 

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

Sportovní 
dovolená 

v žádaném 
letovisku

3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, žádaná Istria
• vynikající cena na lokalitu v plné sezóně
• polopenze včetně nápojů – neomezeně
• hotel v zeleni přímo u průzračného moře
• rodinná dovolená – dítě zdarma do 14 let
• procházkou nebo vláčkem letovisko Umag
• tenisové kurty, cyklostezky, in-line brusle

RODINNÝRELAXAČNÍSPORTOVNÍ

      TERMÍNY

                     Ceny/os. [Kč]

2lůž. 
studio

3lůž. 
studio

4lůž. 
apt.

apt., studio 
polopenze 
komplet

    30. 6.–7. 7. 9 460 7 290 6 990 10 970

Sleva 12 % z cen ubytování výše při objednání do 30. 1.  (kromě 
ubytování s polopenzí komplet)
Sleva 10 % z cen ubytování výše při objednání do 14. 3. (kromě 
ubytování s polopenzí komplet)
Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Dospělí 3lůž. apt. 7 580 Kč,  5lůž. apt. 6 550 Kč 
Děti do 14 let s polopenzí komplet na posledním lůžku 1680 
Kč (3lůžk. studio a apartmány)
Děti do 14 let v Apt 4,5 lůžkovém 5 980 Kč
Příplatek: polopenze 3 900 Kč, polopenze děti do 14 let 2 100 Kč

SOBOTA –  
SOBOTA

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Umag
Hotel Adriatic**    
Městečko Umag je známým turistickým leto-
viskem na tolik vyhledávané Istrii. Budete mít 
možnost nejen prohlédnout si řadu historických 
památek, ale i užít si pohodu ve vynikajících ka-
várnách nebo navštívit velké množství obchůdků.  
Hotel Adriatic je situován v  piniovém háji ve 
středisku Punta, cca 1,5  km od centra Umagu.  
Nabízí jednoduché starší ubytování, ale své hos-
ty si získává polohou přímo u pláže, oceněné 
prestižní Modrou vlajkou za čistotu. Hotel je 
obklopen pečlivě udržovanou zahradou. Kli-
entům je zde k dispozici recepce se směnárnou, 
restaurace, kde se podává velmi chutná strava, 
aperitiv bar na terase, taverna. V okolí je mnoho 
cyklostezek a několik tenisových kurtů. Cvičení 
probíhá na venkovní ploše nebo v  sále. Do 
Umagu se dostanete procházkou nebo vláčkem. 
Na dotaz pro náročné klientky lze zajistit luxusní 

hotel Sol Sipar**** s polopenzí, který je 
nedaleko (cena pod tabulkou).

Cena zahrnuje
•   ubytování: jednoduché 2lůž. pokoje 

s přísl. (možnost přistýlky), balkon 
•   stravování: polopenze formou bu-

fetu s nápoji v neomezeném množství 
(víno, pivo, nealko nápoje…)

•   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, služby delegáta

Pobyt na žádané Istrii je určen těm, kte-
ří ocení kvalitní cvičení,  průzračně čisté 
moře, bufetovou stravu i s neomezeným 
množstvím nápojů. To vše za skvělou 
cenu i v sezóně a nevadí jim starší jed-
noduché ubytování. Nedaleko oblíbené 
městečko Umag pro kulturní vyžití.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 celé rodiny. Maminkám zajišťuje-
me aktivní program pro děti v době cvičení.

Hotel Adriatic

Oblíbený pobyt

Cvičení je zábavné

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

teplé moře  
a žádaná  

Istria

HLÍDÁNÍ  DĚTÍ

CHORVATSKOCHORVATSKO

TERMÍNY

                        Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přistýlka

7. 7.–14. 7. 8 860 8 760

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

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Děti do 14 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: balkon 300 Kč/os., balkon mořská strana 600 Kč/os.
Příplatek: 1lůžk. pokoj Adriatic 3 900 Kč
Hotel Sipar**** 18 750 Kč/os

SOBOTA –  
SOBOTA

RELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Apartmány Polynesia

Prázdniny  
s pohybem  

u moře

Špičková plocha na cvičení

AQUAFITNESS

Akce sleva 12 % do 30. 1.
            sleva 10 % do 14. 3.
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3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, již 18. 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. Vstup zdar-
ma. Strava se podává v restauraci s výhledem 
na moře. Doporučujeme standardní apartmá-
ny (B), které jsou blíž cvičební plochy, renovo-
vané apartmány (A) jsou cca do 10 min. pro-
cházkou. Pro náročnější klienty lze objednat 
apartmány Sunset, které jsou velmi pěkné 
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

14. 7.–21. 7.
18. 8.–25. 8. 6 130 6 240 5 390

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

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 250 Kč
Děti do 3 let bez lůžka zdarma
Sunset S3,S4 7 570 Kč/os.
Příplatek: za apartmán typu A 550 Kč/os./týden
Příplatky: neobsazené lůžko typu B 3 500 Kč,  
polopenze: dospělí 3 500 Kč/os., děti 2 310 Kč/os. 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Akce sleva 400 Kč/os. do 31.1. 

SOBOTA –  
SOBOTA

Aktivní  
dovolená 

u moře

SPORTOVNÍAQUA DENNĚFITNESS

Zábavný program 
pro děti

Velký výběr 
cvičebních lekcí

Žádaný pobyt již 18 let

Vodní radovánky

Hezké prostředí pro dětiCestujeme s úsměvem
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Pobyt pořádá CK GLOBTOUR,  
sportovní program zajišťuje 
CK S ÚSMĚVEM.

     TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

     21. 7.–28 7. 10 450 9 300

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 – 1. 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 5 500 Kč (se 2 dospěl.)
Příplatek: mořská strana a balkon 900 Kč/os.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 100 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

CHORVATSKO

Historické 
skvosty

Aquagymnastika  
v bazénu

Kouzelné  
pláže

Pohyb,  
teplé moře  

a trocha 
historie

BulharskoNOVINKA BULHARSKO

     TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Meteora Belitsa

5. 8.–12. 8. 12 440 14 940

2. 8.–12. 8.* 16 840

Hotel Belitsa***, H. Meteora**     
Bulharsko je velice krásná země, kam se turisté 
kvůli dostupným cenám a kvalitním službám 
rádi vracejí. Primorsko je atraktivní a oblíbené 
letovisko, které se rozkládá na malém poloost-
rově. Naleznete zde dlouhé písčité pláže pod-
mořské útesy, půvabné malé fjordy i okouzlující 
tiché malé zátoky, pokryté kamínky a mušlička-
mi. Téměř z moře se zvedají impozantní zales-
něné svahy hor Strandzha, které přispívají k svě-
žímu ovzduší. Naleznete zde veškeré turistické 
zázemí i české informační centrum, restaurace 
Vás přivítají českým jídelním lístkem. 
Oblíbený hotel Belitsa je starší, nyní zrenovo-
vaný, který je obklopen pečlivě udržovanou 
zahradou a umístěn v klidnějším prostředí, 
přibližně 200 metrů od severní písečné pláže. 
Vzdálenost od centra letoviska je cca 250 me-
trů. K  vybavení patří restaurace, lobby bar, 
v príjemné zahradě velký bazén, terasa s lehát-
ky a slunečníky zdarma, bar u bazénu, fitness, 
směnárna, dětský koutek, stolní tenis, půjčovna 
kol a tenisové kurty, WiFi za poplatek.
Hotel Meteora je příjemný hotel v klidné čás-
ti nedaleko centra města, hotelu Belitsa i obou 
pláží. V hotelu je směnárna, Tv koutek, hotelová 
restaurace s terasou. Cvičení probíhá v hotelu 
Belitsa na venkovní ploše nebo v konferenční 
místnosti po dobu 8denního pobytu. Nabídne-
me Vám zajímavé výlety do starobylých měst - 

Varna, Nesebar, Burgas, Sozopol, přírodní 
rezervace Ropotamo a další.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2–4lůž. pokoje s přísl. TV/SAT, led-

nička, klimatizace (hotel), balkon
•   stravování: H. Belitsa: polopenze formou bufe-

tu nebo all inclusive (plná penze formou bufetu, 
alko., nealko. nápoje ...) za přípl. H. Meteora: bez 
stravy, (možnost dokoupit kontinentál. snídaně)

•  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, fitness, stolní fotbal
• letecká doprava, transfer do letoviska
• služby delegáta

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8/11denní pobyt, letecky, cenový hit
• žádané letovisko s širokými plážemi
• příjemné hotely v klidném prostředí 
• polopenze, all inclusive, bez stravy
• pravidelná aquagymnastika v bazénu
• aktivní dovolená pro ženy i celé rodiny
• výhodná cena (8 i 11 dnů) pro děti do 15 let
• starobylá města, přírodní rezervace
• odlety – Praha, Pardubice. Brno

NEDĚLE –  
NEDĚLE

*11ti denní
Dospělí přistýlka: Meteora 11 940 Kč, Belitsa 14 540 Kč,  
Belitsa 11 dní 16 140 Kč
Děti do 15 let přistýlka 7 960 Kč (se 2 dospělými), Belitsa 2. dítě 
přist. 9 960 Kč, 11 dní Belitsa 2.dítě přist. 10 460 Kč
Příplatek: Meteora snídaně 900 Kč, děti do 15 let 500 Kč
Příplatek: All inclusive 8 dní Belitsa 1 900 Kč, 11 dní 2 800 Kč,  
1. dítě do 15 let zdarma, 2. dítě 800 Kč

Aktivní dovolená o prázdninách za rozum-
nou cenu, příjemný udržovaný hotel v za-
hradě s polopenzí nebo all inclusive, menší 
hotel bez stravy, bazény, velké písečné plá-
že a rodinná atmosféra letoviska. Možnost 
si pobyt rozšířit na 11 dnů. Klienti (např. 
z Moravy) uvítají i možnost odletu z Pardu-
bic a Brna. Pro ženy, muže i celé rodiny.
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Pobyt pořádá CK GLOBTOUR,  
sportovní program zajišťuje 
CK S ÚSMĚVEM.

