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Báječná dovolená
se skvělým cvičením a dobrou náladou

3

Milí klienti, cvičenky a cvičenci.
Dostáváte do ruky již 29. rok katalog CK S úsměvem. Chtěli bychom Vám úvodem moc
poděkovat za Vaši trpělivost a pomoc v situaci, která minulý rok nastala.
Velice si vážíme Vaší pozitivní podpory.
A jsou tu opět pobyty, kde péči o své zdraví spojjíte s poznáváním krásných destinací.
Úvodem jedna důležitá zpráva, než si začnete objednávat.
Garantujeme Vám vrácení peněz v případě, že bude námi pořádaný zájezd zrušen
z důvodu koronaviru. Dále Vám doporučujeme si pobyt u nás pojistit na storno zájezdu
(mnohá Vaše pojištění to neobsahují). V případě neúčasti na pobytu ze zdravotních důvodů
Vám potom pojišťovna většinu peněz vrátí.
Už se těšíte? My cvičitelky se na Vás těšíme moc .
Nabídka hotelů je opravdu široká. Od příjemných
penzionů až po luxusní 5* hotely s all inclusive.
Novinky v ČR Vás nadchnou. Mezi nejoblíbenější hotely patří Ambra v Luhačovicích,
který se řadí k nejlepším v ČR s dokonalým
servisem. Podobně luxusní je NOVĚ přímo
v centru Mariánských Lázních hotel Butterfly,
kde je velká část služeb v ceně, nádherné
prostředí a okolní příroda. Dále NOVĚ můžete
poznat historický klenot město Třebíč v Grand
Hotelu, ve kterém je bazén i sál na cvičení.
NOVĚ vás pohladí folklór, tradice a vycházky
do přírody Beskyd v Rožnově pod Radhoštěm
v hotelu Relax, s bazénem, sálem a množstvím
procedur. Máte rádi spojení cvičení s vycházkami
do přírody? Proto jsou zde 2 termíny ve skvěle
hodnoceném Hotelu Relax Bára na Benecku.
NOVĚ máme 3 termíny v nadstandardním
Hotelu Orea Resort Sklář v Harrachově
s luxusním balneem. Turisté uvítají klidnější
termín v červnu a o prázdninách se přidá pro
maminky navíc hlídání dětí.
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V zahraničí je atraktivní nabídka pobytů.
Já se těším v Itálii na termální parky na Ischii

Polsko se stává destinací se skvělými

službami za dostupné ceny. Těším se s Vámi
do lázní Jelení Góra – Cieplice, kde Vás čeká
hotel s dokonalým zázemím a termální lázně
(červenec, září). Dále zregenerujete v luxusním
hotelu v lázních Kudowa-Zdrój (září).
V Maďarsku je NOVINKA (nebyla v katalogu),
historické město a lázně Gyula (dokonalá
náhrada za hotel Flora, který je v rekonstrukci).
Minulý rok zde byli všichni nadšeni skvělými
službami a rozsáhlým termálním areálem
v krásné zahradě, který je v ceně (červen a září).
O prázdninách opakujeme úspěšné termální
lázně Kehidakustány.
Víkendy zůstávají v oblíbených hotelích.
NOVĚ Vás čeká klidný penzion v Poděbradech
přímo v lázeňském parku a např. v květnu
můžete se mnou 4 dny „makat“ v Říčanech.
Rádi Vám poradíme s výběrem pobytu.
Volejte, pište. Těšíme se na Vás.
Za celý tým CK S ÚSMĚVEM
Mgr. Michaela Kholová

(květen, červenec, září), přírodní Apulii
(červen), oblíbenou Sardinii (červen, září)
a kouzelnou Sicílii (začátek září).
V Řecku Vás čekají příjemné penziony na
Olympské riviéře a vysoce hodnocený
hotel na jižní Krétě (konec srpna).
Pro náročné je připraven 5*hotel na
řeckém Kypru (říjen). V Tunisku čeká
dokonalý relax s all Inclusive (červen).
V Turecku se nechte rozmazlovat 5*hotelem
all inclusive (červenec a září). Španělsko
Katalogy Vám rádi
láká klidným ostrovem Menorca (září), léto si
zašleme zdarma.
prodloužíte v super hotelu na Kanárských
Aktuální informace
ostrovech – Tenerife (říjen).
V Chorvatsku jsou NOVĚ letoviska Omiš na www.cksusmevem.cz.
a Pula za vynikající cenu (červen) a skvělé
přírodní místo Baško Polje (srpen). Pro velký
zájem o prázdninách 2 termíny v letovisku
Umag se skvělou cvičitelkou Alenou.
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Přehled pobytů pro rok 2021
Str. Destinace

Popis

Ceny od
Tuzemské pobyty

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

18

Františkovy Lázně
Hotel Melodie***

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

7 970

20

Mariánské Lázně
Fitness, wellness, lázně, ozdravný, nadstandard pod jednou střechou, klid,
Butterfly Health Spa H.**** vše v ceně – bazén a balneo, procedury, vycházky, Velikonoce v pohybu

7 270

22

Poděbrady
Wellness penzion Alfa***

Fitness, ozdravný, lázně, rodinná atmosféra, přiměřené cvičení, hezké městečko,
pěkný penzion v parku, balneo, teplý bazén, balíčky procedur, klidné místo

6 970

24

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

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

6 490

26

Luhačovice
Rezidence Ambra****

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

8 980

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

51 Chorvatsko, Istrie, Pula
Hotel Pula***

Sportovní dovolená u moře, začátek léta s pohybem za vynikající cenu,
hotel u moře s polopenzí, historické městečko, hory, nedotčená příroda, klid

8 960

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

9 450

52

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

Sportovní dovolená u moře, kouzelné městečko procházkou, vynikající strava,
5 180
hotel s bazénem v zeleni u pláže, levné apartmány, denně aqua, 3 termíny

54

Chorvatsko, Makarská
Sportovní dovolená u moře, letovisko s průzračným mořem, klid, zeleň,
Rivijera, Biokovka, A. Kovačič hotely s polopenzí přímo u moře, vnitřní bazén, pěkné apartmány bez stravy

7 390

56

Chorvatsko, Istrie, Umag
Apartmány Polynesia***

7 250

58

Chorvatsko, Istrie, Lanterna Sportovní dovolená u moře, zastíněná plocha na cvičení, okolo příroda,
Apartmány Lanterna**
apartmány, klidné místo u pláží, vhodné pro děti, bazény, městečko Poreč

Sportovní dovolená u moře, vyhledávané letovisko, kulturní vyžití, zeleň.
apt. u moře, vhodné pro děti, bazény, aqua, 2 termíny, program pro děti

Chorvatsko, Istrie, Novigrad Sportovní dovolená u moře, wellness, historické městečko na dosah, kultura,

6 750
12 950

Hotel Aminess Laguna***

hotel s velmi dobrým hodnocením v zeleni, u moře, bazén, kvalitní služby

61

Chorvatsko, Dalmácie
Baško Polje, Hotel Alem**

Sportovní dovolená u moře, klidné místo u moře, cenový hit v plné sezóně,
hotel po rekonstrukci v zeleni, průzračné moře na Makarské riviéře, vycházky

62

Maďarsko, Kehidakust.
H. Hertelendy House****

Fitness, ozdravný v termálech, nadstandard, termální lázně a doprava v ceně,
12 380
hotel s vlastním wellness, vhodné i pro rodiny, výlety v ceně: Hevíz a vinné sklepy

64

Maďarsko, Gyula
Hotel Erkel***/****

Fitness, ozdravný v termálech, nadstandard, kulturní městečko, historie.
hotel s termálním areálem – neomezený vstup, celodenní program cvičení

12 550

66

Španělsko, Menorca
H. Vacances Menor R.****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, nedotčená příroda, čisté moře,
příjemný hotel s bazény u pláže, město na dosah procházkou, zajímavé výlety

19 270

68

Kanárské ostrovy, Tenerife Sportovní dovolená u moře, nadstandard, moderní letovisko, historie,
Hotel Diamante Suites**** luxusní hotel, s bazén, wellness, výhled na moře, příroda, oblasti UNESCO

21 980

70

Řecko, Olympská riviéra
Vila Maria, Vila Stelios

Sportovní dovolená u moře, ozdravný, pláže s bílým pískem, cenový hit,
rodinné vilky, turistika – pohoří Olymp, historie, klid, pomalejší cvičební lekce

13 980

NOVÉ

72

Řecko, ostrov Kréta
Hotel Arion Palace****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, přírodní jižní Kréta, klidné místo,
hotel s bazénem nad mořem,zahrada, vynikající strava, blízko živé letovisko

21 490

8 770

NOVÉ

74

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

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

24 980

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

6 890

NOVÉ

76

Tunisko, Mahdia
Hotel El Borj***+

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, historie, krásné pláže s bílým pískem,
17 790
hotel v zahradě u pláže, all inclusive, bazény, aqua, SPA, soukromá pláž, cenový hit

Harrachov
Orea Resort Sklář****

Sportovní dovolená, wellness, nadstandard pod jednou střechou, klid,
vše v ceně – bazén a balneo, termín pro turistky, prázdniny – program pro děti

8 990

78

Turecko, Egejská riviéra
A. Holiday Vill. & Spa*****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, historie, úžasné pláže, výhodná cena,
20 380
hotel v zahradě u pláže, all inclusive, bazény, aqua, sauna, lázně, fitness, masáže

Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont****

Sportovní dovolená, hory, wellness, nadstandard pod jednou střechou, výlety,
luxusní hotel, vše v ceně, bazén a balneo, děti do 12 let zdarma, program pro
děti

9 940

80

Itálie, ostrov Sardinie
Cala Gonone. B. village****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, městečko u přírodního parku, 4. rok,
20 880
příjemný hotel v tropické zahradě přímo u moře, velký bazén, soukromá pláž

82

Itálie, Apulia
Villaggio Santa Sabina****

Sportovní dovolená u moře, nejkrásnější pláže, malebná města a čistá příroda,
18 980
hotel s bazénem v zahradě přímo u pláže, průzračné moře, aqua, výlety UNESCO

84

Itálie, Sicílie
Hotel Club La Playa***

Sportovní dovolená u moře, v krásném zálivu, největší aktivní vulkán v Evropě,
20 370
zahrada, soukromá pláž, olympijský bazén, bazén s vířivkou, aqua, zajímavé výlety

86

Itálie, Ischia, Forio
Hotel Galidon***

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, nadstandard, termální parky, 16. rok,
9 680
hotel s termálními bazény, SPA, lízko u moře, bezkonkurenční relaxace, pohoda

88

Itálie, Ischia, Forio
Hotel Park Victoria***

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, nadstandard, termální parky, 16. rok,
9 280
hotel v pěkné zahradě s termálními bazény, blízko moře, krytá terasa na cvičení

Fitness, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, hotel v centru,
denně bazén, balneo, koupaliště, historické skvosty v UNESCO, vycházky

Litomyšl
30
Hotel Zlatá Hvězda***+

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

6 490

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

6 670

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

Fitness, wellness, nadstandard pod jednou střechou, designový hotel,
vše v ceně, bazén, balneo a fitness, procedury, historie, výlety okolí i Polsko

8 990

Benecko
36
Relax Hotel Bára***

Fitness, wellness, hory, ozdravný, vzdušné lázně, výlety, příjemná atmosféra,
rodinný hotel, wellness centrum, venkovní bazén, Smovey, Nordic Walking

8 190

38

Sobotka
Hotel Pošta***

Fitness, wellness, ozdravný, vyhledávaný cíl turistů – Český ráj, hrady, zámky,
skvěle hodnocený hotel, vynikající strava, velká tělocvična, Nordic Walking

7 750

39

Bystřice nad Pernštejnem
Sporthotel

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

6 970

40

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel Relax***

Fitness, wellness, hory, ozdravný, vše pod jednou střechou, příroda Beskyd,
denně aqua, balneo, procedury, sál, lidové památky, Smovey, Nordic Walking

41

Kroměříž
Domov mládeže

42
44

Telč
Hotel Antoň***

8 660
NOVÉ

NOVÉ

zahraniční pobyty

NOVÉ

50

60

Třebíč
28
Grand Hotel***

32

Chorvatsko, Dalmácie
Omiš, Hotel Brzet***

NOVÉ

46

Slovensko, Vysoké Tatry
Hotel Hutník II**

Sportovní dovolená, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, již 13. rok,
hotel v čisté přírodě, volný vstup bazén, procedury, výlety, Nordic Walking

8 980

47

Polsko, Kudowa–Zdrój
Hotel Kudowa****

Fitness, wellness, lázně ozdravný, nadstandard pod jednou střechou, 5 dní,
luxus. hotel, vše v ceně: bazén a SPA, sál, aqua, velký výběr lekcí, vycházky, nákupy

7 290

48

Polsko, Jelení Góra
Fitness, ozdravný v termálech, lázně, vše pod jednou střechou, krásné město,
Hotel Cieplice Medi & SPA*** vše v ceně, bazén, balneo, procedury, termální lázně, vycházky, Smovey

8 760

NOVÉ

9 730

O nás

víkendové pobyty

NOVÉ

NOVÉ

90

Maďarsko, Bük
Hotel Répce****

Fitness, wellness, ozdravný v termálech, nadstandard, luxusní hotel,
v ceně: neomezeně termální lázně, wellness, doprava, 4denní

8 980

91

Říčany
Hotel Oáza***

Fitness, wellness, sportovně relaxační areál v přírodě, celodenní program,
v ceně aqua, cvičení v přírodě, Nordic Walkig, levné masáže, 3 i 4denní

3 470

92

Kutná Hora
Hotel U Kata***

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

3 990

94

Poděbrady
Wellness penzion Alfa***

Fitness, wellness, lázně, rodinná atmosféra, menší skupiny, žádané město,
pěkný penzion v parku, balneo, v ceně aqua v teplém bazénu, procedury

3 470

96

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

3 980

97

Nymburk
Sport. a relax. centrum

Fitness, wellness, vše pod jednou střechou, celodenní program cvičení,
3 980
v ceně komplex. regenerace, plavec. a reh. bazén, sauna, masáže, plná penze

98

Tábor
C. & W. Hotel Palcát***+

Fitness, wellness, nadstandard, komfortní hotel, sál na cvičení, dobrá strava,
3 650
v ceně luxusní wellness, historie města s průvodcem, kulturní vyžití, obchůdky
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Sobotka
Hotel Pošta***

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

3 680

100

Beroun
Hotel Grand Litava****

Fitness, wellness, historické město, komfortní hotel u náměstí, relax centrum,
v ceně aqua a aquapark, pěkná tělocvična, atraktivní výlety, sobotní trhy

3 430

101

Telč
Hotel Antoň***

Fitness, wellness, útulný rodinný hotel u zámecké zahrady se sálem na cvičení,
3 150
v ceně balneo, procházka s průvodcem po památkách, kulturní vyžití, skvělá cena
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CHYSTÁME
Thajsko

Fitness, poznávací, zážitkový, ozdravný, pobytový u moře, tropický ráj, 12 dní,
hotel v zeleni, nejkrásnější pláže na světě, Bangkok, fantastické výlety v ceně
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Praha, Gymn. Na Pražačce
Pravidelné cvičební lekce a soboty v pohybu
Říčany, ZŠ, Gymnázium

Sledujte aktální informace na www.cksusmevem.cz

Jezdit s námi se vyplatí
 29 let na trhu  garance kvalitních služeb
 vynikající ceny našich pobytů
 
slevy při včasném objednání pobytu
 
přednostní zaslání katalogu stálým klientkám
 
výhodné podmínky pro větší skupiny
 
dárkové poukazy pro vaše přátele
 
možnost hradit pobyt ze zaměstnaneckých
benefitů a dalších fondů

Klientské slevy pro rok 2021

ˇ se
staNte
ˇ
našimi práteli
na facebooku

 Týdenní tuzemské pobyty
objednané do 15. 3. sleva 3 %
 Týdenní tuzemské pobyty
objednané on–line do 15. 3. sleva 4 %
 Každé 21. místo ve skupině zdarma,
každé 12. místo sleva 50 % (pobyt bez dopravy)
Slevy se nevztahují na pobyty bez cvičeb. programu
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Základem našich pobytů a víkendů je zdravotně nezávadné cvičení
a posilování bez složitých krokových variací a poskoků.
Cvičební program
Cvičíme lekce (kondiční a rehabilitační)
pro redukci, zpevnění celého těla, protažení
zkrácených svalů a odstranění drobných
bolestí zad. Většina pobytů je doplněna
aquagymnastikou na uvolnění celého těla.