Doprava: letecky do 
Burgasu  8denní pobyt 
– odlet z Prahy, Brna, 
Pardubic, 11denní pobyt 
odlet z Brna, Pardubic

Výlety: u delegáta

SPORTOVNÍAQUAFITNESS RODINNÝRELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Hotel  
Meteora

Dlouhé pláže

Pohyb  
a relaxace  
na plážích 
s jemným 

pískem

Hotel Belitsa

ČTVRTEK –  
NEDĚLE



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 
ostrovy a patří mezi nejkrásnější destinace v Ev-
ropě. Přírodní krásy, historie a typická architek-
tura na Vás dýchá ze všech koutů. Ostrov sopeč-
ného původu Vám svou krásou vyrazí dech. 
Najdete zde různobarevné útvary a  pláže: čer-
vená pláž je opravdu rudá, bílá pláž, černá pláž. 
K cestování po ostrově lze využít kromě prona-
jatého vozu také autobusů, které umožňují pro-
cestovat celý ostrov a poznat každou vesničku. 
Letovisko Kamari je centrum společenského 
života. Pobřežní promenáda je lemovaná ob-
chůdky a  restauracemi, kde si pochutnáte na 
místních specialitách a  oceníte lahodná vína. 
Táhne se podél tmavé písčito–oblázkové pláže.
Stylový rodinný hotel Koralli je situován v bez-
prostřední blízkosti písčito–oblázkové pláže. 
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 místnost, 
venkovní terasa, malý venkovní bazén s lehát-
ky a slunečníky a jacuzzi. Taverna se nachází ve 
vzdálenosti asi 30 m od hotelu. Cvičení probí-
há na nedalekém hřišti (částečně zastíněném). 
Pobyt je se snídaní nebo s polopenzí. Večeři 
lze vyměnit za pozdní oběd (cca 14.00 hod.).
Cvičení probíhá v  době 8denního pobytu. 
Klienti 11denního pobytu si mohou pobyt roz-
šířit o  následnou relaxaci nebo navštívit další 
neskutečná 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.

TURISTIKARELAXAČNÍ

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

pokoj snídaně apt. snídaně pokoj polopenze

26. 6.–3. 7. 17 990 18 690 20 880

26. 6.–6. 7.* 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
•  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.

 

 

Hotel Koralli

Útulný rodinný hotel

Příjemná plocha  
na cvičení

Kouzelný ostrov

Superior 2lůžk. snídaně 19 980 Kč
Dospělí přistýlka: hotel snídaně 15 990 Kč,  
hotel polopenze 18 880 Kč (8 denní)
Apartmán 3. a 4. osoba 15 890 Kč
Příplatek: 1lůžk. pokoj 4 270 Kč hotel se snídaní (8 denní) 
Příplatek: 1lůžk. pokoj 6 700 Kč Superior (8 denní)

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

Romantická vesnička Oia

ÚTERÝ –  
PÁTEK

ÚTERÝ –  
ÚTERÝ

*11ti denní  

Objevte 
s námi  
bájnou  

Atlantidu
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Cena nezahrnuje:  
případnou 
pobytovou taxu



Kréta

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecká doprava 
• vynikající cena s programem v plné sezóně 
• Kréta – ostrov bohatý na přírodní krásy 
• velmi příjemné letovisko na jihu ostrova 
• klid, romantika a skutečné Řecko.
• pláže oceněné za čistotu Modrou vlajkou
• malé vily blízko moře, hotely s polopenzí  
• rodinné prostředí, výlety, vycházky

 
Vila Nikos**, Vila Lena**  
Hotel Alianthos Beach***  
Hotel Alianthos Garden***+

Řecké ostrovy s jejich neopakovatelným kouz-
lem, blankytným mořem a krásnou přírodou 
patří k tomu nejlepšímu, co vám může Evropa 
nabídnout. Ostrov Kréta je jedním z nejzajíma-
vějších, nejpůvabnějších a turisticky nejvyhledá-
vanějších řeckých ostrovů. Plakias je příjemné 
přímořské letovisko na jihu ostrova, která patří 
k nejlepším na ostrově.  Okolní horské vrchol-
ky skýtají úžasný pohled. V údolích se dá nalézt 
řada vzácných subtropických rostlin a pozoro-
vat rozmanité ptactvo. Zdejší pobřeží je členité, 
na malých plážích naleznete dostatek soukromí. 
Místní oblázková pláž je jedna z největších pláží 
ostrova a získala Modrou vlajku EU pro nej-
krásnější pláže. Městečko je postaveno podél 
pobřežní promenády, kam ústí uličky, v kterých 
Vás okouzlí barevné obchody, kavárny a taver-
ny. Je zde k dostání vše, co potřebujete na dovo-
lené. Máte zde skvělé jídlo, ubytování si můžete 
vybrat z menších jednoduchých vilek nebo ho-
telu, které jsou blízko sebe.
Vila Nikos je obklopena pečlivě udržovanou 
prostornou zahradou s palmami a vzrostlými 
stromy. Na pláž se dostanete pohodlnou chůzí 
asi za 3 minuty. Vilka stojí nedaleko centra a zá-
roveň v klidném prostředí stranou od místní 
komunikace. Hosté mohou využít i blízký ba-
zén v kempu Apolonia, kde je i WiFi (předpo-
kládá se konzumace). U vilky Nikos probíhá 
cvičení na příjemné travnaté ploše.
Menší vila Lena má výbornou polohu, je blíz-
ko pláže a zároveň v blízkosti hotelu Alianthos 
Beach, kde se podává snídaně (cca 70 m).
Hotel Alianthos Beach je dobře vedený hotel 
s  rodinnou atmosférou, který leží na hlavní 
třídě. Přejdete-li místní komunikaci, budete 
hned na krásné písčito-oblázkové pláži. Přímo 
u hotelu začínají taverny, obchody a kavárny. 
V přízemí je moderní rodinná restaurace s pří-
jemnou venkovní terasou, odkud je výhled na 
moře. Hotel je známý dobrou kuchyní. Hosté 
dostávají kartičku na slevu na pronájem lehá-
tek a slunečníků na městské pláži. 
Hotel Alianthos Garden s  bazénem patří 
k nejlepším hotelům v Plakiasu a má vysoké 
hodnocení od klientů. Hotelové budovy jsou 
postaveny nedaleko centra. Na krásnou písčito-
-oblázkovou pláž se dostanete přes místní ko-
munikaci. Vynikající strava v místní restauraci. 
Výhodou Plakiasu je to, že se odsud dá podnikat 
množství zajímavých výletů a pěších túr do 
blízkého okolí. Poznejte nejhezčí část Kréty.

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

s  přísl., kuchyňský kout, klimatizace (za přípl.) 
Vila Lena: 2lůž. studia s přísl., kuch. kout, set na 
kávu, klimatizace (za příplatek) sejf, fén, Wi-Fi  
Hotel Alianthos Beach: 2lůž. pokoje s  přísl. 
(možn. přistýlky – dítě do 12 let), klimatizace, 
TV/SAT, Wi-Fi, kávový set (na vyžádání), balkon 
Hotel Alianthos Garden: 2–3lůž. pokoje s pří-
sl., lednička, TV/SAT, klimatizace, telefon, rádio, 
fén, balkon nebo terasu

•  stravování: Vila Nikos: bez stravy (možnost 
dokoupení snídaní, večeří v h. Alianthos Beach) 
Vila Lena: snídaně formou bufetu (mož-
nost dokoupení večeří – h. Alianthos Beach)  
Hotel Alianthos Beach, Hotel Alianthos Garden: 
polopenze formou bohatého 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

•  2x aquagymnastika v moři na uvolnění 
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta

Aktivní dovolená na jihu Kréty, kam se vra-
címe již 7. rok. Klidné letovisko patří k nej-
lepším na ostrově, pláž oceněná Modrou 
vlajkou, vily a pěkné hotely blízko u moře, 
možnost pobytu bez stravy, se snídaní 
nebo polopenzí, atraktivní výlety. Výho-
dou je i to, že je zde levněji než na severu.

NOVINKA

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

TERMÍNY
           Ceny/os. [Kč]

Nikos 
studio

Nikos 
4lůžk. apt.

Hotel 
Lena

H. Alliantos 
beach

7. 7.–14. 7. 15 550 14 720 15 920 18 940

Hotel Allianthos Garden 22 780 Kč 
Apartmán Nikos obsazený 3 osobami 15 190 Kč/os.
Apartmán 1x dítě do 12 let na 3.lůžku 4 990 Kč do 31. 3. 
(při ceně 2 dospělých 16 150 Kč/os.) 7 490 Kč od 1. 4.
Příplatek: 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (Nikos, Lena) 
Příplatek: (Nikos) snídaně 1 050 Kč, večeře 2 210 Kč 
Příplatek: (Lena) polopenze 1 810 Kč 

Doprava: letecky Praha – Heraklion – Praha

Pobyt pořádá CK Viamare, sport. program CK S ÚSMĚVEM.
Výlety:  u delegáta 

SOBOTA –  
SOBOTA

Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu

Hotel Alianthos Beach

Vila Nikos

Hotel Alianthos Garden

Vila Lena
Užijte si léto 
na ostrově  
přírodních 

krás

Dlouhé nepřeplněné pláže

Plakias – jedno z nejhezčích 
letovisek na ostrově

Ceny garantujeme do 31. 3. 2018

60 ŘECKO



Lesvos

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, romantika
•  původní řecká atmosféra, tradice
• příroda zcela nedotčena globalizací 
• klidné letovisko, dlouhé čisté pláže 
•  pěkné vilky s bazénem blízko u moře
•  průzračné moře, aquagymnastika 
•  historická městečka, vynikající taverny

 
Vila Nikos***, Vila Anaxos Hill ***
Tradice, kultura, historie a umění jsou dominan-
tami nejkrásnějšího koutu Egejského moře. 
Lesvos je třetím největším ostrovem Řecka 
po Krétě a Evii, má dlouhou historii, která sahá 
až 3  000 let zpátky. Pomalu se stává populární 
prázdninovou destinací pro ty, kteří chtějí nasát 
tu pravou řeckou atmosféru a pohostinnost. 
Nenajdete tu velké hotelové komplexy, ale 
naopak nepřeplněné čisté pláže, podlehnete 
kouzlu typických vesniček a výborné kuchyni. 
Jih a východ je pokrytý olivovníky a zdejší olej je 
považován za jeden z nejkvalitnějších. Hlavním 
městem je Mytilene, kde si vedle architektury 
barevných domů a  vilek lze prohlédnout mno-
ho historických památek. Městečko Anaxos se 
nachází v severní části ostrova. Toto klidné leto-
visko s nádherným mořem se vyznačuje velmi 
příjemným a přátelským personálem, dobrými 
službami a nádhernou cca 850 m dlouhou pláží. 
Apartmány a studia Anaxos Hill jsou rozmís-
těné na menším kopci i pod ním, s úžasným vý-
hledem na moře, cca 50–200 m od pláže. Pod 
komplexem je i malá soukromá pláž. K vybave-
ní patří recepce, sladkovodní bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), bar u bazénu, WiFi u ba-
zénu zdarma, snídaňová místnost s  terasou. 
Cvičení probíhá na příjemné ploše u vily. 
Studia Nikos se nachází cca 10 m od písči-
té pláže. Je zde sladkovodní bazén (lehátka 
a  slunečníky zdarma).  Vily jsou od sebe cca 
100 m. V jejich okolí jsou typické taverny, super-
markety a autobusová zastávka – spojení i do 
hlavního města. Můžete jít pěšky do městeč-
ka Petra, které patří mezi nejhezčí na ostrově 
a nebo vláčkem či autobusem do města Mo-
lyvos, které  je díky svým historickým krásám 
v  UNESCO. K  nejoblíbenějším výletům patří 
„Divoký západ“, kdy můžete obdivovat drama-
tické scenerie západní části ostrova, navštívíte 
klášter v Limonosu a  světový unikát zapsán na 
seznamu Unesco – geopark „Zkamenělý les“, 
který je starý 20  milionů let. Milovníci přírody 
mohou navštívit zátoku Kalloni, kde sídlí více jak 
130 druhů ptáků. Neporušená krajina tu skrývá 
svá tajemství, která čekají na odhalení zvídavý-
mi návštěvníky. Prostě Lesvos Vám učaruje.