CviCíme
pro vás
s humore
m
a láskou

Na pobyty a víkendy s námi jezdí všechny
věkové kategorie, pravidelně cvičící i úplní
začátečníci (ženy, muži, celé rodiny).
Atraktivní destinace
Vybíráme každý rok atraktivní místa v ČR
i v zahraničí pro Vaši báječnou dovolenou.
 lázně  historická města  moře  exotika
 termální lázně  hory  příroda

49 680

Naše filosofie
Špičková kvalita cvičení, které je
smysluplné a přináší skutečné pozitivní
změny na celém těle

Pobyty s aktivním programem pro děti
zapojují do cvičení maminky s dětmi a celé
rodiny

Velký výběr rozmanitých cvičebních
lekcí, pro začátečníky i pokročilé, nezáleží
na kondici, ani věku

Bohatý doprovodný program na pobytech:
balneo, procedury, výlety, Nordic Walking,
kruhy Smovey…

Velké množství nejmodernějších
pomůcek ze světa fitness dovážíme na
pobyty v ČR i v zahraničí
Zábavné cvičení s pomůckami – budete se
těšit na každou cvičební lekci
Uvolněná, veselá a příjemná atmosféra
při cvičení zajistí, aby se všichni cítili dobře

Méně cvičící klienti
mohou absolvovat
pomalejší lekce nebo jen
aquagymnastiku.
Muži mohou cvičit
s námi nebo zvolit pobyt
bez cvičení. Necvičící
klienti mají slevu.

V čem jsme jiní?
Většina CK pořádá pobyty s pohybem pro
cvičitele, kteří jedou se svojí uzavřenou
cvičební skupinou. Ke skupině se přidávají
další zájemci. Tito nemusí zvládnout zažité
tempo skupiny a do skupiny zapadnout.
Jedná se většinou o jeden druh cvičení,
často bez cvičebních pomůcek.

CK S ÚSMĚVEM pořádá pobyty pro klienty,
kteří se navzájem neznají a na místě utvoří
příjemnou skupinu. Společně, díky skvělým
cvičitelkám, zvládají rozmanitý cvičební
program. Každý cvičí podle své kondice.
Důležitá je pohoda, přátelství, klid, humor
i společně strávené chvíle mimo tělocvičnu.
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Nabídka cvičení na našich pobytech
Aerobní cvičení: aerobic, step aerobic, kick
aerobic, HIIT, Tabata, Piloxing, Pound Fitness,
Drums Alive – veselé bubnování…
Kondiční cvičení: posilování s atraktivními
pomůckami, Deep Work, Power jóga...

Důležité informace
Nebojte se nás kontaktovat, rádi Vám poradíme s výběrem Vašeho pobytu.
Pobyty objednávejte včas, hlavně u leteckých zájezdů je omezený počet letenek.
Nabízíme cenově rozdílné ubytování od levnějších objektů až po luxusní hotely
s wellness. Zvolte si ubytování tak, aby odpovídalo Vašim požadavkům.

Rehabilitačně kondiční cvičení: Pilates,

Fitness a Dance Jóga, kalanetika, chi-toning,
strečink, PortDeBras, Pilojóga, Spirals…

Pro potěšení: jednoduché taneční lekce
Nově: Foot Fitness (práce s chodidly),
Yamuna Body Rolling (stimulace těla)

Aquagymnastika v bazénu a v moři
Nejoblíbenější pomůcky: kmitací tyč

pro zdravá záda a hluboké svaly Flexi-Bar,
posilovací tyč Gymstick, balanční plochy
T-BOW a BOSU, klouzací podložky Flow Tonic,
přesýpací činky XCO, Powerspin, balanční
podložky Donuts Ball, „ježečky“ Togu Brazil,
tyče, gumy, rotany…

Pilates pomůcky: pěnový válec Foam Roller,
velké míče, kruh Magic Circle, copy, kapsáře,
TheraBand, overball, velké míče… a další
Hit: vibrační kruhy SMOVEY – v tělocvičně,
v přírodě, v bazénu
Cvičí
me
špičkov se
ým
fitness i
pomů
ckam
i

Garance vrácení peněz v případě,
že bude zájezd námi zrušen z důvodu
koronavirové krize.
Platí pro všechny zájezdy které pořádá
CK S úsměvem, včetně víkendů.
Cvičební program je dobrovolný.
Můžete si z rozmanitých lekcí vybírat
nebo absolvovat vše.
Na pobyt nutná vlastní podložka a míček
(overball, softball průměr 25–30 cm).
Ostatní cvičební pomůcky jsou k dispozici.
Míček můžete zakoupit i na místě.
Jedu sama. Zajistíme Vám 1lůž. pokoj či
službu jedu sama – ubytovat s někým.
V případě, že spolubydlícího nenalezneme,
je nutné si 1lůžkový pokoj doplatit.
Balíčky procedur objednávejte předem.
Ceny jsou výhodnější a časují se většinou
mimo cvičební program.
Pobyty s Nordic Walking, Outdoor
Smovey mají ke cvičení navíc vycházky
a cvičení v přírodě, které jsou dobrovolné
a vhodné i pro muže.
Propozice k odjezdu posíláme u pobytů
v zahraničí 7 dnů před odjezdem.
Pobyty v ČR mají propozice přímo
v potvrzení o zájezdu.

Předběžné letové řády jsou uvedeny
u jednotlivých leteckých zájezdů na
www.cksusmevem.cz.
Cvičební program je pro klienty od 15 let.
Dětem není dovolen v době cvičení
dospělých pobyt na cvičební ploše.
Cvičení mladších dívek je možné pouze po
dohodě v CK.
Pobyty s programem pro děti jsou určeny
všem klientům. Navíc zajišťujeme pro
maminky program pro děti od 3 do 15 let.
Dětskou cenu lze uplatnit, pokud dítě
v den návratu se zájezdu nedosáhne
danou horní hranici věku.
Mořská strana je pouze orientace pokoje
k moři. Nezaručuje výhled na moře
(mohou vadit stromy, jiné objekty).
CK nezodpovídá za kvalitu signálu WiFi
v ubytovacích kapacitách.
Veškeré informace o katalogu vychází ze
skutečností známých nebo předpokládaných
v době jeho přípravy. CK si vyhrazuje právo
dodatečné změny. Změna cen je vyhrazena.
Všeobecné podmínky účasti na zájezdu
a ostatní předsmluvní podmínky najdete
na www.cksusmevem.cz

Pojištění
Doporučujeme Vám uzavřít naše cestovní pojištění
VZP, které obsahuje navíc pojištění storno zájezdu.
Platí pro všechny pobyty v ČR, v zahraničí a víkendy.
Informace na www.cksusmevem.cz
Aktuální pojistku cestovní kanceláře proti úpadku
dle zákona č.150/1990 sb. Naleznete na
www.cksusmevem.cz
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Náš úsměv team

S úsměvem po celý rok

Všechny milé cvičitelky jsou svědomitě vybírány, většina má vysokoškolské
vzdělání pedagogického nebo zdravotního zaměření. Díky dlouholetým
zkušenostem s vedením lekcí mají vysokou profesionální úroveň, a především
jim nechybí „srdíčko“ a velmi lidský přístup ke všem našim klientům.
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Cvičenec Pivrnec aneb Petr Urban exkluzivně pro CK S ÚSMĚVEM

Mgr. Michaela Kholová vytváří již od začátku Mojí životní filosofií není
filozofii celé CK. Po gymnáziu vystudovala Pedf cvičení samo o sobě, či
UK a FTVS UK obor matematika a tělesná výchova mít dokonalou postavu.
Připravovala semináře zdravotního a kondičního
Co bych ale opravdu
cvičení pro učitele ZŠ, SŠ a pro pražský Sokol.
Hostovala jako instruktorka ve fittness ve chtěla, je vytvářet
na svých hodinách
švýcarském Bernu. Učila 10 let na gymnáziu.
Je spoluautorkou knihy Jak zhubnout a nedržet příjemnou atmosféru,
dietu, jak omládnout bez skalpelu a autorkou aby cvičení byla zábava
řady odborných článků. Vyšly o ní a o práci celé a pro mé klienty se stalo
CK články v mnoha časopisech a byla hostem celoživotním koníčkem
v několika rádiích.
Již přes 25 let předcvičuje kondiční i zdravotní
lekce. Studium stále rozšiřuje na různých našich i mezinárodních
seminářích o nejnovější poznatky z oblasti zdravého cvičení a vlastní
cca 30 certifikátů (všechny najdete na našem webu).
Aktivně se zúčastňuje a pobytů a pečlivě připravuje programy všech
kursů… a hlavně hrozně ráda s Vámi smysluplně cvičí.

Kvalifikované a milé spolupracovnice
Lenka Suchánková, Mgr. Eva Pavlisová, Ing. Martina Moravcová, Kateřina Kaabi, Ing. Veronika Chudobová,
Mgr. Alena Bedrnová, Olga Hůlová, Yvona Jersonová, Radka Polívková, Mgr. Simona Hamtilová, Eva Veselá,
Mgr. Petra Tomšová, Lenka Branišová, Mgr. Jana Hájková, Mgr. Ladislava Karlová, Ing. Zuzana Durasová,
Ing. Miroslava Ondráčková, Dana Bohatá, Mgr. Šárka Valhová, Mgr. Kateřina Slavíková, Ing. Lenka Haberová, ,
Fyzioterapeutky: Marta Dobrovská a Lea Polívková

Alena

Marta

Yvona
Petra

Zuzana
Míša

Eva

Martina
Jana

Simona

Lenka

Katka

Olina

Martina

Evička

Nejčastější dotazy
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 případů se nám to podaří, protože samotné
ženy s námi jezdí velmi často. Pokud spolubydlící nenalezneme, doplácíte jednolůžkový pokoj.
Mohu vzít na pobyt partnera?
ANO. Může se zapojit do cvičebního programu.
Dále je možnost zvolit si pobyt bez cvičebního
programu (sleva na pobyt) a zapojit se při zájmu
do doprovodného programu (bazén, balneo,
balíček procedur, vycházky…).
Mohu vzít na pobyt dítě?
ANO. Nabízíme o prázdninách pro maminky pobyty s programem pro děti v době cvičení.
Na ostatní pobyty také, ale dětem není dovoleno v době cvičení dospělých pobývat v tělocvičně (bezpečnost, vyrušování…). Doporučujeme
v tomto případě např. vzít babičku, kamarádku
a prostřídat se i v tělocvičně.
Mohu jet i když pravidelně necvičím?
ANO. Intenzitu cvičení upravíte dle své kondice,
nic není povinné. Můžete si z nabitého
programu volit pomalejší, zdravotní lekce nebo

pouze, aquagymnastiku... Na kondičních lekcích stačí např. cvičit bez zátěže s váhou vlastního těla nebo snížit počet opakování.
Mohu jet, když mi je 50, 60, 70…?
ANO. Záleží jen na Vaší chuti a vůli. Naše klientela je opravdu široká, od slečen, přes maminky, až
po aktivní babičky. A často jsou „cvičivé holky“,
kterým bylo i 70 let a více velkým vzorem pro
mladší ženy. Někdo začne s námi cvičit třeba až
v 60 letech a často lituje, že nezačal jezdit dříve.
Chtěla bych jet s vámi cvičit, ale má kamarádka nerada cvičí?
ANO. Kamarádka může zvolit pobyt bez cvičení, využívat celý doprovodný program, v hotelu
čerpat všechny služby. Je možné ji i načasovat
procedury v době vašeho cvičeni. Ale většinou,
až uvidí pohodu na našich lekcích, tak další rok
jede cvičit s námi také.

14

Pravidelné cvičební lekce
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Kde si s námi můžete zacvičit a obdržet katalogy.
Aktuální informace na www.cksusmevem.cz

CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ

Říčany

Praha

Gymnázium
Komenského náměstí 1280, Říčany

Gymnázium Na Pražačce
Nad Ohradou 1700, Praha 3 – Žižkov

Formování pevné postavy
Komplexní proměna Vaší postavy
smysluplným cvičením – zpevnění, redukce,
"omlazení", bez složitých krokových variací,
velká část věnovaná posilování břišních
svalů. Účinné pomůcky Flowtonic, Gymstick,
Smovey, Magic Circle, T-Bow, Thera-Band,
činky, Flexi-Bar, Kettlebell, XCO, točny,
odporové gumy, těžké tyče…
Pondělí 19.30–20.55 hod.
Středa 18.35–20.00 hod.		

Formování pevné postavy
Komplexní účinné cvičení pro každý věk bez
složitých 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 18.00–19.10 hod.
Středa 17.50–19.00 hod.		

Říčany

Aktuální informace

ZŠ Bezručova 94, Říčany

Staňte se přáteli cvičitelky Míchaely Kholové
na facebooku a sledujte aktuální příspěvky
z pobytů.
Pošlete svůj email s heslem cvičení na
mkholova@susmevemkezdravi.cz a budete
informováni o pravidelném cvičení (podle
aktuálního stavu).

Nezapomeňte se před
cestou pojistit
A objevte svět s PVZP, lídrem trhu cestovního pojištění
NOVINKA!
Pojištění Český turista
Pro všechny, kteří rádi objevují rozmanité kouty České republiky.
Ať už po svých, po vodě, v sedle jízdního kola, nebo motorky.
Včetně unikátní cykloasistence pro cyklisty!

Kvalitní cestovní pojištění do celého světa
Kryje léčebné výlohy, odpovědnost za způsobené škody
a dle sjednaných podmínek i úraz, osobní věci či hospitalizaci.

Pojištění si můžete sjednat přímo v CK S Úsměvem. Rádi vám pomůžeme
vybrat tu nejvhodnější variantu s ohledem na vaši dovolenou.

info@pvzp.cz

(+420) 233 006 311

Pojišťovna VZP a. s.

Chráníme to nejcennější

Zeštíhlení celého těla
Komplexní cvičení s prvky PILATES zaměřené
na zeštíhlení celého těla, na oblast břišních
svalů a odstranění bolestí zad s využitím
špičkových pomůcek: pěnový válec ROLLER,
kruh Magic Circle, copy, novinka Foot Fitness…
Vhodné i pro ženy s drobnými zdravotními
problémy a větší nadváhou
Neděle 18.30-20.00 hod.

Píšete nám
Před pár hodinami jsem se vrátila ze cvičebního pobytu
v Telči. Chtěla bych moc poděkovat cvičitelce Janě Hájkové za její profesionální přístup a milou společnost.
Byla jsem spokojená s ubytováním, jídlem, cvičením.
Cvičení v parku pod zámkem nemělo chybu. Líbilo se
mi tam a ráda zase s vámi pojedu i v příštím roce.
Už se těším. Jana Holubova
Milá Míšo, pobyty s CK s úsměvem prosvětlily
ty smutné podivné časy. Nejprve Poděbrady
s tebou a Veronikou, potom Litomyšl a Pec pod
Sněžkou, kde byla prímová Jana s Martinou.
Třešničkou na dortu byla maďarská Gyula s báječným týmem a skvělou Evičkou Pavlisovou,
která je prostě nejen moje hvězda. Moc Vám
všem, kteří jste nám tuto radost z pohybu
umožnili. Tamara Fantová
Ráda bych poděkovala za skvěle prožitý týden v Třeboni. Velké poděkování Zuzce Durasové, která měla velice
dobře připravené a promyšlené jednotlivé lekce cvičení. Byla trpělivá, měla individuální přístup ke každé
z nás, a cvičení obohacovala i používáním nestandardních pomůcek. Mimo cvičení nám spolu se svým manželem nabízeli spoustu dalších aktivit, jak si užít volný
čas. Ráda se zúčastním dalšího pobytu.
Eva Trandová
Chtěla bych touto cestou poděkovat za super týden
s Míšou Kholovou v Litomyšli. Byl to skvělý restart těla
po dlouhé době bez pravidelného, aktivního pohybu.
Míša je nejen profesionálka, ale také nesmírně lidská,
vtipná a motivující. Měly jsme také štěstí na skupinu
žen, která se na pobytu sešla. Byla to pohoda, s rozmanitými typy cvičení, s navazujícím programem v krásném prostředí hotelu Zlatá Hvězda v srdci Litomyšle.
Těším se na další setkání s aktivními, pohodovými
lidmi při cvičení s vaší CK.
Blanka Pokorná