Cena zahrnuje
•  ubytování: Vila Anaxos Hill: 2–4lůž. studia 

a apt. s přísl., TV, trezor, klimatizace (popl.), terasa  
Studia – dvě pevná lůžka a kuchyňský kout 
Apartmány – 2 oddělené dvojlůžkové ložnice 
a malá kuchyňka (možnost přistýlky pro dítě) 
Vila Nikos: 2–3lůž. studia s  přísl., kuch. kout, 
TV/SAT, klimatizace (za popl.), WiFi

•  stravování: vlastní, za příplatek kontinentální 
snídaně (vila Anaxos Hill)

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

Pro ty, co rádi poznávají nová, zatím civi-
lizací nezkažená místa s  původní atmo-
sférou. Nádherné pláže, tradiční vesničky, 
rozmanitá fauna a flóra, velké množství 
olivovníků, historické stavby, přístavy a sa-
mozřejmě tradiční kavárny a taverny. Pěk-
né vilky s bazény přímo u moře, klidné le-
tovisko s nádhernou pláží. Zajímavé výlety.

      TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí 3. a 4. os.

28. 8.–4. 9. 14 950 14 800

Příplatek: 1lůžk. pokoj 2 300 Kč

ÚTERÝ –  
ÚTERÝ

NOVINKA

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Doprava: letecky Praha  
– Lesvos – Praha

Výlety:  u delegáta 

Terasa Anaxos Hill

Romantické klidnější letovisko 
Anaxos

Kouzelné městečko Molyvos

Vila Anaxos Hill

Nádherné pláže

Vila Nikos

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

Dovolená  
na klidném  

ostrově  
spjatém  

s tradicemi

Bazén u Anaxos Hill
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Rhodos
 
Hotel Relax***+

Ostrov Rhodos jeden z nejoblíbenějších řec-
kých ostrovů, vyhlášený UNESCO za světovou 
přírodní a kulturní památku. Současnost se 
zde snoubí s dávnou historií a nejvíce uchvátí 
fantastické hlavní město s rozsáhlým zacho-
valým starým městem.  Díky malebné přírodě, 
krásným plážím s průzračným mořem, památ-
kám, ale také díky své raritě - Údolí motýlů, je 
vyhledávaným místem turistů celého světa. 
Bývá nazýván Ostrovem slunce, díky přízni-
vému klimatu je zde až 300 slunečných dnů 
v roce a teplé moře. Rhodos je ostrovem klidu, 
pohody a nezapomenutelných zážitků. 
Letovisko Kolymbia leží na východním po-
břeží ostrova Rhodos, asi 12 km jižně od vy-
hlášeného letoviska Faliraki, asi 25 km od 
hlavního města Rhodos a 25 km od malebné-
ho městečka Lindos. Tento klidnější resort 
je stále více vyhledávaný turisty, kteří touží 
po příjemně strávené dovolené. Při vjezdu Vás 
uvítá dlouhá eukalyptová alej a díky nedale-
kým sedmi přírodním pramenům Eptá Pigé se 
celá oblast pyšní bujnou vegetací. 
Příjemný rodinný hotel Relax se nachází 
v  klidnější části letoviska, je velmi oblíbený 
a  velmi  dobře hodnocený klienty. Renovova-
ný menší hotelový komplex několika budov 
je umístěný v zahradě blízko pláží. Centrum 
s bary, tavernami a obchůdky je vzdálené asi 
300 m. Před hotelem je autobusová zastávka. 
K vybavení patří vstupní hala s recepcí a pose-
zením, restaurace, bar u bazénu, lobby bar, WiFi 
(za popl.), stolní tenis, venkovní bazén (lehát-
ka a  slunečníky zdarma), výtah. Hotel pořádá  
jednou týdně řecký večer. Velmi chutná strava 
se podává formou all inclusive. Cvičení probíhá 
na příjemné ploše u hotelu. Připravili jsme pro 
Vás i atraktivní výlety – nejkrásnější pláže a zá-
toky na východním pobřeží, návštěva hlavního 
města, historiský Lindos a další.

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

fén, klimatizace (za popl.), TV/SAT, minilednič-
ka, telefon, balkon/terasa

•  stravování: formou all inclusive (plná penze 
formou bufetu včetně nápojů (místní pivo, 
víno, nealko. nápoje, tvrdý alkohol, míchané 
nápoje, odpoledne káva/čaj, zákusky …) 

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

Využijte atraktivní termín za úžasnou  cenu 
v  oblíbeném rodinném  hotelu s  all inclu-
sive, který je klienty výborně hodnocený 
a v plné sezóně poměrně drahý. Navštivte 
„Ostrov slunce“ a naleznete úžasný klid, 
stále pěkné počasí a fascinující památky.

  

Hotel Relax

Skvěle hodnocený 
hotel s all inclusive

Zakončete  
léto na  

slunečním 
ostrově

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, prodlužte si léto
• ročně 300 slunných dnů, září krásně teplo 
• vynikající cena na daný termín a služby
• neskutečné historické památky na dosah
•  oblíbené klidné letovisko, průzračné moře
•  menší rodinný hotel v zahradě blízko pláže
•  strava all inclusive, velmi chutná strava
•  aquagymnastika v bazénu a v moři
•  příjemná atmosféra, individuální přístup

TURISTIKARELAXAČNÍAQUAFITNESS

         TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

       25. 9.–2. 10. 18 290

Doprava: letecky Praha – Rhodos – Praha

ÚTERÝ –  
ÚTERÝ

Výlety: u delegáta  

Příplatek: 1lůžk. pokoj 5 180 Kč

NOVINKA

ŘECKO

V.I.P.

Malebné letovisko Kolymbia

Pohoda na našich pobytech

Historie  
na dosah

Cena nezahrnuje: případnou 
pobytovou taxu
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TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

6. 6.–13. 6. 18 980

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, vynikající cena
• klidné letovisko v pohádkové  Andalusii
• Costa de la Luz – prosluněné pobřeží
• nadstandardní 4* Spa Hotel přímo u pláže
• vnitřní i venkovní bazén, špičkové wellness
• začněte léto v nádherném prostředí
• zajímavé výlety: Gibraltar s rezervací opic
• velmi oblíbený pobyt, kvalitní služby

PROCEDURYRELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

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

STŘEDA –  
STŘEDA

67Xxx

Andalusie
Nejnavštěvovanější region celé Evropy, 
jedno z nejklidnějších místních letovisek 
s  čistými plážemi a  zcela průzračnou 
vodou. Skvělé speciality, dobré víno, 
flamenco, býčí zápasy, velkolepé památky 
a nadstandardní hotel – ideální dovolená 
za skvělou cenu. I pro náročné klienty.

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

TV/SAT, klimatizace, balkon nebo terasa
•    stravování: polopenze formou bohatého bu-

fetu včetně vody a sklenice 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

• 2–3x aquagymnastika v bazénu, v moři 
•  1x polodenní výlet – Sevilla (může být usku-

tečněn i v den příletu nebo odletu)
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
•  služby delegáta

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč 
Příplatek: obědy 2 000 Kč, All inclusive 5 000 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 200 Kč

 

Playaballena Spa Hotel

Nadstandardní 
prostředí i pro náročné

 

Fantastické místo

Začněte léto 
s rytmy  

flamenca

ŠPANĚLSKO

Vnitřní bazény hotelu

 
Playaballena Spa Hotel****
Andalusie patří mezi nejžádanější turistické 
oblasti na světě nejen pro skvosty architektury, 
pro svou osobitou kulturu, gastronomii a folk-
lór, ale též pro své přírodní krásy. Na samém jihu 
Španělska, na pobřeží Atlantického oceánu se 
nachází tzv.  Pobřeží světla – Costa de la Luz. 
Nalezneme zde historická města i  původně 
malé, rybářské vesničky, které se postupem 
času rozrostly do klidných městeček. Pokud 
tedy vyhledáváte klidnější oblast, sluncem 
zalité, dlouhé a písečné pláže, čistou přírodu 
nebo starověkou historii zdejších měst, bude 
Costa de la Luz tou pravou dovolenou pro Vás.
Letovisko Costa Ballena znamená v překladu 
pobřeží velryb. Pláž leží na pobřeží  jižní části 
Costa de La Luz, blíže k Gibraltaru. Vlivem této 
výhodné polohy je zde moře i v červnu velmi 
příjemné. Podél moře je vybudovaný kouzelný 
subtropický park.
Playaballena Spa Hotel je výborně vybave-
ný hotelový komplex s vynikajícími službami. 
Stojí přímo u  dlouhé písčité pláže a  golfové-
ho hřiště. K  vybavení hotelu patří recepce, vý-
tah, WiFi v  lobby, venkovní bazén, vyhřívaný 
vnitřní bazén, lehátka a slunečníky, wellness 
centrum (za popl. masáže, několik druhů saun, 
pára, léčebné či zkrášlující procedury) a fitness.
Přímo u hotelu je zastávka autobusu, kterým se 
dostanete do nedalekých městeček. Z velké na-
bídky výletů určitě zaujme celodenní výlet na 
Gibraltar, do centra města Jerez de la Frontera, 
které je pod záštitou UNESCO, do Maroka a dal-
ší. Cvičení probíhá v areálu hotelu.

Oblíbený pobyt již 3.rok

Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu

Historická města
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Mar Menor

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, cenová bomba
• poznejte španělské „Mrtvé moře“, již 3. 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 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 formou bufe-
tu širokou škálu španělské a  mezinárodní ku-
chyně. Cvičení probíhá v areálu hotelu v pří-
jemné konferenční místnosti.
Z velké nabídky atraktivních výletů vybíráme: 
bahenní lázně v San Pedro del Pinatar, historic-
ký skvost Murcia Svatyně Fuensanta, okružní 
plavba lagunou kolem pěti ostrovů, město 
Cartagena a jeho Římské divadlo…

       TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

18. 6.–25. 6.
3. 9.–10. 9.

19 590

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 busem La Manga a Cabo de Palos
•  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 a  zakončete léto 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. Pro 
Váš velký zájem letos opět 2 termíny.

PONDĚLÍ –  
PONDĚLÍ

OZDRAVNÝRELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

Doprava: letecky Praha –  San Javier – Praha

Výlety: u delegáta 

Hotel Delfines

Aquagymnastika v teplé laguně

Kouzelné pláže

Historická městečka Pravidelná aquagymnastika 
i v bazénu

Mar Menor

Bohatá  
bufetová strava

Léčivé  
bahno

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 100 Kč

Cvičení  
a relax mezi 
dvěma moři

ŠPANĚLSKO

Cena nezahrnuje: případnou 
pobytovou taxu

Hotel Gaviotas
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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 gastronomie a zábava
• velká nabídka poznávacích výletů 
• fantastická dovolená na konci 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

•  2–3 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 nejnavštěvova-
nější region v celé Evropě v termínu, kdy 
je ještě 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.

Hotel Best Roquetas

Nadstandardní hotel 
i pro náročné

Luxusní pokoje Příjemná atmosféra

Vnitřní bazén

Výhled z pokoje Nádherná pláž 
přímo u hotelu

Historické město Almeria

       TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

16. 9.–23. 9. 18 890

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 200 Kč

Objevte  
s námi  

to pravé  
Španělsko

ŠPANĚLSKO

NEDĚLE –  
NEDĚLE

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

Cena nezahrnuje: 
případnou pobytovou 
taxu

NOVINKA
 
Hotel Best Roquetas**** 
(ex. Playaluna) 
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, kadeřnictví, 
vnitřní bazén, prostorná sluneční terasa, lagu-
nový venkovní bazén s vířivkou. Hotel je vzdá-
len jen 400 metrů od golfového hřiště, 5 km od 
města Roquetas a 45 minut jízdy od města Al-
mería. V okolí hotelu se nachází restaurace, bary 
a supermarket. Cvičení probíhá na venkovní 
ploše nebo v konferenční místnosti.

TURISTIKARELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.
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Menorca

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůž. apartmány s přísl. (ložnice, 

oddělenou obývací místnost s jídelním kou-
tem a rozkládacím gaučem (jako přistýlky), ku-
chyňka, TV/SAT, telefon, fén, klimatizace, mini-
lednička, trezor (za popl.), balkon nebo terasa

•  stravování: polopenze 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, redukce

•  2–3x aquagymnastika v bazénu a v moři
•  1x výlet (lze i v den příletu nebo odletu)
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta

Menorca je opravdový klenot – krásná, 
záhadná a vzrušující. Poznejte ji na přelo-
mu září a října za skvělou cenu, kdy je stále 
pěkné počasí, teplé moře a přitom klid. Pří-
jemný hotel s  bazénem, průzračné moře 
a romantické pláže. Kouzelné historické 
městečko na dosah. Atraktivní výlety, nád-
herné obchůdky se španělskou módou.

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, vynikající cena
• kouzelný ostrov s nedotčenou přírodou
• nejromantičtější pláže Středomoří 
• 4* hotel v klidném prostředí zahrad
• aquagymnastika v bazénech hotelu
• velmi chutná polopenze včetně nápojů 
• velká nabídka poznávacích výletů 
• prodlužte si léto a skvěle si zacvičte

TURISTIKA

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

30. 9.–7. 10. 17 990

Doprava: letecky Praha  
– Mahón – Praha

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 700 Kč 
Příplatek: obědy 1 600 Kč

NEDĚLE –  
NEDĚLE

  

Aparthotel Vacances  
Menorca Resort

Kouzelné pláže

Pláž hotelu

NOVINKA

RELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

Výlety: u delegáta  

 
Aparthotel Vacances  
Menorca Resort****
Menorca je ostrov ležící asi 40 km severový-
chodně od své větší sestry Mallorky. Díky tomu 
je také méně navštěvovaná a naleznete zde 
původní a nedotčenou přírodu. Pokud by se 
někdy mělo vyhlašovat plážových sedm divů 
světa, Menorca by zabírala jedno z předních 
míst. Téměř neznámý a dlouho spíše opomíje-
ný ostrov má jednu z nejlepších, nejpestřejších 
a nejromantičtějších nabídek pláží v celém 
Středomoří. Podzim přichází na Menorcu mno-
hem později než u nás. Na začátku října je ještě 
velmi teplé podnebí a příjemné moře. 
Historické a kulturní centrum Menorky městečko 
Ciutadella se nachází v západní části ostrova. 
Dodnes si uchovala atmosféru starých středově-
kých měst. Historické jádro se šlechtickými palá-
ci, katedrálou, radnicí a malebnými uličkami bylo 
prohlášeno za národní kulturní památku. 
Cala Blanca je menší letovisko s obchůdky, re-
stauracemi a bary, ideální ke strávení příjemné 
klidné dovolené a přitom nedaleko většího měs-
ta Ciutadella (cca 2km). Jeho malebné, členité, 
skalnaté břehy jsou jako stvořené ke koupání 
a slunění.  Menorca Vacances Resort je pěkný 
rozsáhlý resort skládající se ze 3 areálů - Blanc 
Cottage, Blanc Palace nebo Blanc Caleta. Posky-
tuje ubytování v  apartmánech, kvalitní služby, 
chutnou kuchyni i výbornou polohu pro pozná-
vání ostrova. V komplexu naleznete restaurace,  
bary, WiFi zdarma na recepci, bazén s lehátky 
a slunečníky, zahrady s terasami na opalování, 
skluzavku/tobogán a tělocvičnu. Menší písčitá 
pláž je vzdálena cca 50 m a má nádherné okolí. 
Cvičení probíhá na pěkné ploše v areálu. Če-
kají Vás zajímavé výlety.
Procházkou dojdete do nádherného historic-
kého městečka, kde Vás čeká to nejlepší – míst-
ní domácí sýry a spousta obchůdků s koženými 
menorskými botičkami vezměte (větší kufr ).

ŠPANĚLSKO

Cena nezahrnuje: 
případnou 
pobytovou taxu

Na ostrově  
s panenskou 
přírodou léto 

končí

Kouzelné městečko Ciutadella

Společné 
poznávání 
ostrova

Průzračné moře
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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
•  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, klidné místo
• fantastická cena na danou lokalitu
• nejžádanější 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

1. 6.–8. 6. 18 510

21. 9.–28. 9. 19 430

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč

ITÁLIE

PÁTEK –  
PÁTEK

  

To nejlepší  
z Itálie  

na jediném 
ostrově

V.I.P.

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 východní po-
břeží Sardinie, v oblasti Barbagia v Národním 
přírodním parku Gennargentu, která pa-
tří k  nekrásnějším 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 něko-
lik obchůdků, pizzerií a příjemných kaváren.
Hotel Palmasera Village v tradičním sar-
dinském stylu má skvělou polohu na útesu 
s úchvatným výhledem na azurově průzračné 
moře. Je posazený v krásné zahradě se středo-
mořskou vegetací.  Nejkratší přístup k pláži je po 
schodech nebo okolní nefrekventovanou místní 
komunikací okolo hotelu.  K vybavení hotelu pa-
tří restaurace, venkovní gril, 2 bary, společenská 
místnost, bazén s mořskou vodou (slunečníky 
a lehátka zdarma), soukromá pláž – plážový 
servis zdarma, hřiště, tenisové kurty, boccia, 
stolní tenis, obchůdek se suvenýry, konferenční 
místnost, amfiteátr. Do městečka se dostanete 
příjemnou procházkou pobřežní promenádou. 
Cvičení probíhá na příjemné ploše v  areálu. 
Čekají  Vás velmi zajímavé výlety. Např. na souo-
stroví La Maddalena, které je Národním mořským 
parkem, výlet takřka do samotného srdce Sardi-
nie a  do divokého pohoří Barbagia, do jeskyně 
Grotta del Bue Marino s následným koupáním na 
údajně nejkrásnější italské pláži Cala Luna a další.

NOVINKA

Hotel Palmasera Village

Hotel v zeleni  
s výhledem na moře

Atraktivnípomůcky 
na každém pobytu

Nejkrásnější ostrov 
Středomoří

Ubytování v zeleni

Pláž přímo u hotelu

Velmi hezké prostředí
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Kampánie

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

fén, TV, klimatizace, trezor, balkon
•  stravování: polopenze, snídaně – bufet, veče-

ře servírované 2 chody, salátový bufet, polévka 
a dezert nebo ovoce, 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, 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

TURISTIKARELAXAČNÍ

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

16. 6.–23. 6. 17 410

Doprava: letecky 
Praha – Neapol 
nebo Řím – Praha Výlety: u delegáta  

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 900 Kč

ITÁLIE

SOBOTA–  
SOBOTA

  

Hotel & Village Giulivo

Průzračné moře

Romantické jeskyně

Kouzelné amalfské pobřeží

Vesuv

Pompeje

Hotel v zeleni

Společné výlety

SPORTOVNÍ

 
Hotel & Village Giulivo ****
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 
Tyrhénského moře Capri, nelze opomenout 
výlet do antických Pompejí a antického města 
Herkulaneum. 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 & Village Giulivo se nachází v  centru 
letoviska Baia Domizia, přímo u pláže, na kte-
rou vede příjemná procházka piniovým hájem 
v  rámci komplexu. Hotel je rozdělen na ho-
telovou část a rezidenční část, kde naleznete 
bungalovy a menší vilky. Ubytování je ve zre-
konstruované hlavní budově hotelu. V blízkosti 
hotelu se nacházejí obchůdky a bary. Vybavení 
hotelu recepce, restaurace, bar, výtah, posilov-
na, sauna, venkovní bazén, písčitá pláž se 
nachází přímo u areálu hotelu. V ceně je plá-
žový servis. Ve společných prostorách je WiFi. 
Večer můžete relaxovat a poslouchat kabaret, 
zatancovat si nebo jen na chvíli zajít do klavír-
ního baru. Možnost místní dopravy autobusem. 
Cvičení na pěkné venkovní ploše.

Cena nezahrnuje: 
případnou pobytovou taxu

NOVINKA

Začněte léto 
v turisticky 
atraktivní

oblasti

AQUA
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Ischia
Ischia je „fantastická záležitost“ – moře, 
termály, slunce, italská káva, skvělá 
strava. Oba hotely unikátní poloha. 
V  květnu  rozkvetlý ostrov a  úplný klid, 
hotel s lázněmi (v  plné sezóně velmi 
drahý) a  v  nejžádanějším měsíci vůbec 
– v  září, kdy je teplé moře a  příjemné 
podnebí pro termály, cvičíme již 10.  rok 
na travičce rodinného hotelu (na daný 
termín vynikající cena). Pobyty lze 
prodloužit na 11 dnů. Pro pohodu klientů 
organizujeme společné návštěvy parků 
a cvičíme zde v teplých bazénech.