Pohyb
oda
a poh

Minulý týden jsem byla v Polsku poprvé s Vámi na
cvičení. Byla jsem maximálně spokojená. Cvičení
bylo díky pomůckám velmi zajímavé a Katka Kaabi nás provázela cvičením s ohledem na náš zdravotní stav a také dohlížela, abychom si při cvičení
neublížily. Hodin bylo opravdu hodně a kdo chtěl,
zlepšil si svou kondici. Hotel byl velmi příjemný
a program byl bohatý. Určitě s Vámi pojedu další
roky a budu Vám dělat pozitivní reklamu.
Jana Kahánková
Chci poděkovat za příjemně strávený týden
v Novém Městě nad Metují, zejména díky cvičitelce
Martině Moravcové. Měla perfektně připravené
lekce cvičení a vytvořila příjemnou pohodu po
celou dobu pobytu. Milena Pospíšilová
Včera jsem se vrátila z pobytu v Sobotce
a začerstva Vám chci moc poděkovat za
organizaci a vybrání krásného místa. Hlavní
dík pak patří cvičitelce Martině Vondrové,
motivovala nás a ještě se u toho krásně
usmívala a to po celou dobu. Byla jsem
nadšená a příště pojedu zase!
A abych nezapomněla – oceňuji cvičení bez
složité choreografie, tanečků a zumby! A to
tohle bylo, nemusela jsem nic vynechávat.
Super. Ivana Pilařová
Ráda bych touto zprávou pochválila pobyt v Kroměříži. Líbilo se mi ubytování i stravování v domově mládeže, jídlo bylo chutné, prohlídky města
a Květné zahrady zajímavé a cvičení skvělé – cvičitelka paní Yvoně Jersonová je moc fajn, a naučila
jsem se zase nové cviky.
Hana Dvorská

Zúčastnila jsem se pobytu v Tatrách – hotel Hutník
se cvičitelkou Radkou Polívkovou. Ráda bych touto
cestou vyslovila velikou pochvalu za výběr lokality,
hotelu a především vynikající cvičitelce Radce
Polívkové. Byla prostě neuvěřitelná a úžasná!
Vstřícná, komunikativní, profesionální při svých
výkonech během cvičení i túrách do Tater. Vždy
připravena, dobře naladěna a všude včas!
Program pobytu byl bohatě naplněn myslím, že ke
spokojenosti všech účastníků pobytu.
Určitě pojedu s Vaší CK příští rok zase.
Ing. MIlena Vágnerová
Nejprve bych Vám chtěla moc poděkovat za
skvělý pobyt v Krkonoších hotelu Horizont.
Vždy, když s Vaší CK jedu na cvičení, jsem
moc spokojená. Letos mám ale pocit, že to
byla jedna z nejlepších dovolených, především díky naprosto bezkonkurenční trenérce/cvičitelce Aleně Bedrnové. Za její nikdy
nekončící pozitivní energii moc děkuji :)
Lenka Štěpánková
Vrátila jsem se zájezdu Chorvatsko hotel Delfin.
Chtěla bych hlavně poděkovat Lence Suchánkové
za perfektní cvičení a pracovnikům v hotelu za
perfektní čistotu. Ráda pojedu příští rok znovu.
Mlchová Renáta
Chci Vám všem v CK poděkovat za krásnou sportovní dovolenou v Luhačovicích! Jako obvykle
výborné cvičitelky – Martina a Ivonka – super
hotel – výborná strava a jako bonus od Vás opět
krásné počasí! Děláte svou práci skvěle a já již se
nyní těším v listopadu do Poděbrad.
Krásné dny Vám přeje již po páté velmi spokojená
Jiřina Řezanková

A jedna veselá nakonec, která nás moc pobavila. Věk je opravdu jen číslo a na našich
pobytech se setkávají „holky“ od 18 do 80 .
Tímto bych moc chtěla poděkovat za pobyt
v Luhačovicích. Jela se mnou i moje 25letá
dcera, která mi říkala... Mami a to tam budou
cvičit samý "babky?“ Ne, že jim nestačila, ale
byla sama v úžasu ...i já, jak to ty "babky"
zvládaly a jak jim to šlo. Děkuji za báječnou
dovolenou, v hezkém hotelu, příjemnou obsluhou a nezapomenutelnému „žracímu zážitku“
v restauraci. Moc se těšíme na další dovolené
a budeme jen doporučovat. Taťána K.
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Františkovy Lázně
2–3x denně cvičení pro každý věk
• oblíbený pobyt za skvělou cenu již 20 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
• krásné aquacentrum, vnitřní a venkovní část
• vycházky do přírody, velké množství cyklotras
• aktivní lázeňská dovolená pro ženy i muže
Termíny
neděle – sobota

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

11. 4.–17. 4.

7 970

6. 6.–12. 6.
4. 7. –10. 7.
15. 8.–21. 8.

8 240

24. 10. – 30. 10.

7 820

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 300 Kč/den, omezený počet pokojů
Doprava: vlastní, vlak,
autobus, parkování zdarma
ve dvoře hotelu

Cena nezahrnuje:
lázeňskou taxu dle
místních poplatků

CENOVÝ HIT

AQUA

PROCEDURY

TURISTIKA

Hotel Melodie***
Františkovy Lázně patří k nejkrásnějším
lázním u nás. Klidná poloha lázní v rozlehlých
parcích, které lákají k procházkám, typická lázeňská architektura, hezké kavárny a obchůdky
činí Františkovy Lázně místem, kde strávíte ideální dovolenou. Je zde aquacentrum s velkým
množstvím bazénů ve vnitřní a venkovní části.
Útulný rodinný hotel Melodie se nachází
v klidné části lázní u městského lesního parku,
poblíž kolonády. Hosté oceňují klid, příjemný
personál a chutnou domácí stravu formou
plné penze. Lekce cvičení jsou v pěkném tanečním sále, který se nachází přímo naproti
(cca 200 m). Aquagymnastika a procedury probíhají v balneo centru luxusního hotelu, který je
procházkou přes park cca 3 min. Je zde mimořádně hezký a teplý bazén. Program je doplněn i zdravotním cvičením se Smovey v přírodě a vycházkami do blízké přírodní rezervace.
Příjemnou procházkou lze dojít i do Chebu. Klienti se rádi vrací nejen kvůli službám, ale i díky
příjemným společným aktivitám.

Velmi oblíbené, na danou lokalitu cenově
bezkonkurenční pobyty, u kterých nejvíce
oceníte útulný rodinný hotel s plnou penzí,
příjemnou tělocvičnu, teplý bazén a nabídku
atraktivních procedur. Vycházky do přírody .
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–3lůž. útulné pokoje a apartmány
s příslušenstvím, TV / SAT, telefon, výtah
• stravování: plná penze, snídaně formou bufetu,
oběd a večeře - odlehčené 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 plavání s pomůckami
• 1x vycházka přírodou do lesoparku Amerika
• ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey

Nutno objednat předem
• Wellness na míru – masáž horkými kameny
60 min., parafínový zábal na ruce, plavání v hotelovém bazénu 1 hod., župan k dispozici, sklenka
sektu v hotelovém Lobby baru
1 470 Kč
• Mini Wellness – aroma
nebo klasická částečná
masáž, parafínový zábal
na ruce, plavání v hotelovém bazénu 1 hod., župan
k dispozici, šálek bylinkového čaje
860 Kč
• Lázeňský balíček – uhličitá koupel v přírodní františkolázeňské minerální vodě, klasická částečná
masáž, parafínový zábal na ruce, plavání v hotelovém bazénu, župan k dispozici, káva nebo čaj
v Lobby baru
1 130 Kč

Aquapark - venkovní část
Ozdravné cvičení se Smovey

Hotel Melodie

Krásné lázně

Kondičně
rehabilitační
lázeňský
pobyt

Společné vycházky
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• luxus za fantastickou cenu pro Vás
• velmi žádané lázně s množstvím zeleně
• jeden z nejhezčích hotelů, přímo u parku
• vše pod jednou střechou – bazén a balneo
• nadstandardní sál na cvičení, vlastní pramen
• v ceně denně nádherný bazén, vířivka, sauna
• velká nabídka lázeňských procedur, kosmetika
• vycházky a výlety, CHKO Slavkovský les
• VELIKONOCE v pohybu, 4/5 denní pohlazení
• regenerace pro každý věk, pro ženy i muže
Termíny
čtvrtek – neděle

1. 4.–4. 4. *

Ceny/os. (Kč)
Dospělí
7 270

neděle – pátek

23. 5.–28. 5.
18. 7.–23. 7.
8. 8.–13. 8.

10 390

*Velikonoční pobyt 4denní
Prodloužení do pondělí 5.4. den navíc 1690 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč (Velikonoce 500 Kč)
Příplatek: 1lůžk. pokoj 300 Kč/den, obědy 260 Kč/den
Doprava: vlak, autobus, vlastní, hotelová podzemní garáž
270 Kč/den, v dosahu parkovací dům nebo centrální parkoviště, 160 Kč/den (za divadlem), popř. zdarma na odstavných
parkovištích Lidl, Kaufland, Tesco
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu dle místních poplatků

Nadstandardní Butterfly Health Spa Hotel

Dokonalé prostředí

ČESKÁ REPUBLIKA

Mariánské Lázně
V.I.P

AQUA

BALNEO

PROCEDURY

Butterfly Health Spa Hotel****
Mariánské Lázně patří k nejkrásnějším lázním u nás. Lázeňský hotel Butterfly je díky
uměleckému nádechu a moderní atmosféře
dokonalým příkladem hotelu nové generace.
A když do hotelu vkročíte, hned pocítíte vřelou
a uvolňující atmosféru tohoto prvotřídního
lázeňského hotelu. Prostornému a přívětivému lobby dominuje fontána pro popíjení
z Ferdinandova pramene. Pramen bohatý na
sulfáty se uplatňuje i při unikátních přírodních
koupelích pro účinnou léčbu pohybové soustavy nebo kožních chorob.
Luxusní hotel patří k nejlepším a nejdražším, co lázně nabízí. Je skvěle situován v centru města přímo naproti lázeňském parku
a tato špičková lokalita dává možnost návštěvy všech atrakcí lázní pohodlně pěšky. Moderní budova je postavena v secesním stylu a je
zdobena sochami sochaře Olbrama Zoubka.
Pohodlné pokoje mají výhled buď na park,
nebo na lesní zeleň.
Luxusní lázeňské centrum nabízí velké množství atraktivních ozdravných procedur. Každý
den se můžete nechat hýčkat v moderním
wellness centru s bazénem, vířivkou a saunou, které máte v ceně. Dále je k dispozici fitness koutek a tělocvična, stejně jako zkrášlovací
centrum pro kosmetické procedury.
Mnozí ocení kvalitní restauraci La Fontaine
a kavárnu Café de Paris s venkovní terasou.
Pobyty zde probíhají od neděle do pátku.
V pátek dopoledne je ještě program do 12.00.
Pobyt lze prodloužit do soboty (po dohodě
v CK). Můžete zde strávit Velikonoce v pohybu od čtvrtka do neděle (celé dopoledne
ještě program) nebo až do pondělí a zažít
zde pravou lázeňskou velikonoční atmosféru.
Dokonalý nadstandard i pro velmi náročné
klienty.

Jeden z nejlepších hotelů v našich
nejžádanějších lázních za velmi příznivou
cenu. Nenechte si tento luxus a dokonalý
komfort ujít. Nadstandardní wellness
centrum, vynikající strava, čistá příroda.
Velikonoce a léto v pohybu. Zrak, tělo i duše
budou doslova zpívat. Nadstandardní relax.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje a apartmány s přísl., TV/
SAT, fén, minibar, internet, trezor, klimatizace, WiFi,
toaletní potřeby, některé pokoje mají balkon
• stravování: polopenze formou velmi bohatého
bufetu (večeře je možno vyměnit za oběd, možnost dokoupení obědů formou bufetu i na místě)
•
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 wellness – bazén, vířivka, sauna
• denně aquagymnastika nebo plavání
• vycházky do přírody– prameny, Slavkovský les
• sleva 20 % na lázeňské procedury, župan
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Nutno objednat předem
• Relax balíček – masáž (20 min.),
vířivá koupel 
• Klasická masáž celková (45 min.) 

Rozmazlete se

Komfortní pokoje

Dokonalá
relaxace
v luxusním
prostředí

Luxusní bazén

770 Kč
680 Kč
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• příjemný pobyt ve velmi žádaných lázních
• bohatý program za skvělou cenu, tradice
• útulný penzion přímo v lázeňském parku
• aquagymnastika v teplém bazénu lázní
• moderní balneo – koupele, masáže, zábaly
• atraktivní balíčky procedur za výhodné ceny
• pohybová terapie s vibračními kruhy Smovey
• individuální přístup, dokonalá regenerace
Termíny
neděle – pátek

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

2. 5.–7. 5.
27. 6.–2. 7.
25. 7.–30. 7.

6 970

Sleva: bez cvičeb. programu 500 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 300 Kč/den
Doprava: vlak, autobus, vlastní, hlídané parkování přímo
v areálu 100 Kč/den, včasná rezervace v penzionu předem
nutná (omezený počet míst)
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu dle místních poplatků

ČESKÁ REPUBLIKA

Poděbrady
AQUA

PROCEDURY

ŽÁDANÉ LÁZNĚ

Wellness Penzion Alfa***
Lázně Poděbrady jsou velmi oblíbené lázně
s upravenými parky, hezkým okolím, přírodním koupalištěm a kulturním vyžitím. Nově
zmodernizovaný penzion Alfa nabízí klidné
ubytování v centru Poděbrad přímo v parku
lázeňské kolonády. Svým klientům poskytuje přátelskou rodinnou atmosféru a útulné
prostředí, aby si mohli užít příjemný a ničím
nerušený odpočinek. Nabízí pěkně zařízené
dvojlůžkové pokoje s balkonem nebo s francouzským oknem, které mají výhled do parku
a jednolůžkové pokoje směrem do otevřeného
dvora. Ve 3. patře je nový třílůžkový a čtyřlůžkový apartmán se dvěma ložnicemi.
Hosté se mohou ponořit do oázy klidu a harmonie díky wellness centru, které je součástí
penzionu. Poskytuje širokou škálu služeb, mezi
které patří koupele, masáže, zábaly, hydrojet
či křeslo Shiatsu. Možnost zapůjčení županu
(50 Kč/pobyt). Pobyt je se snídaní a hosté si
mohou vybrat individuálně z široké nabídky
vynikajících restaurací v okolí, které nabízí cenově dostupné menu. V penzionu je možno si
objednat kávu, nápoje, víno… a v teplých měsících funguje venkovní terasa s občerstvením.
Velkou výhodou je vlastní hlídané parkoviště
přímo v areálu objektu.
Okolí Poděbrad nabízí pěší, in-line i cyklistické
výlety (půjčovny kol) a další vyžití v polabské
nížině u řeky Labe. Penzion se nachází přímo
u teplého rehabilitačního bazénu (cca 150 m)
a do tělocvičny je to cca 5 min. Výhodou je
i blízká vzdálenost k nádraží (3 min.).
Tyto pobyty v žádaných lázních probíhají od
neděle do pátku, kdy je ještě dopoledne cvičení.

Nejvíce žádané a navštěvované lázně s čilým
kulturním životem. Příjemný rodinný penzion
s wellnes. Klidná poloha v parku na pěší zóně.
Cvičení s milými cvičitelkami, aquagymnastika
v teplém bazénu. Procedury. Pro každý věk.

Nutno objednat předem

• Balíček 1 – masáž (30 min.) výběr – klasická, aroma, medová, nohou, hlavy, láv. kameny  440 Kč
• Balíček 2 –masáž (55 min.) výběr viz balíček 1

800 Kč
• Balíček 3 – perličková solná koupel s chromoteCena zahrnuje
rapií – léčba barevným světlem (20 min.), karafa
• ubytování: 1–4lůž. pokoje s přísl., fén, TV/SAT, led- vody s citrónem 
390 Kč
nice, varná konvice, WiFi
• Balíček 4 – parafinový zábal rukou a rašelinový
• stravování: kontinentální snídaně rozšířená obklad zad (30 min.) 
440 Kč
o zdravý 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
• 2x aquagymnastika pro uvolnění - teplý bazén
• ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey
Příjemné balneo
• pobytová taxa, sleva na balíčky procedur

Bazén lázní

Velmi navštěvované lázně

Týden pro
zdraví
a kondici
v lázních
Wellness Penzion Alfa
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Rozmanité lekce pro každý věk

Dobrá nálada na každém pobytu
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Třeboň
2–3x denně cvičení pro každý věk

AQUA

• cenový hit na naše nejžádanější lázně
• Třeboň – pěkné městečko, kde to žije
• útulné penziony v klidném prostředí
• aquagymnastika v krásném bazénu
• večeře formou bohatého bufetu v lázních
• aquacentrum se slanou vodou, whirpool
• atraktivní procedury přímo v lázních
• vhodné i jako pěkná rodinná rekreace
• výlety na kolech, krásné koupání, turistika

Termíny
neděle – sobota
27. 6.–3. 7.
1. 8.–7. 8.

Penziony

2lůž.

3lůž.