Cena zahrnuje
•   ubytování: Hotel Galidon: 2–4lůž. pokoje 

s  přísl.,  lednice, TV/SAT, fén, balkon, klima. 
Hotel Corona:  2lůžkové pokoje s  přísl., mož-
nost přistýlky, většiny balkon či terasa, tel., 
TV, fén, klimatizace (za příplatek) 

•   stravování: polopenze, Hotel Galidon: 
snídaně- bufet, večeře – hlavní jídlo výběr 
z  menu, předkrmy, zákusky, saláty – bufet, 
vynikající strava, možnost dokoupit all inclu-
sive nápoje (v ceně od 10.00 do 22.00 rozlé-
vané nealko. nápoje, voda, víno, čaje, výbor-
ná italská káva), možnost vyměnit večeři za 
oběd)  Hotel Corona: polopenze, rozšířená 
kontinentální snídaně formou bufetu, večeře 
– výběr z menu, italské speciality

•  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.
Autobusová doprava (odjezd v pátek) za přípl.

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Galidon Corona

5. 5.–12. 5. 8 960

8. 9.–15. 9. 9 590

Doprava autobus cena 3 890 Kč (odjezd v pátek dopoledne)
Doprava letecky 5. 5. – 12. 5.   8 910 Kč (včetně transferů)
Doprava letecky 8. 9. – 15. 9.   9 980 Kč (včetně transferů)
Dospělí na 3.lůžku: Galidon 7 940 Kč, Corona 8 390 Kč
Příplatek: Galidon all inclusive nápoje 1 350 Kč,  
Galidon mořská strana 1 200 Kč

SOBOTA –  
SOBOTA

NOVINKA 
Hotel Galidon*** 
Hotel Corona***
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 vyni-
kající italské jídlo je to, proč se sem návštěvníci 
znovu vracejí. Ženy ocení dokonalou rehabili-
taci celého těla a relaxaci v teplých vodách, jak 
na začátku sezóny, kdy je ostrov zcela zelený 
a je tu klid a pak v září, kdy si prodlouží léto, 
„nahřejí“ se před zimou a je tu velmi teplé moře. 
Letos jsme pro Vás připravili – v květnu hotel Ga-
lidon a v září již podesáté rodinný hotel Corona.
Lázeňský hotel Galidon leží přímo nad krásnou 
zátokou Citara se slavným termálním parkem 
Poseidonovy Zahrady. Centrum městečka Fo-
rio je 25 minut chůze. Nejznámější pláž Citara 
leží cca 600 m od hotelu, či zkratkou asi 300 m po 
schodech. K dispozici je Shuttle bus, který v do-
mluvených hodinách sváží klienty do Foria a na 
pláž Citara. U  hotelu je i zastávka místní dopravy. 
Hotel je známý vynikající domácí kuchyní s na-
bídkou místních specialit. Ke stravování formou 
polopenze, kdy lze vyměnit i večeři za oběd, 
je možné doobjednat soft drinks all inclusive. 
K vybavení patří recepce (i česky hovořící pracov-
ník), WiFi, restaurace, 2 bary, 2 venkovní bazény 
– jeden s  termální vodou, druhý sladkovodní, 
vnitřní termální bazén, termální sauna, ter-
mální lázně s procedurami s termálním bahnem 
(za popl.), terasa na cvičení s nádherným vý-
hledem na moře. 
Oblíbený rodinný hotel Corona leží na klidném 
místě mezi centrem Foria a pláží Citara s Posei-
donovými zahradami, kam dojdete procházkou. 
Rozlehlá tropická zahrada je vhodná k relaxaci. 
Hotel má restauraci, bar, WiFi, venkovní mine-
rální bazén, malý termální bazén a termální 
vířivou vanu v zahradním altánu, lehátka a slu-
nečníky v zahradě. Přímo z hotelu se dostanete 
cestou k pláži Cava dell´Isola. Do městečka Fo-
rio je to cca 1km krásnou procházkou po pobřeží. 
Je zde nádherná travnatá plocha na cvičení. Oba 
hotely jsou velmi žádané a jsou vyhledávané 
nejen pro svoji skvělou polohu. V blízkosti ho-
telů najdete ty nejkrásnější termální parky. Při 
zájmu klientů organizujeme společné návštěvy 
termálních parků s přistaveným minibusem.

ČESKÁ REPUBLIKA78 79ITÁLIE

2–3x denně cvičení pro každý věk
• nadstandard, oblíbený pobyt již 13.rok
• 8denní pobyt, letecky nebo autobusem
• velmi žádaná lokalita, za super cenu
 • NOVĚ  hotel s 3 bazény, sauna a lázně 
• vynikající polopenze, all inclusive nápoje
• oblíbený hotel v klidné tropické zahradě 
• procházkou kouzelné městečko Forio 
• slevy na vstupy do termálních parků
• společné návštěvy parků i s dopravou

Výlety:  
u delegáta

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

Galidon - plocha  
s výhledem na moře

Termální bazén  
u hotelu Galidon

Společné návštěvy 
termálních perků

Okouzlující hotel 
Galidon

Hotel Corona

Termální zahrady

Termální zahrady Corona - cvičení na travičce

Moře  
a zázračné  
prameny, 
 které léčí

TERMÁLYOZDRAVNÝAQUA 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 procházkou, písečná pláž 
Citara cca 25 minut. Nedaleko hotelu jezdí 
místní autobus do nejznámějšího termálního 
parku Poseidonovy zahrady a na pláž Citara. 
Organizujeme společné návštěvy všech par-
ků i  s  dopravou, okruh po ostrově, návštěvu 
Pompejí a Vesuvu nebo ostrova Capri. 

TERMÁLYOZDRAVNÝ

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůž.  
standard

2lůž. 
balkon

apartmán 
(pouze bus)

14. 7.–21. 7. 8 780 9 350 8 400

NEDĚLE –  
NEDĚLE

Výlety: u delegáta

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

Doprava: letecky Praha –
Neapol – Praha

Krytá plocha na cvičení

Aragonský hrad

Doprava autobus cena 3 890 Kč (odjezd v pátek dopoledne)
Doprava letecky 9 570 Kč (včetně transferů)
Dospělí na 3.lůžku standard 8 220 Kč 
Příplatek: 1lůžk. 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

•  aquagymnastika v bazénu, služby delegáta

Letecká doprava, transfer do/z letoviska za přípl.
Autobusová doprava (odjezd v pátek) za přípl.

Venkovní 
termální bazén

Poseidonovy zahrady

Kouzelná Iscchia  
Vás nadchne

Hotel Park Victoria

Aquagymnastika 
v termálních bazénech

FITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Zahrada u hotelu

Léto v pohybu 
a relaxace  

v termálech

80 ITÁLIE

AQUA DENNĚ
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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 po kompletní renovaci 
uspokojí požadavky i  náročné mezinárodní 
klientely. Hotel je vyhledávaný díky vlastnímu 
venkovnímu termálnímu areálu s  velkým 
množstvím bazénů s termální vodou (29–38 °C) 
i mnoha plaveckými bazény s normální vodou, 
kam se dostanete v "župánku" přímo z hotelu. 
V hotelu jsou vnitřní termální bazény a sau-
ny – vše v ceně, otevřené až do 23 hod., bal-
neoprovoz s  léčebnými procedurami, beauty 
salon, fitness, tenisový kurt, trezor. Místní sty-
lová restaurace s  vynikajícími maďarskými 
specialitami doplňuje originální atmosféru 
tohoto poetického, architektonicky zajíma-
vého místa, kam se klienti každoročně vrací. 
Někteří i dvakrát do roka. Je tu neuvěřitelně 
přátelská rodinná atmosféra a pohoda.

celodenní výběr lekcí, nejoblíbenější pobyt 
•  8denní pobyt, doprava, již 16. 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 a 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 společné menší dvojlůž-
ko. Větší 2–3lůž. pokoje 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 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

19. 5.–26. 5.
11 160 11 940

29. 9.–6. 10.

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 8 480 Kč
Přípl.: 1 lůžk. pokoj bez balkonu 3 000 Kč, omezený počet pokojů

Špičkové fitness pomůcky

Venkovní areál

Okouzlující 
historický 
Eger

MAĎARSKO

Pravidelná  
aquagymnastika

Největší výběr  
cvičebních lekcí

Relaxační 
a antistresový 

pobyt Vás  
nabije energií



Györ
Hotel Rába City Center***     
Předvánoční bonbónek – kouzelné město, 
termální lázně, pěkné obchůdky, trhy, kavárny. 
Györ je nádherné barevné město mezi Buda-
peští a Vídní s množstvím kulturních a  přírod-
ních pokladů. Procházka starým městem je krás-
ná a relaxační.  Léčebné, termální a zážitkové 
lázně lázně Rába Quelle jsou otevřené během 
celého roku. Rekreaci přemění na nezapomenu-
telný zážitek 40 zážitkových elementů, masáž-
ních lehátek, gejzírů, chrličů, masážních trysek, 
jeskyní a vodopád. V nádherně zrekonstruo-
vaném barokním centru města upoutá budo-
va 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 stan-
dardní a renovované pokoje. V  hotelu je velký 
konferenční sál na cvičení. Lázně procházkou 
cca 10 min. Cvičení je přizpůsobeno tak, abyste 
mohli v  klidu relaxovat v  termálních lázních. 
Vstupy do lázní si kupujete na místě, cena je dle 
počtu hodin a věku (cca10 eur/den). Za příplatek 
(cca 7 Eur/den) nádherný saunový svět (finská 
sauna, parní kabina, jacuzzi, frigidírium, aroma-
terapeutická sauna, infrakabina, tepidárium, sol-
ná jeskyně…). 
Do Győru jezdí z  Prahy, Brna a Bratislavy 
velmi výhodně pravidelná linka Student 
Agency cca 5x denně a cesta trvá z Prahy okolo 

5 hodin (cca 500 Kč). 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, navíc klima-
tizace, varná konvice, čaj, káva

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

NOVINKA
ČESKÁ REPUBLIKA

TERMÍN
Ceny [Kč]

2lůžkový 3–4lůžkový

25. 5.–27. 5. 2 990 2 870

5. 10.–7. 10. 2 890 2 770

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).

NOVINKA 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 podkrov-
ních pokojů a Superior pokojů se soukromou 
terasou s proskleným zastřešením. Regenerace 
probíhá v 4* hotelu, který je přímo naproti. Je 
zde luxusní wellness centrum s vířivkou, sau-
nou a masážemi. Program víkendu je sestaven 
tak, abyste si skvěle zacvičili, poznali toto krás-
né město a zregenerovali ve wellness.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne kli-
entky mohou využít k prohlídce města. 
Program začíná večeří v 18.00, besedou v 18.30, 

cvičením cca v 19.15 a končí v neděli cca 
ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–4lůž. podkrovní menší pokoje
nebo 2lůž. Superior pokoje se zimní zahradou
(možnost 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 / havajská masáž 

 zad, 30 minut 
 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

Pěkný sál 
na cvičení

Wellness

RELAXAČNÍBALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURYFITNESS

85ČESKÁ REPUBLIKA84 85MAĎARSKO

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 baroknim 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

14. 11.–18. 11. 4 960 5 500

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

STŘEDA –  
NEDĚLE

Dospělí přistýlka 3 720 Kč
Příplatek: 1lůžk. pokoj 1 700 Kč/pobyt, 1lůžk. Plus 2 400 Kč/pobyt
Příplatek: večeře 1 500 Kč

OZDRAVNÝRELAXAČNÍAQUAFITNESS

Hotel Rába City Center

Nádherný  
termální areál

TERMÁLY
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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, mít více času 
na balneo a prohlídku města (na dotaz v CK).
Program celého víkendu je sestaven tak, 
aby jste příjemně prostřídali cvičení, rege-
neraci a poznání nádherného města.
Ubytování v pátek po 17.00 (lze přijet dříve).
Program začíná večeří cca v  17.30, besedou 
v 18.00 a aquagymnastikou v 19.00, končí v ne-
děli obědem.

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 (sauny a 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 80 Kč).

TERMÍN Ceny [Kč]

23. 3.–25. 3. 
6. 4.–8. 4.
13. 4.–15. 4.
4. 5.–6. 5. 
25. 5.–27. 5.
8. 6.–10. 6. 
28. 9.–30. 9.
19. 10.–21. 10.
26. 10.–28. 10.
9. 11.–11. 11.
23. 11.–25. 11.
7. 12.–9. 12.

3 550

Fantastická kombinace rozmanitého 
cvičení s následnou rehabilitací ve well-
ness, kterou můžete doplnit procházka-
mi po nádherném historickém městě. 
Stylový hotel v klidné části u centra.

RELAXAČNÍ

Hotel U Kata

Pěkné pokoje

Oblíbený víkend

Příjemné prostředí

Wellness centrum

Velký výběr cvičebních lekcí

Společná procházka s průvodcemAquagymnastika  
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 300 Kč/den

Víkend  
v pohybu  

s komplexní 
regenerací

86 87

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



ČESKÁ REP UBLIKA

Poděbrady

TERMÍN
Cena [Kč]

Na Zámku Rondel

23. 2.–25. 2. 2 990 3 090

16. 3–18. 3.
6. 4.–8. 4.
27. 4.–29. 4.
11. 5.–13. 5.
1. 6.–3. 6.
14. 9.–16. 9.
28. 9.–30. 9.
26. 10.–28. 10.
9. 11.–11. 11.
30. 11.–2. 12.

3 370 3 470

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, malé skupiny na cvičení, tep-
lý bazén, nové balneo centrum a kouzel-
né lázeňské město s atraktivním vyžitím.

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 (v SO výběr) – rodinná restaurace u zámku

•   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
• venkovní bazén (klienti Rondelu)

 
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

Penzion Na Zámku

Penzion Král Jiří

 
Penzion Na Zámku a Král Jiří*** 
Penzion Rondel***
Romantický penzion Na Zámku se nachází pří-
mo 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 7 po-
kojů (na vyžádání pro skupinky pak nádherné 
apartmány), což přispívá k  příjemné atmosféře 
a  intimitě. Na penzionu je nově vybudované 
wellness (vana, sauna, muzikoterapie). Možno 
využít za příplatek.
K  penzionu patří nový penzion Král Jiří na 
náměstí s velkými moderními pokoji. Klienti 
mají snídani v penzionu Na Zámku (cca 50 m). 
U zámku je nové balneo centrum, kde se čer-
pají procedury. Cvičení probíhá přímo v areá-
lu zámku na odpružené podlaze. 
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. Na cvičení se dochází (cca 
5 minut) na zámek. 
Večeře se podávají ve stylové restauraci na-
proti zámku. V  teplém bazénu lázní probíhá 
aquagymnastika. Na p. Zámek lze zapůjčit kola.
Ubytování v pátek od 17.00 (lze přijet dříve).
Program začíná společnou 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

Útulné prostředí penzionu Na Zámku

Jeden z nejoblíbenějších pobytů

Oblíbený 
víkend 

s rodinnou 
atmosférou

Penzion Rondel

ČESKÁ REP UBLIKA

PROCEDURYRELAXAČNÍBALNEOAQUAFITNESS

Špičkové cvičební pomůcky

Velký výběr cvičebních pomůcek a lekcí

Aquagymnastika

Balneo centrum

Zdravý pohyb v každém věku

88 89



ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

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). 
Navečer je aquagymnastika v  teplém bazénu. 
V  neděli je dopoledne cvičení a závěrečná vy-
cházka Nordic Walking stezkou kolem Labe. 
Ubytování v pátek po 17.00 (lze přijet dříve).
Program začíná večeří cca v  17.30, besedou 

v 18.00, úvodním cvičením v 19.00 a kon-
čí v neděli cca v  11.30 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
• Nordic Walking podél Labe (hůlky k dispozici)

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 vyžitím 
a možností nákupů, příjemný hotel, skvělý 
tým cvičitelek,  atraktivní lekce, aquagym-
nastika, výhodná cena, plná penze.

Hotel Junior

Skvělé pomůcky na cvičení

Aquagymnastika  
v teplém bazénu

Sportovní  
víkend 

v lázeňském 
městě za  

super cenu

TERMÍN
Cena [Kč]

standard nadstandard

13. 4. – 15. 4.
18. 5.–20. 5.
19. 10.–21. 10.
2. 11. – 4. 11.
16. 11.–18. 11.

2 970 3 360

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 2 770 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den (standard)

Mariánské Lázně
 
Chateau Monty SPA Resort****
Chateau Monty SPA Resort je umístěn v krás-
ném prostředí lesoparku v  blízkosti centra 
s unikátním výhledem na město. V tomto pře-
krásném hotelu se budete cítit jako na zám-
ku. Moderní hotelové balneo centrum a beau-
ty salon poskytuje široké spektrum procedur. 
V areálu hotelu je luxusní bazén se slanou vo-
dou a s whirpoolem, římské lázně, sauna a fit-
ness. V hotelu je krásný sál na cvičení. Víkend 
je dokonalou relaxací pro tělo i duši.
Ubytování v pátek od 14.00. Odpoledne klient-
ky mohou využít k procházce nebo využít bazén.
Program začíná večeří od  17.30, besedou 

v 19.00, cvičením v 19.15, končí v neděli 
cca ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: ve 2–4lůžkových pokojích s přísluš. 

TV/SAT, telefon, rádio, WiFi, minibar, fén
•   stravování: polopenze formou bohatého bu-

fetu (obědy za příplatek)
•   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 se speciálními pomůckami
•   volný vstup bazén, římské lázně, sauna, fitness
•   20% sleva – lázeňské procedury, lázeň. taxa

Nutno objednat předem 
•  Balíček procedur (sleva pro CK)  

masáž částečná, koupel dle výběru  550 Kč

Doprava: parkování u hotelu 250 Kč/víkend, 
 možnost parkování zdarma i u blízkého  
plaveckého bazénu

BALNEO

V  
CENĚ

OZDRAVNÝ

TERMÍN Cena [Kč]

15. 6.–17. 6.
19. 10.–21. 10.
23. 11.–25. 11.

3 980

Chateau Monty SPA Resort

Dokonalá relaxace

Nechte se rozmazlovat v luxusním hotelu 
v nádherném klidném prostředí lesoparku. 
Vše v ceně – bazén, vířivka, římská lázně, 
sauna. Projděte se v našich nejkrásnějších 
lázních. Nadstandard i pro náročné.

AQUA DENNĚPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Víkend pro  
zdraví a kondici 
 v překrásném 

prostředí

Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den
Příplatek: obědy (2x) 300 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 500 Kč

ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Nadstandardní prostředí Luxusní bazén Krásný sál na cvičení

NORDIC WALKINGRELAXAČNÍAQUAPROCEDURYFITNESS FITNESSV.I.P.
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Sportovní a relax. centrum

Nejoblíbenější víkend – celodenní program

Aquagymnastika s pomůckami

Fitness pomůcky ze světa

Nymburk
Sportovní a relaxační centrum
Hotel v  klidné části za městem v přírodě je 
sportovní centrum, kde je vše pod jednou stře-
chou:  tělocvičny, vlastní krytý plavecký bazén 
25 m, teplý rehabilitační bazén s tryskami, sau-
na… vše v ceně. Objekt je využíván jako spor-
tovní a  rehabilitační zázemí zahraničních 
i  českých reprezentantů. Svým špičkovým 
vybavením je dokonalý i pro náš nadstandard-
ní program. Je tu navíc bohatá a  vynikající 
strava. Nechybí tu ani příjemný bar. Z nádraží 
v Nymburce lze dojet do Sportcenta místní do-
pravou. Jeden z nejoblíbenějších pobytů.
Ubytování v pátek od 17.00 (lze přijet i dříve).
Program začíná večeří v 17.30, besedou v 18.45 

a  cvičením v 19.00, končí v  neděli obě-
dem 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, 
velká tělocvična, plavecký bazén, sauna, 
rehabilitační bazén s tryskami,  vše v ceně!

Doprava: vlastní, parkoviště 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 odvezeme po 12 hod. na nádraží v Nymburku.

BALNEO

V  
CENĚ

TERMÍN
Ceny [Kč]

hotel

2. 3.– 4. 3.
6. 4.– 8. 4. 
20. 4.–22. 4. 
11. 5.–13. 5. 
12. 10.–14. 10.  
19. 10.–21. 10.
2. 11.– 4. 11. 
23. 11.–25.11.

3 490

PROCEDURYAQUA DENNĚSPORTOVNÍCELODENNÍPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Oblíbený  
víkend s nad-
standardním 
programem

Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den

Největší výběr 
atraktivních lekcí

Rehabilitační bazén

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 sprchou a fitness vybavené kvalitními stroji. 
Při zájmu můžete zrelaxovat pod rukama velmi 
zkušeného fyzioterapeuta. Příjemnou pro-
cházkou můžete navštívit Národní přírodní pa-
mátku Radouč s vzácnými rostlinynami 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 Ml. Boleslavi 
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

Nutno objednat předem (omezený počet míst)
Komplexní fyzioterapie (60 min.) – fyzioterapeut 
Klapač  750 Kč (může zasahovat do programu)

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 cenně. Velký výběr atrak-
tivních lekcí můžete dle své chuti kombino-
vat s relaxací. Procházku do města.