U Řehoře

Alfa

6 740

6 490

6 580

6 580

Sleva: bez cvičebního programu 600 Kč
Příplatky: 1lůžkový pokoj, penzion u Řehoře – bez příplatku
1lůžkové pokoje penzion Siesta v apartmánech se společným
příslušenstvím bez příplatku
Příplatek: večeře (6x) 1 380 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

LÉTO V POHYBU

Penzion Siesta
Penziony U Řehoře a Alfa

Ceny/os. (Kč)
Dospělí
Penz. Siesta

TURISTIKA

Cena
nezahrnuje:
lázeňskou taxu
dle místních
poplatků

Penzion Siesta

Třeboň patří k našim nejoblíbenějším městečkům. Probíhá tu řada pěkných kulturních akcí
a trhů. Město je svým klidem, čistým ovzduším
a přírodou v okolí předurčeno pro dokonalou
relaxaci a rozmanité sportovní aktivity.
Bertiny lázně s moderním léčebným komplexem se nacházejí v historickém centru. Součástí je rehabilitační bazén a whirpool. V místní
nově zrekonstruované lázeňské restauraci se podává večeře formou velmi chutného bufetu,
včetně nápojů i kávy, která je za doplatek. Příjemnou rodinnou atmosféru nabízí útulný penzion Siesta s prostornými pokoji a venkovním
sezením. Má ideální polohu přímo u náměstí, ve
zcela klidné části, cca 100 m od proslulých lázní
Berta, kde probíhají procedury a aquagymnastika. Na penzionu Siestě se podává chutná snídaně. Zde je ubytováno i nejvíce klientů.
Rodinný penzion U Řehoře s menšími pokoji a posezením v zahradě leží v klidné zóně
blízko rybníka Svět. Penzion Alfa je ve vilové
čtvrti, má pouze 4 pokoje a venkovní posezení. Oba penziony jsou vzdálené cca 10 min. od
lázní i náměstí. Do zrcadlového sálu na cvičení
dojdete ze všech penzionů procházkou za cca
5 min. Ve všech penzionech je úschovna kol.
Na dotaz lze vyžádat i pěkný penzion U Kubalů v centru města. Naše stálice mezi pobyty.

Útulné domácí prostředí penzionů, bohatý
kulturní život, "hospůdky" s kytarou, pivovar,
trhy, dělá Třeboň neodolatelnou. Cvičební
program je připraven tak, abyste se mohli
popř. věnovat i turistice, kolům a koupání.
Cena zahrnuje
• ubytování: penzion Siesta: pěkné 2–4lůžkové
pokoje s příslušenstvím, TV, varná konvice
penzion U Řehoře, penzion Alfa: 1–3lůžkové
pokoje s příslušenstvím, TV
• stravování: penzion Siesta: snídaně v penzionu,
večeře za doplatek v Bertiných lázních formou bohatého bufetu, pitný režim, káva (doporučujeme)
penzion Alfa, penzion U Řehoře: snídaně v penz.
Siesta, večeře za doplatek v Bertiných lázních formou bohatého bufetu, pitný režim, káva...
• 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 a regenerace ve whirpoolu
• společná ozdravná vycházka kolem rybníka Svět
Procedury lze objednat po příjezdu v Lázních Berta.

Nutno objednat předem
Masáže za výhodné ceny přímo v penzionu Siesta
• Balíček 1– část. masáž klasická (30 min.)  350 Kč
• Balíček 2 – celk. masáž klasická (60 min.)  600 Kč

Roky oblíbený pobyt

Pěkný aquapark

Aktivní léto
v nádherných
lázních

Penzion Alfa

Penzion U Řehoře

Velký výběr cvičebních pomůcek

Aquagymnastika
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Luhačovice
2–3x denně cvičení pro každý věk
•
•
•
•

•
•
•
•
•

žádané lázně – velmi příjemná atmosféra
luxusní 4* rezidence – 1. místo hotel roku
klidná poloha nedaleko centra i parku
vše pod jednou střechou – nádherný bazén,
sauna, balneo, zrcadlový sál na cvičení
atraktivní balíčky procedur, procedura v ceně
denně aquagymnastika nebo plavání
v ceně každý den bazén a whirpool
možnost ozdravného pobytu pouze
se cvičením v bazénu – pro ženy i muže
skvělá cena na nadstandardní hotel v sezóně
Termíny
neděle – pátek

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

13. 6.–18. 6.
18. 7.–23. 7.
8. 8.–13. 8.
12. 9.–17. 9.

8 980

Příplatek: 1lůž. pokoj 200 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 700 Kč
Sleva: cvičení pouze v bazénu 500 Kč
Doprava: vlak,
autobus, vlastní, hotel.
parkoviště zdarma,
garáže za poplatek
Cena nezahrnuje:
lázeňskou taxu dle
místních poplatků

V.I.P.

AQUA

BALNEO

ŽÁDANÉ LÁZNĚ

Hotel Rezidence Ambra****
Luhačovice jsou největší moravské lázně
s dlouholetou tradicí. Množství lesů a absence průmyslu zaručuje vzácnou čistotu ovzduší
celé této oblasti. Pro klienty již 7. rokem připravujeme opravdový „bonbónek.“
Luxusní hotel Rezidence Ambra získal v soutěži Czech Hotel Awards o Hotel roku v kategorii čtyřhvězdičkový hotel 1. místo ve Zlínském
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. Oblibu
u klientů si získal klidem, pohodou a přátelskou
atmosférou. Hotel je moderně zařízený, nabízí vynikající stravu a relaxaci v Centru vitality.
Chloubou je vnitřní hotelový bazén s protiproudy a whirpool. Moderní balneoprovoz
nabízí širokou škálu léčebných procedur. K dispozici je restaurace, lobby bar, letní terasa. U hotelu je nový sportovní relaxační areál. Jeho
součástí je budova bowlingu, kavárna a venkovní terasa, vinný sklípek, venkovní 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 cvičební program. Pobyt lze prodloužit do soboty (po dohodě v CK). Velmi oblíbený a žádaný pobyt.

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.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–3lůž. nadstandardní pokoje s příslušenstvím, rádio, TV/SAT, fén, minibar, WiFi,
trezor, župan, balkon (kromě 5. patra)
• stravování: polopenze formou bohatého bufetu
•2
 –3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci
• denně aquagymnastika / plavání pro uvolnění
• volný vstup – bazén a whirpool (7.00–22.00)
• BONUS 1x prohřívací kůra – uvolnění zad (20 min.)
• Luhačovický aperitiv, 1 x odpolední káva nebo
čaj, pozornost na rozloučenou
Na místě je možno zajistit prohlídku lázeňského
města s průvodcem (100 Kč/os./cca 90 min.)

Nutno objednat předem:
• Odpočívání s konopím (75 min.)
 990 Kč
Část. prohřívací zábal, klasická masáž s konop. olejem, konopná koupel, celotělový regenerační zábal
• Masáž dle vlastního výběru (30 min.)  490 Kč
krk a záda, šíje a ramena, horní nebo dolní končetiny, reflex. chodidel
• Masáž obličeje a dekoltu (20 min.) 
380 Kč
kombinace ruční masáže a aromaolejů
• Záda po práci unavené (40 min.) 
860 Kč
humátová koupel, léčebná masáž Artrinem

Hotel Rezidence Ambra

Krásná tělocvična

Vychutnejte
si pohyb
a luxus
odpočinku

Luxusní bazén

Výhled do přírody

Nadstandardní
pokoje
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Dopřejte si skvělou dovolenou

Prohlídka města
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• kouzelné městečko – skvost Vysočiny
• pěkný hotel blízko historického centra
• jedinečné památky zapsané v UNESCO
• sál na cvičení, bazén, wellness, restaurace
• letní koupaliště Polanka, venkovní aquapark
• bohatý kulturní život, vycházka s průvodcem
• skvělé cvičení, regenerace, vycházky, výlety
Termíny
neděle – sobota
4. 7.–10. 7.
1. 8.–7. 8.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí
8 660

Příplatek: 1lůžkový pokoj 430 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Doprava: vlak,
autobus, vlastní,
parkovišti zdarma

Grand Hotel

ČESKÁ REPUBLIKA

Třebíč
AQUA

BALNEO

HISTORIE

TURISTIKA

Grand Hotel***
Třebíč, město památek, se nachází na západě
Moravy, v jihovýchodním cípu kraje Vysočina
na obou březích řeky Jihlavy. Díky bohaté historii města mohou návštěvníci obdivovat mnoho
cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější
jsou zapsány v UNESCO – areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa
a Židovské město se hřbitovem. S památkami
Vás seznámí na prohlídce místní průvodce.
Město a jeho okolí však uspokojí nejen milovníky historie a kultury, ale také milovníky přírody. Třebíč se nachází v jedné z ekologicky
nejčistších oblastí České republiky. Malebný
ráz zdejší krajiny a příroda vytvářejí vhodné
podmínky pro relaxaci i aktivní odpočinek v podobě turistiky či cykloturistiky.
Grand Hotel je zrekonstruovaný kongresový
hotel a nachází se v historickém centru města.
Komfortně vybavené pokoje poskytují hostům
příjemné ubytování. Nabízí kompletní zázemí
pro kondiční a rehabilitační program – sál na
cvičení, bazén, saunu, whirlpool. Dále zde najdete výtah, restauraci a bowling.
Při pěkném počasí můžete využít letní koupaliště Polanka, které spolu s říčními lázněmi z roku
1934, patří mezi nejrozmanitější areál svého druhu v ČR. Dále je zde aquapark Laguna Třebíč.
Okolí Třebíče nabízí velké množství míst, která
rozhodně stojí za to navštívit - přírodní zajímavosti, zámky, zříceniny, muzea… Při zájmu se
společně vypravíme k rozhledně na Pekelném
kopci, kde si ověříte svoji kondici na „kondiční
pekelné stezce“. Čeká Vás nabitý program a poznáte nové historicky významné městečko.

Jedinečné půvabné město na Vysočině, kde
lze propojit poznávání historie (UNESCO)
s pobytem v nenarušené přírodě. Hotel, kde
je vše pod jednou střechou - sál na cvičení,
bazén, wellness. Půvabné letní koupaliště
i aquapark. Množství naučných stezek v okolí.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., sejf, TV/SAT, WiFi
• 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
• denně volný vstup do hotelového bazénu
• 2x aquagymnastika pro uvolnění
• 1x společná relaxace – whirpool a sauna
• společná vycházka – stezka na Pekelný kopec
• pobytová taxa, parkování
Lze zajistit prohlídku města s průvodcem cca 120 Kč.

Velmi příjemná atmosféra
na našich pobytech.

Bazén pro relaxaci

Kouzelné historické město

Pohyb
a relaxace
ve městě
památek

Aquagymnastika na uvolnění
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Litomyšl
2–3x denně cvičení pro každý věk
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kouzelné místo s úžasnou atmosférou
bohatý kulturní život, duševní odpočinek
luxusní 4*hotel přímo na náměstí
krásná místnost na cvičení přímo v hotelu
aquagymnastika, venkovní koupaliště
Velikonoce v pohybu – 5denní pohlazení
moderní balneo, atraktivní procedury
prohlídka města, kavárny, obchůdky
radost z pohybu, redukce, zformujte postavu
Termíny

Ceny/os. (Kč)
Dospělí
Dospělí přistýlka

čtvrtek – pondělí
1. 4.–5. 4. *

6 490

5 690

neděle – sobota
11. 7.–17. 7.
8. 8.–14. 8.

8 790

7 590

*Velikonoční pobyt: 5denní od čtvrtka do pondělí
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč (Velikonoce 500 Kč)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 100 Kč/den
Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště u hotelu 50 Kč/den

Hotel Zlatá Hvězda

AQUA

PROCEDURY

HISTORIE

KULTURA

velikonoce

Hotel Zlatá Hvězda****
Litomyšl je skvostným historickým městem.
Zámek patří k nejkrásnějším renesančním stavbám střední Evropy a je na seznamu UNESCO.
Ale za vidění stojí také historické centrum se
spoustou stylových obchůdků a kaváren, klášterní zahrady, muzea, podzemní chodby…
Město s úžasnou atmosférou přináší odpočinek a úlevu. Proto byla Litomyšl v roce 2012 vyhlášena prvními českými lázněmi ducha.
Prohlídka města s průvodcem a společné
posezení v zámeckém sklepení mezi sochami
O. Zoubka s ochutnávkou vína je jen další příjemnou aktivitou v této kouzelné lokalitě.
Hotel Zlatá Hvězda se nachází v historickém
centru. Najdete zde stylové pokoje s kouzelným
výhledem na renesanční náměstí a klášter. 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 hotelu je velmi pěkný
krytý bazén s venkovním koupalištěm. Pobyt
je u žen velmi oblíbený, protože vedle nabitého
programu, můžete relaxovat 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, skalní město Toulovcovy maštale...). 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 ohromí. Mnoho letních kulturních akcí, regenerace
v pěkném wellness. Nádherný bazén s venkovním koupalištěm, kavárny a obchůdky.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje (možn. přistýlky) s přísl.,
lednice, TV/SAT, telefon, WiFi, některé trezor
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře –odlehčené velmi chutné menu
•
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci
• aquagymnastika a regenerace ve vířivce
Velikonoce: 1x aquagymnastika, v létě: 2x aquagymnastika nebo vstup koupaliště
• ozdravné cvičení v kouzelné zámecké zahradě
• pobytová taxa
Lze zajistit prohlídku města s průvodcem cca 100 Kč.
K dispozici hotelová sauna 250 Kč/1,5 hod. (pro 3 os.).

Stylové pokoje

Cvičíme a bavíme se
Bazén

Kouzelné město

Zámecký park
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Nutno objednat předem:
• Relaxační masáž zad a šíje (45 min) 
• Relaxační masáž celého těla (105 min.)
Oblíbený pobyt

Jaro a léto
v pohybu
v kraji hudby

390 Kč
790 Kč
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Telč
2–3x denně cvičení pro každý věk
•
•
•
•
•
•
•

vynikající cena na danou lokalitu v sezóně
kouzelná Telč – renesanční perla mezi městy
rodinný hotel přímo u zámeckého parku
pěkný sál na cvičení, venkovní posezení
regenerace v moderním wellness, bowling
bohatý kulturní život v létě, procházky
příjemné prostředí i pro rodinnou dovolenou

Termíny
neděle – sobota
11. 7.–17. 7.
8. 8.–14. 8.

Ceny/os. (Kč)
2lůžk.
3lůžk.
4lůžk.
7 270

6 970

6 670

2lůžk. Superior 8 990 Kč/os., Superior přistýlka 6 080 Kč/os.,
děti do 12 let přistýlka 3 590 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den
Doprava: vlak, autobus, vlastní, hotelové parkoviště zdarma

Hotel Antoň

CENOVÝ HIT

BALNEO

HISTORIE

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 přetrvávající staletí. Telčský zámek patří mezi
klenoty moravské architektury. Současná Telč
nabízí dále i hudební festivaly, výstavy, sportovní 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 dovolené pro ženy i celé rodiny.
Jedinečné prostory rodinného hotelu Antoň
vznikly náročnou rekonstrukcí historické budovy a 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 zimní
zahradou, které doporučujeme náročnějším
klientům. Regenerace probíhá v luxusním
4* hotelu, který je přímo naproti. Je zde pěkné
wellness centrum s vířivkou, saunou a masáže.
V centru městečka si odpočinete v příjemných
kavárnách se zahrádkou při dobré kávičce .
Do programu je zařazeno i ozdravné cvičení se
Smovey v kouzelné zámecké zahradě.

Letní pobyt se cvičením a poznáváním
nejkrásnějších míst naší země. Rodinný
hotel nabízí pokoje dle Vaší náročnosti,
útulné wellness Vám uvolní svaly, procházky
v přírodě jsou balzámem pro Vaši duši.
Historické město poznáte s průvodcem.
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
• 1x relaxace ve wellness centru (vířivka, sauna)
• ozdravné cvičení se Smovey v zámecké zahradě
• vycházka na rozhlednu Oslednice (dopl. vstup)
• pobytová taxa
Lze zajistit prohlídku města s průvodcem cca 100 Kč.

Útulné
wellness centrum
Historické město

Superior pokoje

Romantický
pobyt
s dotykem
historie

Ozdravné venkovní cvičení

Stylová
restaurace

Pohled na zámek

Prohlídka města

Zámecká zahrada
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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
restaurace s krásným výhledem, dobrá strava
zajímavé výlety – Náchod, Kudowa Zdroj

Termíny
neděle – sobota

Ceny/os. (Kč)
Standard
Superior

25. 7.–31. 7.
15. 8.–21. 8.

8 990

10 790

Standard přistýlka 7 690 Kč/os.
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 600 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj Standard 2 300 Kč, Superior 4 100 Kč
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 nezahrnuje: případnou pobytovou taxu

Hotel Rajská Zahrada

Ojedinělá zámecká zahrada

Nové Město
nad Metují
V.I.P.