Hotel Sand Martin

Luxusní wellness v ceně

Nadstandardní  prostředí

Nadstandardní 
víkend  

s celkovou 
regenerací

TERMÍN Cena [Kč] 

23. 3. – 25. 3.
27. 4. – 29. 4.
1. 6. – 3. 6.
26. 10. –28. 10.
16. 11. – 18. 11.
30. 11. – 2. 12.

3 550

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 dohodě odvezeme po 
12 hod. na nádraží v M.B. 

Dospělí přistýlka: 2 670 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 600 Kč/den

NOVINKA

BALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURYAQUA DENNĚ

ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

CELODENNÍPOD 1 STŘECHOU
VŠE

V.I.P.
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Písek
 
Hotel Art***
Královské město Písek nabízí širokou škálu 
možností, jak zde strávit čas, počínaje procház-
kou po nejstarším Kamenném mostě u nás. 
Hotel Art je situovaný v centru města a uspo-
kojí potřeby i náročnějších klientů. Součástí je 
restaurace, ve sklepení je posezení ve vinárně. 
Cvičení probíhá v  moderním a  velmi útul-
ném fitness centru vzdáleném cca 5 min., kde 
je vše pod jednou střechou. Pěkné sály na cvi-
čení, posilovna, wellness centrum – sauna, 
pára, whirpool, atraktivní masáže a  k  tomu 
příjemné posezení nejen při dobré kávě. Písek 
je hezké město na prohlídku, ale i na nákupy. 
Program je v sobotu uzpůsoben tak, že cvi-
čení probíhá v ranních hodinách, pak je cca 
v 9.30 snídaně a poté máte čas právě na tyto 
aktivity. Celé odpoledne probíhají další cvičeb-
ní lekce a den zakončíte příjemnou rehabili-
tací ve wellness.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne 
klientky mohou využít k prohlídce města. 
Program začíná večeří v 18.00, besedou v 18.30, 

cvičením cca v 19.00 a končí v neděli cca 
ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůž. pokoje (apartmány za přípl.) 

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

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

•   2x rehabilitace – wellness (whirpool, sauna)
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  
částečnou masáž 30 minut
•  Částečná masáž dle výběru 

(záda, šíje, ruce, nohy)  310 Kč 
•  Indická masáž hlavy  270 Kč
•  Anticelulitidní masáž  370 Kč

Písek je oblíbené historické městečko 
se spoustou obchůdků i  kaváren. Pěkný 
hotel u náměstí, špičkové a pohodové 
fitness centrum s wellness. Program  
je uzpůsoben tak, abyste měli čas i na 
prohlídku města, popř.  „malé nákupy “.

TERMÍN
Ceny [Kč]

2lůžkový 3lůžkový

20. 4.–22. 4.
18. 5.–20. 5.
9.11.–11.11.
16.11.–18.11.

3 490 3 390

BALNEO

V  
CENĚ

Doprava: k penzionu lze dojet. Parkování 
přímo na náměstí placené v so  8.00–12.00, 
dále zdarma nebo u fitness centra zdarma.

PROCEDURYRELAXAČNÍ

Příjemný hotel

Hotel Art

Luxusní fitness

Příplatek: 1 lůžkový pokoj 250 Kč/den
Příplatek: obědy (2x) 360 Kč

FITNESS

Jindřichův Hradec
Hotel Concertino – Zlatá Husa****
Město Jindřichův Hradec se nachází v příjem-
ném prostředí jihovýchodních Čech. Historické 
jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou 
rezervací. Luxusní rodinný hotel Concertino 
– Zlatá Husa se nachází v poklidném histo-
rickém centru pouze několik kroků od zám-
ku. Hotel patří k  nejhezčím v  celém okolí. Je 
zde nádherný sál na cvičení. Můžete načerpat 
energii v hotelové privátní sauně s příjemnou 
hudební kulisou  nebo při uvolňující masáži. 
K dispozici i půjčovna kol. V městečku je i mno-
ho příjemných kaváren a zajímavých obchůd-
ků. Program je v  sobotu uzpůsoben tak, že 
cvičení probíhá v  ranních hodinách, pak je 
cca v 9.30 snídaně. Pak máte čas na vlastní pro-
cházku městem, poté Vás při zájmu provede 
průvodce.  Odpoledne je celé v pohybu, večer 
zakončíte rehabilitací v sauně. Celé dopoledne 
v neděli pokračuje cvičební program.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne 
klientky mohou využít k prohlídce města. 
Program začíná večeří v 18.00, besedou v 18.30, 

programem cca v 19.00 a končí v neděli 
okolo 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůž. pokoje nebo apt. s přísl., TV/

SAT, telefon, lednička, některé pokoje mají WiFi
•  stravování: polopenze, snídaně formou bu-

fetu, 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 vstup do sauny, 10% sleva na další masáže
• vycházka s průvodcem, odpolední káva
• pobytová taxa

Nutno objednat předem  
•  Relax balíček - čokoládová masáž 

30 min, skořicový nebo rašelinový 
zábal 25 min.  495 Kč

•  Masáž klasická relaxační 30 min.
 360 Kč  
45 min. – 440 Kč, 60 min. – 530 Kč

•  Masáž čokoládová 30 min. 430 Kč 
45 min. – 520 Kč, 60 min. – 610 Kč

Kouzelné jihočeské městečko Vás přivítá 
v nejhezčím hotelu ve městě. Víkend 
Vás pohladí po duši – rozmanité cvičení 
v pěkném sále, procházka po historickém 
centru, regenerace a také čas na příjemné 
obchůdky a posezení v kavárnách.

Doprava: Hotel je na náměstí. Lze k němu dojet
autem. Parkování na blízkém městském parkovišti zdarma. 
Hotel má vlastní podzemní garáže (400Kč/víkend)

BALNEO

V  
CENĚ

TERMÍN
Ceny [Kč]

hotel

20. 4.–22. 4.
5. 10.–7. 10.

3 790

PROCEDURY

Dospělí přistýlka 3 250 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 400 Kč/den

Pěkné pokoje

Víkend  
v pohybu  

s pohlazením 
historie

ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA
NOVINKA

RELAXAČNÍV.I.P.

Víkend  
v prostředí
kouzelného 

města

Hotel Concertino – Zlatá Husa

Krásný sál na cvičení

Regenerace

V.I.P. FITNESS

Útulné wellness centrum
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Benecko
 
Relax hotel Bára***    
Relax hotel Bára se nachází v  čisté přírodě 
5 minut od centra obce Benecko, přímo u turi-
stických tras a cyklotras. Svou polohou, domá-
cí rodinnou atmosférou a  vybavením je jako 
stvořený pro sportování, relaxaci a ozdravění or-
ganismu. V hotelu je příjemná restaurace, nové 
krásné wellness centrum – finská sauna a par-
ní sauna s hvězdnou oblohou a světelnou fon-
tánou, relaxační místnost s meditační hudbou, 
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. 
Program víkendu je sestaven tak, abyste pro-
střídali cvičení s  horskou vycházkou Nordic 
Walking a následnou relaxací. Na vyžádání do-
jedeme na zastávku Benecko.
Ubytování v pátek po 17:00 (lze přijet dříve).
Program  začíná večeří v 17.30, besedou v 18.00, 

cvičením v 19.00 a  končí v  neděli cca 
ve12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůž. pokoje s příslušenstvím (mož-

nost přistýlky), TV/SAT, WiFi
•  stravování: polopenze, snídaně formou  bufetu, 

večeře – 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 

• venkovní bazén, lehátka (teplé počasí)
• Nordic Walking do hor (hole k dispozici)

Nutno objednat předem 
•  Wellness relaxace –1x vstup do wellness
centra 1 hod., wellness nápoj  190 Kč

Vypněte a udělejte si příjemný víkend 
na zdravém vzduchu, na horách, kdy 
si nejen dobře zacvičíte, ale vyjdete 
si s  hůlkami na výlet a zrelaxujete 
v krásném wellness. Rodinná atmosféra.

TERMÍN Ceny [Kč]

25. 5.–27. 5.
21. 9.–23. 9.
12. 10.–14. 10.

2880

Doprava: vlak, autobus, vlastní, 
parkování u hotelu. (Po dohodě 
z hotelu dojedou pro klienty 
k autobusové zastávce.)

Dospělí přistýlka 2 780 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/den

NORDIC WALKING

Doporučení: vezměte 
s sebou hole Nordic 
Walking

Říčany
Hotel 0áza*** 
V malebném prostředí nedaleko Prahy naleznete 
moderní sportovně relaxační areál Oáza Ří-
čany v těsné blízkosti hlubokých lesů a rybníků. 
Ubytování je v  kvalitních řadových bungalo-
vech. Pro relaxaci lze využít whirpool, saunu 
a masáže, venkovní vytápěný bazén (letní mě-
síce). Dále 6 antukových kurtů, plážový volej-
bal a další. Po sportu je možné posedět v útulné 
restauraci s krbem nebo na veliké terase. Velmi 
hezký areál, kde oceníte těsné spojení areálu 
s  přírodou. Do programu je zařazena v sobo-
tu po dopoledním cvičení aquagymnastika 
v pěkném krytém bazénu, kde je pěkná kavár-
na a kde si můžete dát výborné občerstvení 
a dorou kávu . Odpoledne Vás čeká společná 
vycházka v přírodě s holemi Nordic Walking 
a poté si zase krásně zacvičíte. Z náměstí Říčan 
je areál procházkou cca 10 min., z vlakového ná-
draží cca 20 min. Na vyžádání k předem  dohod-
nutým spojům dojedeme.
Ubytování v pátek po 17.00 hodině (lze i dříve). 
Program začíná besedou a cvičením po 18.00 

hod, večeří cca v 19.20 a končí v neděli 
obědem okolo 12.00.

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

stýlky), s přísl. TV/SAT, WiFi, lednička 
•  stravování: polopenze, snídaně for-

mou bufetu, v neděli navíc ještě oběd, 
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 

•  aquagymnastika se speciálními pomůckami
•  venkovní bazén, lehátka (teplé počasí)
• Nordic Walking (hole k dispozici)
•  večerní relaxace – sauna a whirpool

Nutno objednat předem 
•  Masáž částečná  

30 minut  250 Kč
• Masáž celková  
  60 minut 500 Kč
Výběr na místě  – relaxační 
masáž, aroma, medová, 
indická, lávovými kameny 

Načerpejte síly v přírodním areálu. Vedle 
rozmanitého cvičení a  aquagymnastiky 
se projdete s  hůlkami v  lese, společně 
posedíte v pěkné kavárně, odpočinete ve 
whirpoolu  a masáž uvolní celé tělo.