BAZÉN

BALNEO

TURISTIKA

Hotel Rajská Zahrada****
Nové Město nad Metují je město v okrese Náchod, 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 (zařazena do systému Natura 2000) zahrnující romantická 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 pohled na celé město. Nabízí komfortní ubytování,
wellness centrum, spa, velmi dobře vybavené 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 ohledem 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, 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 hotelu. V blízkosti hotelu je prostorné fitness centrum, kam
dojdete příjemnou procházkou (cca 7 min.).
Doporučujeme výlet do Náchoda a polského
lázeňského města Kudowa Zdroj, kde je možnost i levných nákupů. Nechte se hýčkat skvělými službami v nádherném prostředí.

Týden
pro zdraví
a kondici
v překrásném
prostředí Pohyb
a relaxace
v luxusním
prostředí
Luxusní wellness v ceně

Mimořádně krásný designový hotel v malebném prostředí uspokojí i ta nejnáročnější
přání klientů. Načerpejte nové síly při příjemné masáži, uvolněte své tělo v bazénu,
sauně a ve vířivce. Je se zde velmi dobrá strava a příjemný personál. To vše ve spojení se
skvělým cvičením, historickými památkami
a vycházkami do okolní přírody = báječná
dovolená. Využijte skvělou cenu za nadstandardní služby, kdy máte wellness v ceně.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje Standard s přísl. (možn.
přist.), některé pokoje jsou podkrovní, minibar,
TV/SAT, telefon, WiFi, trezor. Designové pokoje
Superior s hydromasážní vanou 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
• vycházka do kouzelné přírodní rezervace Peklo
• 6x vstup do hotel. wellness centra 120 min.
(bazén s protiproudem a chrlič vody, vířivka, zážitkové sprchy, parní sauna)
• sleva 15% na zážitkové koupele, masáže, zábaly
Lze zajistit prohlídku města s průvodcem cca 100 Kč.
Dobrá nálada je nejdůležitější

Nutno objednat předem
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• Relaxační koupel (výběr: rašelinová, čokoládová, kyslíková, briliantová…) 20 min., relaxace na
vyhřívaném vodním lůžku 30 min., občerstvení
(voda, víno, ovoce, popř. čokoláda dle druhu
koupele)
425 Kč
• Masáž (výběr: klasická, relaxační, sportovní,
aroma, havajská) 30 min 
260 Kč
60 min. 
510 Kč
• Masáž lávovými kameny 60 min. 
510 Kč

Dokonalá relaxace
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Benecko
2x denně cvičení pro každý věk
•
•
•
•
•
•
•

ozdravný program za skvělou cenu
Benecko – vzdušné lázně Krkonoš
rodinný hotel přímo u turistických tras
pěkný sál na cvičení přímo v hotelu
wellness, venkovní bazén, sportoviště
společné vycházky Nordic Walking, výlety
příjemná atmosféra, rodinná dovolená

Termíny
neděle – sobota
4. 7.–10. 7.
8. 8.–14. 8.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí
Dospělí přist.
8 190

7 640

Děti do 12 let na přistýlce (se 2 dospělými) 4 290 Kč
Děti do 12 let lůžko 5 290 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu.
(Po dohodě z hotelu dojedou pro klienty k autobus. zastávce)

Relax Hotel Bára

BALNEO

BAZÉN

HORY

NORDIC WALKING

Relax Hotel Bára***
Kouzelné Benecko v Krkonoších díky své unikátní poloze 900 m n. m. zaručuje nejenom
čistý a voňavý vzduch, ale i nejvíce slunečných
dnů v roce. Připravili jsme pro Vás skvěle nabitý program. Vedle zdravého cvičení se můžete
dobrovolně zapojit i do zajímavých vycházek
Nordic Walking v přírodě, které vám ukážou krásné výhledy, pěkná místa a zajímavosti
v okolí. Např. výstup k rozhledně Žalý, velbloudí cestou kolem Žalého, výlet k horské ekofarmě Hucul, po stopách Štěpanického hradu,
přes Kněžice do Vrchlabí, výlet do Jilemnice.
Relax Hotel Bára se nachází v panenské přírodě 5 minut od centra obce Benecko, přímo
u turistických tras a cyklotras. Svou polohou,
domácí rodinnou atmosférou a vybavením je jako stvořený pro sportování, relaxaci
a ozdravění organismu. V hotelu je příjemná
restaurace, zrcadlový sál na cvičení, útulné wellness centrum - finská sauna, bylinné
parní lázně s hvězdným nebem a světelnou
fontánou, relaxační místnost s meditační hudbou, masáže 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. Cvičení je
hlavně před snídaní a pak před večeří, aby byl
čas na vycházky a další výlety do okolí. Pobyt
je vhodný díky skvělým podmínkám i pro celé
rodiny. Muži mohou i cvičit nebo se jen zapojit
do ostatního programu. Velmi oblíbený pobyt
za dobrou cenu na krásném místě.

Vynikající cena na atraktivní terminy, skvělé
místo a velmi dobře hodnocený rodinný hotel
s wellness. Čistý vzduch, smysluplné cvičení,
vycházky do přírody a relaxace - to je cesta
ke zdraví. Určené ženám, mužům i celým
rodinám, kteří mají rádi hory a turistiku.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůžkové pokoje a rodinné pokoje
• s příslušenstvím (možnost přistýlky),TV/SAT, WiFi
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
• večeře výběr ze 2-3 menu
•2
 –3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci
• 1x relaxace ve wellness centru (60 min.)
• venkovní bazén, sportoviště u hotelu
• 2–3x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
• pobytová taxa

Pěkný sál na cvičení

Příjemné balneo

Příjemná terasa
Ozdravné venkovní cvičení

Sportovně
ozdravný
pobyt s Nordic
Walking

Pobyt i pro celé rodiny

Turistky jsou holky do nepohody
Útulné pokoje
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Český ráj – Sobotka
2–3x denně cvičení pro každý věk
•
•
•
•
•
•
•

CHKO Český ráj – ryzí krása v srdci Čech
Sobotka – vyhledávaný cíl mnoha turistů
vynikající hotel přímo v historickém centru
pěkná velká tělocvična, přírodní koupaliště
společné vycházky Nordic Walking, výlety
příjemná atmosféra, ozdravný program
skvělá dovolená pro ženy, muže, celé rodiny

Termíny
neděle – pátek
1. 8.–6. 8.

Ceny/os. (Kč)
2lůžk.
3lůžk.
7 870

7 870

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 250 Kč/den
Doprava: vlak, autobus, vlastní. Parkování - bezplatně za
hotelem, popř. přímo před hotelem na náměstí 100 Kč/den

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu dle místních poplatků

Hotel Pošta

výlety

LÉTO V POHYBU

NORDIC WALKING

Hotel Pošta***

CENOVÝ HIT

Romantický kraj Český ráj spojuje pestré přírodní krásy s četnými historickými památkami.
Mezi pozoruhodná místa patří např. Skalní
města v Prachovských skalách, zříceniny hradů (Trosky, Frýdštejn, Valečov), zámky (Mnichovo Hradiště, Sychrov, Hrubý Rohozec,..)
a hrady (Kost, Valdštejn) a další zajímavosti.
Půvabné městečko Sobotka pro svou úžasnou polohu je často označováno jako vstupní
brána do Českého ráje. Kromě historického
centra s radnicí, kostelem sv. Maří Magdaleny
a řadou roubených domů si můžete prohlédnout rodný dům básníka Fráni Šrámka, nad
městem objevíte známý zámek Humprecht.
Hotel Pošta se nachází v samotném historickém centru města a má skvělé hodnocení.
Krásné ubytování v nově zrekonstruovaném
hotelu se stylovou restaurací, pizzerií, kavárnou
a letní terasou, milý a ochotný personál, skvělá kuchyně Vás pohladí po duši. Cvičení v nedaleké prostorné tělocvičně je přizpůsobeno
tak, abyste se mohli věnovat společným vycházkám Nordic Walking. V létě můžete
využít pěkné koupaliště ve městě.
Skvěle hodnocený hotel s vynikajícími
službami, výborné jídlo, útulné prostředí. Dokonalá poloha pro turistiku, kola
a výlety do Českého ráje. Smysluplné cvičení a společné vycházky Nordic Walking
ozdraví organismus a přispějí k redukci.
Program ocení ženy i muži každého věku.

Sportovní
pobyt rozšířen o Nordic
Walking

Cena zahrnuje
• ubytování: 2-3lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV/SAT, fén, telefon, WiFi
• stravování: polopenze, snídeně formou bufetu, večeře – výběr ze 3 menu
• 2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness
pomůcek zaměřené na zpevnění těla a redukci
• 2-3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
• turistická mapa, káva a dezert na přivítanou
• 50 % sleva na vstup do zámku Humprecht
Hezké prostředí

Bystřice
nad Pernštejnem

Letní koupaliště

AQUA

NORDIC WALKING

Sporthotel v Areálu sportu

2–3x denně cvičení pro každý věk
•
•
•
•
•
•
•

příjemné prostředí, vynikající cena
historicky zajímavé město, výlety do okolí
areál sportu s tělocvičnou a bazénem
aquagymnastika, regenerace ve vířivce
vycházky s holemi Nordic Walking, výlety
ozdravná pohybová terapie s kruhy Smovey
atraktivní masáže, velmi oblíbený pobyt

Vydejte se objevovat Vysočinu, která nabízí
zvídavým návštěvníkům množství kulturních
a přírodních krás. Tajemné zříceniny, rozhledny,
kostely a množství potoků a řek, to je Bystřicko,
Ceny/os. (Kč)
Termíny
kde najdete malebné městečko Bystřici nad
neděle – sobota
Dospělí
Pernštejnem. Upravené náměstí s amfiteátrem,
barokní kostel sv. Vavřince, bývalá radnice, v níž
29. 8.–4. 9.
6 970
sídlí Městské muzeum, historické domy, kašna
Cena nezahrnuje:
s plastikami sv. Cyrila a Metoděje, mariánský Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč
pobytovou taxu dle
sloup anebo hřbitovní kostel sv. Trojice, to je jen Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den
místních poplatků
malá vizitka tohoto města. Okolí nabízí velké
Doprava:
vlak,
autobus,
vlastní,
množství turistických stezek a cyklotras.
parkování u hotelu zdarma
Moderní turistická ubytovna Sporthotel je
Např. vlakem: Praha hl. n. (8.05),
situován na okraji města s možností příméŽďár n. Sázavou (10.27), Bystřice
Zakončete léto
nad Pernštejnem (11.25).
ho kontaktu s přírodou a je ideální pro naše
v pohybu na
pobyty. Přímo sousedí se sportovní halou
s vnitřním bazénem, venkovním koupaliVysočině
štěm. Využít můžete pětikilometrovou cyklostezka na in line brusle. Hostům je k dispozici jídelna s malou hospůdkou a zahrádkou.
V objektu je WiFi, malá kuchyňka, vířivka
i úschovna jízdních kol. Rozmanité masáže
probíhají přímo v areálu. Atraktivní program
v tělocvičně je doplněn vycházkami Nordic
Walking a venkovní pohybovou terapií
s vibračními kruhy Smovey.
Oblíbený pobyt za skvělou cenu na konci
léta v areálu, kde máte vše k dispozici –
tělocvičnu, bazén, koupaliště, whirpool…
Jednodušší, čisté a prostorné ubytování,
příjemný personál a dobrá strava. Pro
sportovně laděné ženy a turistky, které
ocení pobyt v čisté přírodě Vysočiny.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2-4lůžkové pokoje s přísl., TV, WiFi
• 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
• 2x aquagymnastika a plavání, krytý bazén
• 1x regenerace ve whirpoolu (30 min.)
• ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
• 2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)

Nutno objednat předem
Společné vycházky
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• Masáž dle výběru (relaxační nebo sportovní)
30 min./60 min. 
300 Kč/600 Kč

Sporthotel

Prostorná tělocvična
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2–3x denně cvičení pro každý věk
•
•
•
•
•
•
•
•

Valašsko - tradice, folklór, lidové památky
nedotčená příroda Beskyd, klid, relaxace
hotel v lesoparku – vše pod jednou střechou
vnitřní bazén, sauna, rehabilitační centrum
venkovnní bazén, tenis, minigolf, fitcentrum
vycházky v přírodě – Nordic Walking, Smovey
výhodná cena, pobyt – 3 procedury v ceně
celková regenerace pro ženy, muže i rodina

Termíny
neděle – sobota

Dospělí

Ceny/os. (Kč)
Dospělí s procedurami

15. 8.–21. 8.

8 770

9 390

Děti do 12 let na přistýlce (se 2 dospělými) 3 980 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 200 Kč/den
Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkovišti zdarma. Spojení vlakem
např: Praha hl. n., Valašské Meziříčí, Rožnov p. R. (cca 4 hod.)

Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu

Hotel Relax

ČESKÁ REPUBLIKA

Rožnov
pod Radhoštěm
RELAXACE

TURISTIKA

ZDRAVÉ CVIČENÍ

Hotel Relax***
Vítejte na Valašsku, poznejte tradice, folklór,
lidové památky, vynikající stravu a nedotčenou
přírodu. Beskydy jsou největší chráněnou
krajinnou oblastí v ČR. Mezi její cenné poklady
patří překrásné lesy a množství turistických tras.
Rožnov pod Radhoštěm se řadí k turisticky
atraktivním městům a je považováno za srdce Valašska. Toto město se chlubí především
známou památkou - Valašské muzeum v přírodě, kde najdete největší soubor lidových
staveb u nás.
Hotel Relax se nachází na kopečku uprostřed
lesoparku, v klidné části města, cca asi 20 minut chůze z centra. Ubytování je v útulných pokojích s balkónem s výhledem na lesy.
Součástí hotelu je i restaurace s vynikající
místní valašskou kuchyni a kavárna s terasou
Ve wellness najdete plavecký bazén (30 °C)
s protiproudem, saunu, fitcentrum a širokou
nabídku procedur. Můžete zvolit i pobyt, který
má v ceně tři procedury (viz cena zahrnuje).
V létě je k dispozici také venkovní vyhřívaný
bazén, tenis, kuželna a minigolf. Nechybí sál
a venkovní travnatá plocha na cvičení. Při zájmu se můžete zapojit do společných vycházek Nordic Walking (Valašské muzeum v přírodě, Jurkovičova rozhledna, Pustevny…).
Bohatý program v překrásném prostředí,
kde na vás čeká klid, čistá příroda a vůně
starých tradic. Velmi dobře hodnocený
hotel - vše pod jednou střechou, vynikající strava. Společné vycházky do beskydské krajiny. Možnost i pobytu s procedurami. Ozdravný pobyt pro ženy i muže.

Relaxace,
turistika,
zdravé
cvičení

Cena zahrnuje
• ubytování: 2–4lůžk. pokoje s příslušenstvím,
TV/sat, WiFi, balkon
• stravování: polopenze, snídaně - formou bufetu, večeře dvouchodové menu - výběr ze 3 jídel
• 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 (vnitřní i venkovní)
• 2x aquagymnastika, cvičení se Smovey
• 2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
• vířivá masáž bylinková, uhličitá koupel, klasická masáž částečná (*pobyt s procedurami)

Kroměříž
CENOVÝ HIT

HISTORIE

PROCEDURY

DM Štěchovice při Tauferově
SOŠ veterinární v Kroměříži

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

Prožijte aktivní dovolenou v magickém městě
Kroměříž, přezdívaném Hanácké Atény. Věhlas
městu přinesly unikátní památky, zejména
Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká
zahrada, které byly pro svou jedinečnost zapsány na seznam památek UNESCO. Krásu historického centra budete mít možnost poznat
Ceny/os. (Kč)
Termíny
s průvodcem. Nebude chybět ani návštěva
neděle – sobota
Dospělí
Děti
arcibiskupských sklepů s degustací vín. Srdcem
města je Velké náměstí s mnoha restauracemi,
18. 7.–24. 7.
6 890
3 980
kavárnami a vinárnami. V létě návštěvníci moSleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
hou navštěvovat koupaliště Bajda. Moderní Příplatek: 1lůžkový pokoj 400 Kč/den
areál Domova mládeže Štěchovice se nachází
Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště zdarma u DM
v klidné části města nedaleko světově proslulé
Květné zahrady, kam se podíváte. Při hezkém
Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu
počasí si zacvičíme i v Podzámecké zahradě. V létě
je Domov mládeže využíván jako cenově dostupné jednodušší ubytování. Chutná strava dle našeho jídelníčku se podává v místní jídelně. Součástí areálu je pěkná sportovní hala, místnost
s televizí, kuchyňky, posilovna, kuželna a dvoreček s vodotryskem pro příjemné posezení.
Pro klienty jsou zajištěny v DM masáže.
Využijte skvělou nabídku strávit léto
v pohybu za úžasnou cenu v nádherném
městečku. Příjemné ubytování s pěknou
a velkou tělocvičnou, dobrá kuchyně,
velký výběr lekcí a velká nabídka masáží.
Mnoho doprovodných společných akcí,
prohlídka zahrad i historického centra.
Cena zahrnuje
•u
 bytování: 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
• koment. projížďka Podzámeckou zahradou
• prohlídka historického města s průvodcem
• relaxační cvičení v Podzámecké zahradě
Možná prohlídka Květné zahrady s průvodcem.

Domov mládeže

Nádherná tělocvična
Koupaliště

Květná zahrada

Sportovní
dovolená
s relaxací
v nádherných
zahradách

Nutno objednat předem
Masáže za výhodné ceny přímo v DM
• Balíček 1, 30 min. výběr – část. masáž klasická / aroma / nebo indická masáž hlavy 330 Kč
• Balíček 2, 60 min. masáž klasická / aroma 660 Kč

Pohoda na našich
pobytech
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2–3x denně cvičení pro každý věk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wellnesss a sportovní dovolená na horách
luxusní 4* hotel, klidné místo, čistá příroda
dokonalá relaxace, vše pod jednou střechou
volný vstup - bazén, whirlpool, fitness, sauna
tělocvična a tenis přímo v hotelu, cyklotrasy
Relax & Care centrum – relaxační procedury
červnový termín - turistika, Nordic Walking
lanové centrum, bobová dráha, Monkey park
program pro děti – prázdninové termíny
aktivní rodinná dovolená, dítě do 6 let zdarma

Termíny
neděle – sobota Dospělí

Ceny/os. (Kč)
Dospělí
Děti do
přistýlka 12 let přist.

20. 6.–26. 6.

8 990

8 750

25. 7.–31. 7.
1. 8.–7. 8.

9 590

9 350

4 980

Děti do 6 let na přist. s programem 2 140 Kč (bez prog. zdarma)
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek 1lůžkový pokoj 3 000 Kč (červen 2 400 Kč)
Doprava: vlastní, vlak, autobus,
parkování na hotelovém
parkovišti (140 Kč/den)

Orea Resort Sklář

Cena nezahrnuje:
případnou pobyt. taxu

ČESKÁ REPUBLIKA

Harrachov
V.I.P.

AQUA

BALNEO

TURISTIKA

Orea Resort Sklář****
Harrachov je velmi oblíbené středisko v Krkonoších, které nabízí atraktivní dovolenou
i v létě. Celé území je protkáno bezpočtem
turistických a cyklistických tras. V okolí najdete
opravdové perly - Mumlavské vodopády, muzea, skokanské můstky, sklárnu, ozubnicovou
železnici, pivovar, lázně Jelení Hora v Polsku…
My jsme pro Vás připravili jednak termín
v červnu, který je určen hlavně pro nadšené
turistky i turisty. Cvičení je přizpůsobeno tak,
aby umožňovalo při zájmu klientů pravidelné
vycházky Nordic Walking a výlety. Oceníte
klid před prázdninami v žádaném letovisku
a v nádherném hotelu. Termíny o prázdninách
jsou určeny také samotným turistům, ale hlavně celým rodinám. V době cvičení je připraven
smysluplný program pro děti, a to převážně
v přírodě. Zapojit se můžete i do společných
vycházek do okolní přírody.
Orea Resort Sklář Harrachov se nachází v klidné poloze na kraji lesa v nadmořské výšce 700 m,
přesto je z centra Harrachova vzdálený pouze
5 minut chůze. Nabízí nejluxusnější ubytování
v Harrachově a výjimečné gastronomické zážitky. Rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi nejlepší krkonošské hotely.
Nabízí Vám tyto služby: luxusní bazén, sauna,
vířivka, parní lázeň, fitness centrum, sál na
cvičení, Relax & Care centrum s relaxačními
procedurami a kosmetický salon, tenisová hala,
tenisový kurt, volejbalové hřiště, stolní tenis,
kulečník, půjčovna kol a úschovna kol, WiFi, PC
koutek, posezení s krbem, dětský klub od 9 do
20 hodin.
Pro rodiny je tu skvělá nabídka pobytů i s polopenzí zdarma pro děti do 6 let (na přistýlkách), kdy platí při zájmu pouze atraktivní
program pro děti. Starší děti mají výhodnou
cenu. Hotel má značku „Baby Friendly“.
Vítejte na pobytu, který splní Vaše sny o skvělé dovolené do „puntíku“.

Nadstandard pro milovníky turistiky, kteří
se po sportování v čistém prostředí hor
mohou nechat hýčkat službami hotelu, kde
je vše pod jednou střechou a wellness služby
v ceně. Termíny v červnu s Nordic Walking,
o prázdninách s aktivním programem pro
děti a společné vycházky. Ozdravný pobyt pro
ženy, muže i rodiny v nádherném prostředí.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–4 lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.),
TV/ SAT, sejf, WI-FI, telefon, většina s balkonem
• stravování: polopenze formou bohatého bufetu,
za přípl. obědy (moderní trendy v gastronomii)
• 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
• 10% sleva na relax. služby, animační programy
• 2–3x Nordic Walking – červen, (hůlky k dispozici)
• aktivní program pro děti 3–15 let (prázdniny)

Skvělá relaxace
Cvičení i pro děti

Dokonalá relaxace

Společné vycházky

Aktivní pobyt
s regenerací
ve špičkovém
prostředí!

Luxusní pokoje

Ozdravné cvičení
se Smovey v přírodě
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ČESKÁ REPUBLIKA
REPUBLIKA

2–3x denně cvičení pro každý věk
• nejlépe hodnocený hotel v Peci
• krásný 4* hotel s vynikající kuchyní
• volný vstup do bazénu, sauny, vířivky,
posilovny, "vše pod jednou střechou"
• dětský koutek a hřiště, lanové centrum
• výhodná cena i pro 1 maminku s dětmi
• spinning, squash, ricochet, kuželky
• rodinná dovolená, dítě do 12 let zdarma
• program pro děti, animační programy
Ceny/os. (Kč)
Termíny
neděle – sobota Dospělí Děti do 12 let Děti 12-16 let
11. 7.–17. 7.
18. 7.–24. 7.
15. 8.–21. 8.

9 940

2 140

5 520

Děti do 12 let na přistýlce bez programu zdarma
1lůžkový pokoj 10 830 Kč, děti v 1lůžk. do 12 let 2 140 Kč,
do 16 let 6 140 Kč
2lůžk. + 2přist.(děti): děti do 12 let 2 140 Kč, 2.dítě do 16 let 5 890 Kč
Rodinné ubytování (2dosp.+3): dospělí 11 860 Kč,
děti 2–6 let 6 460 Kč, děti 6–16 let 8 440 Kč
Příplatek: obědy (6x) 1 170 Kč, obědy (6x) děti do 12 let 810 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

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

Nádherné prostředí

ČESKÁ REPUBLIKA

Pec pod Sněžkou
V.I.P.

AQUA

BALNEO

TURISTIKA

Hotel Horizont****
Pec pod Sněžkou je vyhlášené horské středisko. Nepřeberné množství turistických tras
v okolí Vás zavede do nádherné horské krajiny
s mnoha krásnými výhledy na mohutné hřebeny 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, skluzavky, 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, zábaly, perličkové koupele či lymfodrenáže. V létě
jsou k dispozici kuželky a badminton. Hotel je
proslulý skvělou gastronomií. Má vlastní pekárnu. 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 využijí cenovou nabídku pro děti na přistýlce do
11,9 let zdarma a velkou slevu do 15,9 let. Rodiče s 2 dětmi mají na přistýlce 1. dítě do 11,9 let
zdarma a 2. dítě je za dětskou cenu nebo rodinné 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 animační programy plné her a soutěží. Pojeďte do
Pece pod Sněžkou a udělejte něco pro svoji
postavu a své zdraví. Velmi oblíbený pobyt.

Náš nejoblíbenější pobyt pro ženy i celé rodiny.
Pro maminky s dětmi velmi výhodná cena.
Jeden z nejkvalitnějších hotelů v Krkonoších,
kde je „vše v ceně“ a vynikající strava.
Fantasticky zregenerujete v čisté přírodě. Pro
děti zajímavý pogram. Při zájmu společné
výlety.

Společné výlety

Cena zahrnuje
•u
 bytování: 2–4lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.),
fén, TV/SAT, telefon, trezor, minibar
• s travování: polopenze formou bohatého bufetu,
za přípl. 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
•v
 olný vstup do bazénu, sauny, vířivky, fitness
•2
 0% sleva na relax. služby – masáže, koupele…
•a
 ktivní program pro děti 3–15 let v době cvičení
•p
 obytová taxa, animační programy hotelu

Wellness
a sportovní
pobyt na
horách

Oblíbený pobyt

Luxusní bazén
Vynikající strava

Hotel Horizont

Skvělé cvičení
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Vysoké Tatry
2–3x denně cvičení pro každý věk
• hotel na krásném klidném místě, již 14. 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
neděle – sobota Dospělí
1. 8.–7. 8.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí
přist.

Děti 3-15 let
přistýlka

8 080

3 760

8 980

Děti 3-15 let lůžko 4 980 Kč,
Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/noc
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Doprava: vlastní, bus, vlak, Do Popradu se dostanete vlakem
parkoviště u hotelu zdarma i autobusem rychle a levně. Např.
Regiojet Praha hl. – Poprad, dále
Cena nezahrnuje:
vláčkem do Tatranské Lomnice.
případnou pobytovou
Doprava z nádraží Tatrans. Lomnica
taxu
do hotelu (2,5 km) – cenově
dostupné taxi (cca 5 EUR/auto)

Relaxace,
turistika,
zdravé
cvičení

Hotel Hutník

AQUA

BALNEO

PROCEDURY

TURISTIKA

Prostorná tělocvična

V.I.P.

AQUA

PROCEDURY

TURISTIKA

3–4x denně cvičení pro každý věk
• podzimní zastavení pro radost a relaxaci
• příroda, lázeňské město, parky, aquapark, trhy
• komfortní hotel v zeleni, u lázeňského parku
• vynikající pokrmy, velmi příjemné prostředí
• krásný velký sál na cvičení, velký výběr lekcí
• luxusní bazén, vířivka, sauny – vše v ceně
• fitness, relaxační procedury, kosmetika
• pobyty v pohybu v nadstandardním prostředí

Hotel Hutník II**

Hotel Kudowa****

Lázně Tatranské Matliare se nachází v jihovýchodní části Vysokých Tater 2 km od Tatranské
Lomnice. Svojí polohou, absolutním klidem,
nadmořskou výškou 885 m n. m. a čistým vzduchem příznivě působí na celý organismus.
Místo je ideálním východiskem pro méně
náročné vycházky a výlety po lesních cestách, 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 standardně 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, hydromasáže). WiFi je ve společných prostorách.
Cvičení je přizpůsobeno tak, aby umožňovalo vycházky Nordic Walking a zajímavé výlety.
Muži mohou volit pobyt i bez cvičebního programu a zapojit se do společných vycházek.
Maminky a celé rodiny ocení i vyžití pro děti –
hřiště, posilovnu, stolní tenis, bowling
a půjčovnu kol. Pobyt je velmi oblíbený.

Kudowa-Zdrój je nádherné lázeňské město,
ležící nedaleko českého Náchoda. Městečko je
zajímavé z mnoha důvodů – příjemné lázně
- jedny z nejstarších v Evropě, aquapark, lázeňský park, zahrada hudby, krásné staré vily
a skvělé kavárny. Ženy ocení i velmi útulné
kavárny, které mají osobité kouzlo a skvělé
pochoutky. Častým cílem návštěvníků je zde
Ceny/os. (Kč)
Termíny
tržnice, kde si ženy hojně nakupují kabáty,
pátek – úterý
2lůžk.
přistýlka
kostýmky, šaty, boty, kabelky…
Hotel Kudowa – Manufaktura Relaksu je kva24. 9.–28. 9.
7 290
6 680
litní a klienty dobře hodnocený wellness hotel, který se nachází v klidné části města vedle Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 550 Kč
lesíka a lázeňského parku. V hotelu je fitness
Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkoviště v ceně.
a „moderní SPA“ – hotelový bazén, vířivka,
Dobré spojení autobusem. Např. Praha Florenc – Náchod
(přestup) -Kudowa-Zdrój (cca 3,5 hod.)
saunový svět (parní, suchá a infrasauna), které
máte v ceně. Dále můžete využít velkou nabídku
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 4 PLN/den. Možno
zapůjčit župan (4 Eur/pobyt).
relaxačních procedur. V restauraci se podávají
polské a evropské pokrmy. Velký cvičební sál je
v areálu hotelu. Městečko je jako stvořené pro
výlety. Využijte nabídku nadstandardní
relaxace, která se klientům velmi líbí.

Krásné místo uprostřed přírody, v hotelu je vše pod jednou střechou. Vynikající
výchozí místo pro společné vycházky. Přiměřené cvičení, aquagymnastika, plavání
a cenově dostupné procedury. Každoročně oblíbený pobyt za dobrou cenu. Výborná dostupnost vlakem i autobusem.
Bazén v ceně

Kudowa–Zdrój

Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůžkové pokoje (možnost přist.)
s příslušenstvím, TV/SAT, telefon, rádio, balkon
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu (4–5 jídel), zeleninový
bufet
•2
 –3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce
• 2–3x aquagymnastika na uvolnění
• volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
• 2–3x Nordic Walking (hůlky jsou k dispozici)
• 30% sleva na vstup do Wellness center
v hotelech Sorea Titris a Urán v Tatran. Lomnici
• 40% sleva na bowling v hotelu
Na místě možno dokoupit atraktivní procedury.

Načerpejte energii, pojeďte si zacvičit
a zregenerovat pár km od hranic, nechte
se hýčkat kvalitním hotelem s luxusním
wellness, kde je vše pod jednou střechou
a v ceně. Objevte kouzlo nejstarších lázní.
Cena zahrnuje
• ubytování:2–3lůžkovépokojespříslušenstvím,
TV/SAT, telefon, varná konvice, lednička, WiFi
• stravování: polopenze formou bufetu
• 3–4 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce
• volný vstup wellness (bazén, vířivky, sauny)
• aquagymnastika s kruhy Smovey
• 1–2x společná ozdravná vycházka do přírody
• 10% sleva na lázeňské procedury v SPA
• zapůjčení hůlek Nordic Walking v hotelu
Kouzelné město

Hotel Kudowa
Velký sál na cvičení

Nadstandard,
regenerace,
lázně,
nákupy

Nádherný bazén
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• nabitý program, super služby, skvělá cenu
• Jelenia Góra – čistá perla polských Krkonoš
• nejstarší lázně v Polsku, historické památky
• kouzelné lázeňské městečko, termální lázně
• nádherné parky, klid, velmi zdravé klima
• wellness hotel v centru, přímo proti parku
• hotelový bazén, balneo, fitness - vše v ceně
• sál na cvičení, procedury za skvělé ceny
• termální lázně – jedinečná ozdravná voda
• společné vycházky, terapie Smovey, výlety
• klid, ozdravný pobyt, pro ženy, muže, rodiny
Termíny
neděle – sobota
25. 7.–31. 7.
5. 9.–11. 9.

Ceny/os. (Kč)
2lůž.

přistýlka

8 760

8 280

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 130 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu
Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkovišti u hotelu zdarma.