Doprava: Vlastní (parkoviště v areálu zdarma), vlak  
i autobus. Výborné spojení z Prahy. Městská doprava ze 
stanice Opatov – metro „C“, stanice Říčany – náměstí

TERMÍN Ceny [Kč]

4. 5.–6. 5.
12. 10.–14. 10.

3 180

NORDIC WALKING

Hotel Oáza

Luxusní sál na cvičení

Aquagymnastika v moderním bazénu

Velký výběr lekcí

Relax hotel Bára

Pěkný sál na cvičení

Víkend  
v klidu  

a v přírodě  
s Nordic Walking

PROCEDURYAQUA

Dospělí přistýlka 3 080 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 325 Kč/den

TURISTIKAOZDRAVNÝBALNEOFITNESS

ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

BALNEO

V  
CENĚ

FITNESS

Sportovní 
víkend  

na horách 
s Nordic Walking

Společná vycházka 
Nordic Walking
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Dominikánská republika
• 12denní pobyt, letecky, exotika  
• 2–3x denně cvičení pro každý věk 
• kouzelný ostrov, tropický ráj na zemi 
• 4* hotel přímo na slavné pláži Higuey  
• tři venkovní bazény, aquagymnastika 
• luxusní wellness, sauna, jacuzzi, beuty 
• bohaté all inclusive, 6 restaurací  
• příjemná atmosféra, mnoho aktivit  
• nabídka atraktivních výletů

 
Připravujeme pro Vás  
na 2. polovinu března 2019
Připravili jsme pro Vás pohodový zájezd 
v nadstandardním prostředí na jedné z nej-
krásnějších pláží Karibiku, v  kombinaci se 
cvičením, odpočinkem,  poznáváním života 
a přírody Dominikánské republiky.
Přesný popis na www.cksusmevem.cz.

Užijte si romantickou dovolenou na jedné 
z perel Karibiku – v Dominikánské republice. 
Najdete tady překrásné písčité pláže, blan-
kytně modré teplé moře a příjemné tropic-
ké podnebí s nádhernou přírodou. Pro svoji 
krásu a příjemné teplé klima je tato země 
přímo stvořená pro exotickou dovolenou 
po celý rok. Hotely jsou na vysoké úrovni 
s kvalitními službami a výbornou kuchyní. 
Luxusní oblast Punta Cana patří mezi nejvy-
hledávanější turistická letoviska s  několika 
kilometrovou pláží Bávaro, kterou obklopují 
palmy a azurově čisté moře. 
Hotel Caribe Club Princess**** je situován 
právě na této nejkrásnější pláži ostrova. Tento 
příjemný hotelový resort je vystavěný v karib-
ském stylu a všude je protkán tropickou zelení. 
K vybavení patří 6 restaurací, bary, creperie, noční 
klub…, 3 krásné bazény, posilovna, jacuzzi, lu-
xusní wellness centrum s tureckou lázní, sauna, 
beauty salon, lékařská pohotovost (24 hod), ob-
chůdky, WiFi, tenisové kurty, mini golf, půjčovna 
kol, vodní sporty. Mnoho aktivit je v ceně.

Ubytování 
Luxusní pokoje s minibarem v ceně.

Stravování
Formou vynikajícího all inclusive 24 hodin.

Výlet
V  rámci celodenního výletu „Dobrodružství  
přírody ostrova“ prozkoumáte panenské kra-
jiny ostrova, kam nevedou ani asfaltové cesty 
a vychutnáte si úchvatnou přírodu. Navštívíte 
malé pestré vesnice a podíváte se jak žijí místní 
obyvatelé. Budete pozváni do školy a na oběd do 
domovů místních rodin, abyste zažili skutečnou 
dominikánskou pohostinnost. Navštívíte Higuey, 
hlavní město provincie Altagracia; uvidíte, jak 
se pěstují místní produkty, od místního ovoce 
a kávy až po cukrovou třtinu a podíváte se na 
Butterfly Garden – zahrada motýlů. Pro milovní-
ky kávy je zde připraveno ochutnání místní vaře-
né kávy, jedné z nejznámějších produktů země. 
Zastavíte se na pláži Macao. Navíc budete mít 
možnost jízdy na koni a zipline dobrodružství.   
Další výlety jsou pro Vás připraveny na místě. 
Nenechte si ujít Vaši nádhernou dovolenou.

Cena
Cca do 53 000 Kč
Zahrnuje: ubytování s  all inclusive 24 hodin,  
letenka včetně transferů, česky mluvící delegát, 
instruktorka fitness, rozmanitý cvičební program, 
celodenní výlet v hodnotě 2 500 Kč

Zážitkový zájezd se uskuteční při min. počtu 
15 účastníků. Při zájmu stačí složit rezervač-
ní poplatek 5000 Kč. Záloha (cena letenky) 
musí být zaplacena cca v průběhu září.

Vzpomínky  
na naše  
putování  

po Vietnamu

VŠE  
O ČEM SNÍTE

Hotel Caribe Club Princess

Luxusní pokoje

Nádherný přírodní resort

Pláž u hotelu

Příjemné setkání  
milých cestovatelů

Poznávání krás ostrova

Romantika před hotelem
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PŘEHLED POBYTŮ PRO ROK 2018
Str. Destinace Popis Ceny od

TUZEMSKÉ POBYTY

16
Františkovy Lázně
Hotel Melodie***

Fitness, lázně, cenový hit na danou lokalitu, rodinná atmosféra,
hotel u parku, aqua a procedury v luxusním balneu, aquacentrum 6 940

18
Poděbrady
P. Na Zámku, p. Rondel

Fitness, ozdravný, lázně, rodinná atmosféra, přiměřené cvičení,
teplý bazén, balíčky procedur, oblíbený pobyt, Velikonoce v pohybu 4 560

20
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 6 450

22
Luhačovice
Rezidence Ambra****

Fitness, wellness, lázně, nadstandard pod jednou střechou,  
luxusní hotel na klidném místě, denně aqua, balneo,  zrcadlový sál 8 040

24
Velke Losiny
Wellness Hotel Diana ***+

Fitness, wellness, lázně, termály, nadstandard pod jednou střechou,
luxusní hotel v přírodě, bazén, balneo, termální lázně, Nordic Walking 8 250

26
Jidřichův Hradec
H. Concertino, p. Kasper

Fitness, wellness, nadstandard, luxusní hotel s krásným sálem na cvičení,
nový rodinný cyklopenzion, balneo, masáže, aquapark, kulturní vyžití 6 980

28 Litomyšl
Hotel Zlatá Hvězda***+

Fitness, wellness, „duševní“ lázně, nadstandard, kultura, nádherné město,
luxusní hotel se sálem, koupaliště, wellness, 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 6 470

32
Písek
Hotel Art***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, historické město s průvodcem, výlety, 
stylový hotel  u náměstí, moderní útulné fitness a balneo, masáže, aqua 7 870

33
Kutná Hora
Hotel U Kata***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, vycházka s průvodcem, pivní lázně,
hotel v historickém centru, sál na cvičení, balneo, procedury, koupaliště 6 970

34
Nové Město nad Metují
Hotel Rajská Zahrada****

Fitness, wellness, nadstandard pod jednou střechou, kulturní památky,
 desingový hotel, bazén, balneo, procedury, fitness, výlety i do Polska 8 530

36 Bečva, Beskydy
Hotel Kryštof

Fitness,wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, čisté prostředí,
hotel v přírodě, bazén, masáže, cenově výhodné, koupání, Nordic Walking 7 430

37 Kroměříž
Domov mládeže

Fitness, wellness, kulturní život, historické skvosty, Květná zahrada,  
ubytování v zeleni, velká tělocvična, koupaliště, masáže, skvělá cena 5 930

38 Benecko
Relax hotel Bára***

Fitness, wellness, ozdravný, vzdušné lázně, výlety, příjemná atmosféra, 
rodinný hotel, wellness, Nordic Walking, program pro děti (1. termín) 5 960

40 Kořenov – Jizerka
H. Panský Dům a Pyramida

Sportovní dovolená, wellnes, ozdravný, nádherné trasy pro turisty,
příroda, balneo, hala na cvičení, Nordic Walking, program pro děti 7 240

41 Klíny, Krušné hory
H. Emeran, chata Emeran

Sportovní dovolená, wellnes, ozdravný, nadstandardní sportovní areál,
hotel, levnější chata, balneo, hala, Nordic Walking, program pro děti 6 420

42
Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont****

Sportovní dovolená, wellness, nadstandard pod jednou střechou,
volný vstup bazén a balneo, děti do 12 let zdarma, program pro děti 8 580

44
Malá Morávka, Jeseníky
Hotel Kamzík***

Fitness, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, skvělá cena,
bazén, vířivka, posilovna, masáže, Nordic Walking, program pro děti 6 740

ZAHRANIČNÍ POBYTY

45
Slovensko, Vysoké Tatry 
Hotel Hutník II**

Sportovní dovolená, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, 
hotel v čisté přírodě, volný vstup bazén, procedury, Nordic Walking 7340

46
Chorvatsko, Dalmácie 
Zaton, Holiday Resort****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, vynikající cena, příroda,  
nejhezčí apt. komplex Jadranu, bazény, písečná pláž, aqua, 2 termíny 5 180

48
Chorvatsko, Dalmácie
Vodice, Hotel Punta****

Sportovní dovolená u moře, wellness, nadstandard, St. Tropez Jadranu,
luxusní hotel, wellness s vnitřním bazénem, venkovní bazén, skvělá cena 9 980

49
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 9 980

50
Chorvatsko, Istrie  
Hotel Delfín**, Apt. Astra

Sportovní dovolená u moře, městečko procházkou, vynikající strava,  
areál s bazénem v zeleni u pláže, denně aquagymnastika, 3 termíny 4 600

52
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 6 990

53
Chorvatsko, Istrie 
Umag, H. Adriatic**

Sportovní dovolená u moře, cenový hit na velmi vyhledávané letovisko,  
jednodušší hotel v zeleni, procházkou centrum městečka, přímo u moře 7 860

54
Chorvatsko, Istrie 
Lanterna, Apt. Lanterna**

Sportovní dovolená u moře, odpružená plocha na cvičení, okolo příroda,  
klidné místo u pláží, vhodné pro děti, bazény, 2 termíny, program pro děti 6 130

56
Chorvatsko, Istrie
Hotel Pula***

Sportovní dovolená u moře, wellness, historické městečko, čisté pláže,
hotel v zeleni, přímo u moře, venkovní bazén, fitness, sauna, masáže 10 450

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

 KANCELÁŘ:  Říčany (u náměstí ), Mlýnská 2, 2. patro, 8:30–17:00 hod.

CK S ÚSMĚVEM, S úsměvem ke zdraví s.r.o., Nad vodárnou 159/E, 251 01 Říčany u Prahy, tel.: 323 632 133 
fax/tel.: 323 632 123, 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.

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
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