Hotel Cieplice

Hotelový bazén
Kouzelné parky

ČESKÁ REPUBLIKA

Jelenia Góra
– Cieplice
TERMÁLY

AQUA

PROCEDURY

TURISTIKA

Hotel Cieplice MEDI & SPA***
Jelenia Góra (Jelení Hora) je historická perla
polských Krkonoš a Dolního Slezska a je vzdálené cca 40 km od Harrachova. Historické jádro
města je turistickým rájem, na poměrně malé
ploše je nahuštěno značné množství památek.
Ty nejvýznamnější v centru propojuje Jelenohorská městská trasa s informačními tabulemi
i v češtině. Můžete vystoupat i na Zámeckou
věž, z které je úchvatný pohled nejen na malebné stavby pod vámi, ale také na panorama Krkonoš s dominantou Sněžkou. Centrum je plné
zrekonstruovaných historických domů s mnoha
kavárnami, ve kterých si budete moci vychutnat
místní jedinečnou atmosféru. Ženy ocení i nepřeberné množství cenově dostupných módních butiků, zeleninové trhy a rozmanité krámky.
Nedaleko od centra (cca 5 km) se nachází čtvrť
Cieplice. Cieplice patří mezi nejstarší lázně
v Polsku se 700letou historií. Jsou známé léčivými termálními vodami a příjemným klima
s velkým počtem slunečných dní. Budete si zde
připadat jako na natáčení vkusného dobového
filmu. Najdete zde zámek, dále tzv. Dlouhý dům,
klášterní areál, lázeňské kolonády… Celek doplňují dva nádherné parky – Lázeňský a Norský,
plné kouzelných zákoutí, budov a rybníků.
Cieplické termální lázně jsou jedinečné díky
termální vodě, jejíž chemické složení je unikátní v evropském měřítku, což má neocenitelný,
blahodárný vliv na regeneraci celého organismu. Komplex bazénů tvoří: plavecký bazén,
2 termální bazény s vodními atrakcemi jako
jsou: hydromasáže, vířivka, houpačka a masážní lavice, venkovní termální bazén, venkovní
bazén s toboganem, dětské bazénky, lehátka...
Komplex bazénů doplňuje velmi pěkné SPA,
která zahrnuje: finské sauny, parní saunu a infrasaunu, masážní trysky, jacuzzi, tepidárium, sněžnou jeskyni, ledovou fontánu, relaxační část
s vyhřívanými lehátky a masážní studio.
Hotel Cieplice byl v roce 2013 kompletně zrekonstruován. Nachází se přímo v centru lázní
naproti Lázeňského parku. Najdete zde sál na
cvičení a širokou nabídku rehabilitačních
služeb – bazén, finská sauna, římská lázeň,
vířivka, fitness (vše v ceně) a cenově velmi
dostupné lázeňské procedury. Příjemný personál vás obslouží v místní restauraci, která se
specializuje na tradiční vynikající polskou kuchyni a má i slunnou terasu. U nápoje můžete
posedět v hotelovém baru.

Dokonalé spojení – historické město,
kouzelné lázně s nádhernými parky, vycházky
do přírody a hory všude kolem. Wellness hotel
– skvělá regenerace, vše v ceně. Výborné jídlo,
skvělé služba. Termální lázně pro dokonalou
regeneraci. Vycházky a výlety po okolí.
Nadstandardní pobyt za fantastickou cenu.
Pobyt je skvělou kombinací cvičení, regenerace v hotelovém wellness a v termálních lázních
a turistiky. Pro zájemce jsou zařazeny vycházky,
venkovní terapie se Smovey a výlety – např. na
hrad Chojník, Japonská zahrada... Do centra Jelenia Góra se dostanete procházkou nebo místní
dopravou (cca 5 km, zastávka u hotelu). Z Prahy je
Jelenia Góra pouze cca 160 km (jezdí i přímé autobusy) a budete překvapeni vynikajícími službami
i cenami. Polsko si zamilujete. Skvělá dovolená.

Pohyb
s relaxací,
lázně,
termály

Cena zahrnuje
•u
 bytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., tel., TV/SAT, WiFi
• s travování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře – tříchodové menu, velmi chutná strava
• 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 volný vstup – hotelový bazén, finská sauna, římská lázeň, vířivka, fitness (1,5 h./denně)
• aquagymnastika pro uvolnění
• ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
• společné vycházky – hrad Chojník, Jelenia Góra
• masáž klasická částečná (15 min.)

Spa

49

Cvičení v parku

Termální lázně

Hrad Chojník

Velký sál na cvičení
Aqua v termálech
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, půvabné letovisko
• klid před sezónou, skvělá skupinová cena
• historické památky, hory, nedotčená příroda
• hotel přímo u moře, polopenze s nápoji
• oblázkové i písečné pláže, průzračné moře
• Střední Dalmácie – příjemné klima i v červnu
• začněte léto pohybem a vytvarujte postavu
Termíny
sobota – sobota
5. 6.–12. 6.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

8 960

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 400 Kč
Dospělí přistýlka 7 980 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Doprava: autobus či vlastní

Výlety: u delegáta

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

Hotel Brzet

Příjemné
klima,
průzračné
moře,
příroda

Městečko Omiš

Omiš
MOŘE

HISTORIE

N OV

Pula
TURISTIKA

CENOVÝ HIT

MOŘE

BAZÉN

BALNEO

INK

HISTORIE

Hotel Brzet***

Hotel Pula***

Poklidné a malebné městečko Omiš patří mezi
slunná dalmatská letoviska a těší se velké oblibě turistů. Je plné přírodních krás, historických památek, kouzelných uliček a vyhlídek.
Najdete zde hory, průzračně čisté moře, tiché zátoky, nedotčenou přírodu a jedinečné
písečné pláže. Dostanete se odsud až k mohutnému kaňonu řeky Cetiny, kde je pro milovníky adrenalinu připravena ZipLine stezka
nebo rafting. Centrum města je opravdu
půvabné, plné útulných kavárniček, vinných
sklípků, taveren a obchůdků.
Hotel Brzet je velmi oblíbený hotel pavilónového typu, obklopený borovicovým hájem.
Nachází se v těsné blízkosti oblázkové pláže,
cca 800 m od centra, s kterým je spojen příjemnou promenádou. Areál má restauraci,
kavárnu, prostornou terasu, terasu, WiFi ve
společných prostorách zdarma. Strava je velmi
chutná. Cvičení probíhá v areálu. Všechny
pokoje mají balkon směrem k moři.

Pula, nejjižnější město chorvatské Istrie, je
oblíbeným cílem turistů, kteří vedle relaxace
uvítají i procházky a čilý kulturní život v historickém městě. Budete si připadat jako v kouzelném stroji času díky pamětihodnostem,
zejména z antické doby. Je zde druhý nejvýznamnější amfiteátr na světě, Archeologické
muzeum Istrie…Navštívit můžete i velké akvárium nebo v okolí Brijunský národní park.
Hotel Pula se nachází v klidném prostředí města Puly v části Stoja, vzdálený 3 km od centra.
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 zdarma. WiFi je zdarma v recepci a aperitiv
baru. Nedaleko hotelu je běžecká stezka vhodná i pro in line brusle, kolo, tenisové kurty, fotbalové a víceúčelové hřiště, půjčovna kol, vodní sporty. Cvičení probíhá na venkovní
ploše nebo v kongresové místnosti.

Využijte skvělou skupinovou cenu na
začátku sezóny a poznejte půvabné letovisko s teplým podnebím i v červnu.
Příjemný hotel přímo u pláže, průzračné
moře, velmi chutná strava i s nápoji. Pokoje směrem k moři. V okolí čistá příroda.

Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.),
TV/SAT, klimatizace, lednice, balkon
• stravování: polopenze, snídaně - bufet, večeře výběr ze 3 menu i s nápoji
•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
 –3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
•2
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
 omplexní cvičení s využitím nejúčinnějších
•K
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce
 ycházka do okolí, kaňon řeky Cetiny…
•v
 quagymnastika v moři • s lužby delegáta
•a

Romantické zátoky

CHORVATSKO

A

2–3x denně cvičení pro každý věk
• denní pobyt, doprava, historické město
• využijte vynikající cenu na začátku sezóny
• hotel v zeleni, přímo u pláže, v klidné části
• venkovní bazén, sauna, fitness, masáže
• bohatá polopenze, neomezené nápoje v ceně
• rodinná dovolená – dítě do 12 let zdarma
• kulturní vyžití v oblíbeném letovisku
Termíny
sobota – sobota
19. 6.–26. 6.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

Děti do 12 let přist.

9 450

zdarma

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 100 Kč
Dospělí přistýlka 7 990 Kč
Děti do 14 let přistýlka 3 980 Kč (ceny přistýlek dětí pouze se
2 dospělými), 2. dítě do 6 let na lůžku rodičů zdarma
Příplatek: balkon 500 Kč/os., pokoj mořská strana 700 Kč/pokoj.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 350 Kč (na vyžádání)
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800Kč

Doprava: autobus či vlastní

Hotel Pula

Žádané letovisko s kulturním vyžitím
a významnými historickými památkami.
Hotel s bazénem v klidné části, přímo
u kouzelné pláže. Výborná strava i s nápoji. Nejen pro ženy, ale vhodné i pro
rodiny. Dítě zdarma.
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, neomezené 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

Historická Pula

Výlety: u delegáta

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

Dokonalý relax
v přírodním
prostředí

Kouzelná pláž u hotelu

Hotelový bazén
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Poreč
3-4x denně cvičení pro každý věk

MOŘE

• 8denní pobyt, doprava, pěkné místo
• velmi oblíbený a žádaný pobyt již 11.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
• rodinná dovolená – dítě do 12 let zdarma
Termíny
sobota – sobota

BAZÉN

DENNĚ AQUA

HISTORIE

Hotel Delfín**
Apartmány Astra**

Ceny/os. (Kč)
apt. Astra

hotel Delfín

12. 6.–19. 6.
21. 8.–28. 8.

6 380
5 650

9 480
10 880

28. 8.–4. 9.

5 180

9 280

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 100 Kč
Apt. Astra 3lůž. pokoje od 12. 6. 7 490 Kč/os, od 21. 8. 6 540 Kč,
od 28. 8. 5 890 Kč
Příplatky: polopenze 3 300 Kč, děti do 12let 1 700 Kč
(musí mít všichni na pokoji)
Hotel Delfín: od 21. 8. : děti do 12 let přistýlka zdarma,
děti 12–14 let přistýlka 4 630 Kč,
děti 14–18 let přist. 6 980 Kč (ceny přist. dětí pouze se 2 dosp.)
Příplatek: 1lůž. pokoj 1 100 Kč, od 12.6. 800 Kč
Příplatek: mořská strana 550 Kč/os, od 28.8. 350 Kč/os.
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Istrie leží na největším jadranském poloostrově
a patří mezi turisticky nejatraktivnější destinace v Chorvatsku. Nachází se zde nejvíce pláží
oceněných tzv. Modrou vlajkou za čistotu.
Hotel Delfín tvořený několika budovami se
nachází v zeleni na slunečném poloostrůvku
Zelená laguna, v blízkosti je starodávné městečko Poreč. Moře je přímo před hotelem. Přímo před hotelem je průzračné moře. Hotel nabízí příjemné ubytování a je vyhlášen vynikající
bufetovou stravou. Je zde směnárna, restaurace, bar, internet, kavárna, TV místnost a velký
venkovní bazén s mořskou vodou. Slunečníky
a lehátka u bazénu jsou v ceně. V areálu najdou
vyžití i rodiny - minigolf, stolní tenis, volejbal,
vodní sporty, tobogán a skluzavky v moři. Bezprostředně u hotelového areálu je oblázková
pláž, promenáda a mnoho kaváren, obchůdků...
Apartmány Astra obklopené zelení jsou v těsné blízkosti moře nedaleko hotelu. Cvičení probíhá na ploše přímo u moře nebo v sále.

Jeden z našich nejoblíbenějších pobytů.
Příjemný a velmi žádaný hotelový
komplex v zeleni přímo u moře, velký
bazén – denně aqua. Pěkné vyžití pro
rodiny. Příjemné klima a klid na začátku
a konci sezóny. Chutná bufetová strava.
Příjemnou procházkou dojdete do
krásného starobylého městečka Poreč.
Vynikající cena na danou lokalitu.
Cena zahrnuje
• ubytování: hotel Delfín: menší 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (možn. přistýlky pro dítě),
pokoje na mořskou stranu (za příplatek)
apt. Astra: 4lůž. - dvě samostatné 2lůž. ložnice,
společná kuchyň, přísl., tel., fén, balkon, 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

Cvičení přímo u moře

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

Začněte
a zakončete
léto
s pohybem
Oblíbený pobyt již 11 let

Hotel Delfín

Apartmány Astra

Pravidelné cvičení v bazénu
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Makarská
2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8 denní pobyt, doprava, příroda
• velmi žádané a oblíbené letovisko
• hotel Riviera přímo u pláže v zeleni
• možnost hezkých vycházek po pobřeží
• lázeňský hotel Biokovka – vnitřní bazén
• vynikající polopenze včetně nápojů
• cenově výhodné apartmány s kuchyňkou
• průzračné moře s romantickou pláží
• využijte pohodu na začátku sezóny
• pro rodiny – dítě zdarma do 7 nebo 12 let

Ceny/os. (Kč)
Termíny
sobota – sobota Rivijera Biokovka 2lůž. ap. Kovačič
26. 6.–3. 7.

10 750

11 720

7 390

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 400 Kč
h. Rivijera: dospělí přist. 8 750 Kč, děti do 12 let přist. zdarma
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 100 Kč, balkon 400 Kč/os.
h. Biokovka: dospělí přist. 9 990 Kč, děti do 7 let přist. zdarma
Příplatek: 1lůž. pokoj 3 900 Kč, mořská strana 800 Kč/os.
apt. Kovačič: 2+1 pro 2 os. 7 890 Kč/os., pro 3 osoby 6 260 Kč/os.,
2+2 pro 4 osoby 5 960 Kč/os.
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800Kč

Doprava: autobus či vlastní
Výlety: u delegáta

Hotel Rivijera

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

V.I.P

MOŘE

BAZÉNY

PROCEDURY

Hotel Rivijera**
Hotel Biokovka***
Apartmány Kovačič***
Makarská riviéra je jedno z nejoblíbenějších
a nejkrásnějších míst v Chorvatsku. Chrání ho
pohoří Biokovo, má hojnost vegetace, včetně
borových lesů. Navštivte toto krásné místo
s teplým průzračným mořem v období před
prázdninami, kdy je tady ještě klid a méně lidí.
Makarská je malebné městečko, které patří
k nejoblíbenějším střediskům střední Dalmácie. Historické jádro, postavené v benátském slohu s úzkými uličkami, restauracemi, kavárničkami, se rozkládá podél krásné pobřežní
promenády, lemované vzrostlými palmami. Pro
Váš dokonalý výběr můžete volit ze 3 typů
ubytování, které jsou blízko sebe. Všechny
leží v zeleni na okraji města v těsné blízkosti
moře u rozlehlá pláže, tvořené drobnými bílými oblázky. Jsou ideálním místem pro procházky - příjemnou pobřežní promenádou lze
dojít do kouzelného městečka Makarská a do
nádherných letovisek - Baška Voda a Brela.
Hotel Rivijera je příjemný a velmi dobře hodnocený hotel pavilonového typu v zeleni, kde
mohutné borovice skýtají příjemný stín k odpočinku. Velmi chutná strava se podává v centrální
restauraci. K výbavě patří směnárna, sejf, bar, kavárna a taneční terasa. Sportovní vyžití umožňují
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf a hřiště.
Lázeňský hotel Biokovka je obklopen piniovým
hájem, od pláže cca 50 m. Hotel má 2 vyhřívané
bazény s mořskou vodou a teplotou až 36°C,
saunu a velmi moderní fitcentrum, taneční terasu, obchod, bar, tavernu... Hotel nabízí kromě
výborné stravy a hezkého ubytování, také možnost využívat řadu vynikajících a cenově dostupných léčebných procedur (masáže, koupele…).
Apartmánový dům Kovačič se nachází přímo
u hotelů a nabízí velmi pěkná studia a apartmány s terasou a s kuchyňkou. V udržované zahradě
je příjemné posezení a venkovní bazén.
Ve všech objektech je WiFi. Cvičení probíhá na
pěkném zastíněném hřišti u jednoho z hotelů.
Velmi pěkné prostředí v kouzelném letovisku.
Kouzelné letovisko Makarská

Lázeňský hotel Biokovka

Navštivte s námi jedno z nejoblíbenějších
letovisek s příjemným kulturním vyžitím
v klidnějším termínu. Oblíbené hotely se
nachází v zeleni a přímo u moře, příjemná
atmosféra, výborná strava. Vnitřní
vyhřívaný bazén. Možnost apartmánů
bez stravy. Zastíněná venkovní plocha na
cvičení, zdravý pohyb, příjemné vycházky
podél čistého moře, to je to, co Vás nabije.

Cena zahrnuje
• ubytování: hotely Rivijera a Biokovka: 2lůž.
pokoje s přísl. (možn. přist.), lednice, TV, balkon (H. Rivijera za dopl.), klima (H. Biokovka)
apt. Kovačič: 2–4lůž. apartmány a studia s přísl., kuchyňka, TV, terasa nebo balkon
• stravování: h. Rivijera, h. Biokovka: polopenze – formou bufetu apt. Kovačič: bez stravy
• 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
• vnitřní bazény s mořskou vodou (h. Biokovka)
• aquagymnastika v moři • služby delegáta
Apt. dům Kovačič

Společná pohoda

Pěkné místo na cvičení

Pohyb
a pohoda
Kouzelné pláže
na plážích
Makarské
Ozdravné vycházky
riviéry

Vnitřní bazén
- Biokovka
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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
• aktivní rodinná dovolená o prázdninách
• aktivní program pro děti v době cvičení
Ceny/os. (Kč)
Termíny
sobota – sobota

2lůž.
studio

3lůž.
studio

4lůž.
apt.

3lůž.
apt.

3. 7.–10. 7.

9 580

7 470

7 250

7 690

10. 7.–17. 7.

9 750

7 580

7 450

7 890

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 100 Kč
Děti do 14 let v 3lůžkovém studiu 6 380 Kč, 3 lůž.apt. 6 980 Kč
Děti do 14 let v 4lůžkovém apartmánu 6 280 Kč, v 5lůžkovém
apartmánu 5 680 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: polopenze 3 150 Kč, děti do 5 let zdarma,
děti do 14 let 1 850 Kč

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

ČESKÁ REPUBLIKA

Umag
MOŘE

BAZÉN

DENNĚ AQUA

HISTORIE

Apartmány Polynesia***
Městečko Umag je známým turistickým letoviskem na vyhledávané a velmi žádané Istrii.
V centru si lze prohlédnout i řadu historických
památek, užít si pohodu ve vynikajících kavárnách nebo navštívit velké množství obchůdků.
Apartmány Polynesia jsou umístěny v borovicovém 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 dobře vybaveném středisku najdete
obchody, restaurace, kavárny, ambulanci, venkovní bazén, na pláži další nový bazén o rozloze 1000 m2 a sportovní centrum. Cvičení probíhá na pěkné ploše blízko moře. Standardní
studia a apartmány jsou 2–5lůžkové a lze k nim
dokoupit polopenzi. Polopenze je velmi bohatá a má výhodnou cenu pro děti až do 14 let.
Děti do 14 let mají v ceně i aktivní program s cvičitelkou (u starších dětí je možnost po dohodě
v CK program odečíst, pokud se nezúčastní).
Muži mohou využít slevu a objednat si pobyt
bez cvičebního programu. Letos jsme pro Vás připravili 2 termíny. Přímo o prázdninách s námi
můžete strávit skvělou aktivní dovolenou.

Pro velký zájem již 2 termíny – pro ženy
a celé rodiny o prázdninách v nejatraktinějších termínech. Pojeďte si zasportovat na oblíbenou Istrii, do příjemného prostředí v zeleni, velký výběr
lekcí se skvělou cvičitelkou, pravidelná
aquagymnastika. Pro ženy, muže a celé
rodiny. Maminkám zajišťujeme oba termíny aktivní program pro děti do 14 let
v době cvičení a výhodné ceny pro děti.
Cena zahrnuje
• ubytování: studia a apartmány: 2–5lůž.
s přísl., s kuch. koutem, TV/SAT, telefon, balkon
nebo terasa. 2–3lůž. studia: obývací místnost se třemi lůžky a s kuchyňským koutem,
3lůž. apt.: 2lůžková ložnice a obývací místnost
s kuchyňským koutem, 4lůž. apt.: 2lůžková
ložnice a obýv. místnost s menším rozkládacím
dvojůžkem a kuchyňským koutem, 5lůž.apt.:
2lůž. ložnice a obývací místnost s dvěma lůžky
a rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
• stravování: vlastní nebo polopenze formou
bohatého bufetu (za přípl.), 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
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Pohoda

Velký výběr cvičebních lekcí
Historické městečko
Umag

Apartmány Polynesia

Prázdniny
s pohybem
u moře

Aquagymnastika

Skvělá rodinná dovolená v pohybu
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Lanterna
3–4x denně cvičení pro každý věk

MOŘE

• 8denní pobyt, doprava, již 21 . 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
• nejkrásnější koupání na Istrii, pohoda
Akce sleva 500 Kč/os. do 28. 2.

Termíny
sobota
– sobota

Děti
3–12 let

apt. B4, B6,
2lůž. pokoje
v apt. B6

apt. B3

apt.
B3, B4, B6

6 750

6 970

5 980

17. 7.–24. 7.

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 350 Kč
Děti do 3 let bez lůžka zdarma
Sunset S3,S4 8 290 Kč/os.
Příplatek: za apartmán typu A 600Kč/os./týden
Příplatky: neobsazené lůžko typu B 3 700 Kč,
polopenze: dospělí 3 920 Kč/os., děti 2 740 Kč/os.
Akce: Sleva z uvedených cen 500 Kč/os. do 28. 2. 2021
Sleva: dospělí bez
cvičebního programu
800 Kč

Doprava: autobus
či vlastní

Výlety: u delegáta

SPOROTVNÍ VYŽITÍ

Apartmány Lanterna**

Ceny/os. (Kč)

Dospělí

BAZÉN

Zalesněný poloostrov Lanterna se nachází
13 km severně od města Poreč. Toto klidné místo 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, houpačky, kolotoče, minigolf… Najdete tu tenisové kurty, milovníci kolečkových bruslí využijí asfaltové
stezky, volejbalisté zase hřiště na beach volejbal.
V objektu, který je vybaven restauracemi, obchody, směnárnou, je k dispozici 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 probíhá každý den aquagymnastika s animátory. Strava se podává v restauraci s výhledem na moře. Apartmány se nachází
v přírodním areálu blízko moře a dochází se
na cvičební plochu. Některé jsou blízko plochy,
jiné max. 10 min. procházkou podél moře. Pro
náročnější klienty lze objednat apartmány
Sunset, které jsou velmi pěkné a přímo u moře.
Cvičení probíhá na příjemné ploše s výhledem
na moře, která je částečně zastíněna stromy.
Klidný areál je vhodný i pro rodiny s dětmi.

Apartmány Lanterna

Oblíbený tradiční pobyt v žádané Istrii.,
Ubytování v přírodě, na dosah historické
město. Pěkná zastíněná cvičební plocha.
Velký výběr rozmanitých cvičebních
lekcí s nejmodernějšími pomůckami.
Příjemné prostředí pro ženy, muže i celé
rodiny. Dobrá cena, atraktivní termín.

Aquagymnastika v moři

Cena zahrnuje

• ubytování: varianta A a B 3, 4 a 6lůžkové apt.

s příslušenstvím, kuchyňský kout, balkon
varianta A 4 a 6lůž. apt. – samostatné ložnice
s 2 lůžky, kuchyň oddělená. 3lůž. apartmány
–1 ložnice a obýv. pokoj s kuchyní a s 1 lůžkem
varianta B 3 a 6lůžkové apartmány – samostatné ložnice s 1 nebo 2 lůžky, kuchyň
oddělená. 4lůžkové apartmány: samostatná ložnice a obývací 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
• služby delegáta

Zastíněná plocha

Atraktivní pomůcky

Příjemné apartmány

Nádherné pláže

Aktivní
dovolená
u moře
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Novigrad
2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, hezké místo
• skvělá cena v sezóně, kvalitní služby
• historické městečko, kulturní vyžití
• modrá vlajka za čistotu pláží, příroda
• pěkný hotel s vysokým hodnocením
• bazén, pravidelná aquagymnastika
• možnost hezkých vycházek po pobřeží
• pro rodiny – dítě do 14 let zdarma
Termíny
sobota – sobota
24. 7.–31. 7.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

12 950

Děti do 14 let přistýlka

zdarma

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 100 Kč
Děti do 14 let přist. zdarma, do 17 let přistýlka 6 150 Kč
(ceny přistýlek dětí pouze se 2 dospělými)
Příplatek: balkon 450 Kč/os, balkon mořská strana 850 Kč/os.
Příplatek: 1lůžkový pokoj bez doplatku (na vyžádání)
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

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

Aminess Laguna Hotel

Pohyb,
průzračné
moře,
pohoda

V.I.P.

MOŘE

BAZÉN

Baško Polje
BALNEO

HISTORIE

MOŘE

PŘÍRODA

TURISTIKA

N OV

INK

ČESKÁ
CHORVATSKO
REPUBLIKA

CENOVÝ HIT

Aminess Laguna Hotel***

Hotel a Dependance Alem**

Novigrad je malebné městečko ležící mezi
dvěma zátokami na severozápadní Istrii. Láká
turisty jak původním historickým centrem,
tak čistými přírodními oblázkovými plážemi
a mnoha možnostmi pro sport, zábavu i relax.
Příjemný Aminess Laguna Hotel s rodinnou
atmosférou se nachází 100 m od krásné oblázkové pláže a cca 10 minut chůze od centra městečka Novigrad. Celý hotel je obklopen mediteránskou vegetací skýtající příjemný stín.
Najdete zde hotelovou restauraci s výtečnou
středomořskou kuchyní, recepci, trezor na recepci, lobby bar s WiFi, grill bar, dva venkovní bazény s mořskou vodou, směnárnu, … Za příplatek mohou hosté využívat nádherné wellness
centrum a krytý bazén sousedního luxusního
Hotelu Aminess Maestral. V blízkém okolí hotelu
jsou bohaté možnosti sportovního vyžití: tenis,
fotbal, volejbal, košíková, půjčovna kol, vodní
sporty, úschovna kol… 5 km od hotelu se nachází a quapark. Cvičení probíhá v areálu. Poblíž je
nová pláž oceněna Modrou vlajkou za
čistotu. Velmi pěkné a kvalitní Chorvatsko.

Baško Polje je typickým letoviskem žádané Makarské riviéry. Vyniká krásnými plážemi z drobných oblázků, bohatstvím okolních borových
lesů a jedinečnou přírodní scenérií, jíž dominuje
pohoří Biokovo. Nachází se 2 km od kouzelného
městečka Baška Voda, kam dojdete příjemnou
promenádou kolem moře. Na opačnou stranu
dojdete až do oblíbené Makarské.
Hotel Alem se nachází uprostřed přímořského středomořského parku, který má léčebné
účinky na celý organismus. Hotel prošel letos
rekonstrukcí. V jednodušších pokojích je nové
vybavení (dříve to snižovalo hodnoceni) a balkon většinou orientovaný na mořskou stranu.
Jeho největší předností je fantastická poloha
přímo u moře, nádherná příroda, krásné koupání a klid i v plné sezóně. Je zde restaurace,
kavárna, terasa, TV místnost, obchod se suvenýry, samoobsluha. V recepci je dostupná WiFi.
Klienti mohou zvolit i ještě cenově dostupnější
depandanci, kde jsou letos nové postele.
Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do
moře, vzdálené asi 50 m. Komplex nabízí dobré
možnosti pro sportovní vyžití. Turisté mohou
podnikat túry do pohoří Biokovo. Cvičení probíhá na venkovní ploše chráněné proti sluníčku.
Je zde i sál. Skvělé podmínky po náš sportovní program na velmi hezkém místě.

Využijte skvělou nabídku strávit pobyt
se skvělým cvičením, za přijatelnou cenu
v pěkném prostředí. Příjemný hotel, který má velmi dobré hodnocení a kvalitní
služby, hezké místo v zeleni a blízko moře.
Rodinná atmosféra a výborná strava. Vycházky podél moře, malebné historické
městečko na dosah procházkou. Pro ženy
i celé rodiny - dítě zdarma až do 14 let.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.),
klimatizace, TV/SAT, fén, balkon (za příplatek)
• stravování: polopenze formou bufetu
• 2–3 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
• služby delegáta

Velmi hezké prostředí
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A

Skvělá lokalita Makarské riviéry.
Oblíbený hotel v krásném přírodním
prostředí borového háje přímo u pláže
s průzračným mořem. I v plné sezoně
zde naleznete klid a pohodu. Oceníte
skvělou cenu za dané služby, polopenzi
i s nápoji, pěkné místo na cvičení. Do
kouzelných letovisek Baška Voda, Brela
a Makarská vede promenáda. Výhodná
rodinná dovolená, děti do 12 let zdarma.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje s možností přistýlky
s vlastním příslušenstvím, balkon
• stravování: polopenze formou bufetu, nápoje
v ceně (nealko, 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
• společná vycházka – Baška Voda, Makarská
• auagymnastika v moři
• služby delegáta

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, přírodní prostředí
• cenová bomba v plné sezoně, dobré služby
• klidné místo ve velmi atraktivní lokalitě
• hotel po rekonstrukci v piniovém háji
• přímo u kouzelné pláže, průzračná voda
• Baška Voda, Brela - pěknou procházkou
• středomořského park, léčebné účinky
• rodinná dovolená, dítě do 12 let zdarma
Termíny
sobota – sobota

Ceny/os. (Kč)
depandance

hotel

9 730

10 280

31. 7.–7. 8.

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 400 Kč
Depandance: přistýlka: 8 980 Kč
Děti 2–12 let přistýlka zdarma (ceny přist. dětí pouze se 2 dospělými)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 200 Kč
Příplatek: hotel mořská strana 350 Kč/os.
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Doprava: autobus či vlastní

Výlety: u delegáta

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

Hotel a Dependance Alem

Dovolená
v malebném
místě Makarské
riviéry
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Kehidakustány
2–3x denně cvičení pro každý věk

• 8denní pobyt, doprava autobusem v ceně
• moderní termální lázeňský areál v ceně
• pěkný hotel s vlastním wellness centrem
• výlety v ceně, Hevíz, vinné sklepy Egregy
• cvičení na zdravém vzduchu či v sále
• velmi ozdravný a regenerační pobyt
• vhodné i pro rodiny - cyklistika, výlety
• klidnější termín, pěkné počasí, skvělá cena
Termíny
středa – úterý
25. 8.–31. 8.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

12 380

Děti přistýlka 5–12 let 7 390 Kč, do 5 let 1 290 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 700 Kč
Příplatek: balkon 100 Kč/os.
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800Kč

Doprava autobusem v ceně. Odjezd z Prahy je brzy ráno,
příjezd do lázní je odpoledne. Odjezd z lázní je odpoledne,
příjezd do ČR je v pozdních nočních hodinách.

Hotel Hertelendy House

Hotelové wellness

V.I.P

TERMÁLY

BALNEO

DOPRAVA v ceně

Hotel Hertelendy House****
Lázeňský komplex Kehidakustány se nachází cca 25 km od jezera Balaton v údolí řeky Zala.
Vesnička se zviditelnila po objevení pramenu
termální vody v roce 2003. Termální minerální voda o teplotě 49°C je bohatá na hořčík
a vápník. Okouzlující okolní krajina a klidné
prostředí venkova je ideálním místem k odpočinku. Voda je vhodná pro léčbu onemocnění
pohybového ústrojí, osteoporózy, léčba chronických gynekologických onemocnění atd.
Moderní lázeňský areál rozkládající se v parku o rozloze 3 ha s vodní plochou 2.600 m2
nabízí svým návštěvníkům 3 propojené části
– léčebnou, zážitkovou část a saunový svět.
Je možné si objednat masáže a zábaly.
Hotel Hertelendy House má se sousedním
4* hotelem Kehida Termal, který je propojen
s termálním areálem společné některé vybavení: recepce, restaurace, kde se podává
bohatá polopenze, bar, cukrárna, kosmetický salón, kadeřnictví, obchůdky a bankomat.
V hotelu Hertelendy House najdete společenskou místnost s posezením, krbem a TV,
wellness centrum (whirlpool, finská sauna,
parní kabina, solárium, mini fitness a výtah).
Hotel je vzdálen od termálního areálu cca 150 m.
Cvičení probíhá při pěkném počasí venku v klidné části areálu lázní, nebo ve společenské místnosti. V ceně jsou i dva výlety. První do Hevízu,
kde se nachází největší přírodní termální jezero
s horkou vodou v Evropě. Ženy zde ocení i velké
množství krásných obchůdků s módou a tradiční trh. Druhý výlet je večerní návštěva vinných sklepů Egregy, posezení s živou hudbou
ve stylové vinárně a ochutnávka vín.
Pobyt je s dopravou autobusem v ceně.
Nástupní místa - Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava (Pávov) – Brno, Bratislava,
některé termíny – svozy z Hradce Králové a Pardubic - info v CK. Odjezd z Prahy je brzy ráno, příjezd
do lázní je odpoledne. Odjezd z lázní je odpoledne, příjezd do ČR je v nočních hodinách.

Aqua v termálech

Prožijte s námi krásné chvíle na klidném
místě v lázních Kehidakustány, kde je
nádherný rozsáhlý moderní termální areál
až se středomořskou atmosférou. Kvalitní
hotel s vlastním wellness centrem, skvělé
jídlo formou bufetu, atraktivní výlety do
Hevízu a za dobrým vínem. Kombinace
smysluplného cvičení a termálů dělá divy
a Vy se vrátíte krásně odpočatí. Klidnější
termín na konci prázdnin. Doprava busem.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, telefon, klimatizace, trezor, fén, minibar, župan,
balkon nebo terasa (za příplatek)
• stravování: polopenze – bohatý 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
• denně vstup do hotelového wellness centra
• 6x celodenní vstup do lázní Kehidakustány
• 1x výlet do vinných sklepů Egregy, posezení
s hudbou ve vinárně, ochutnávka 7 druhů vín
• 1x výlet do Hevízu – prohlídka centra, města,
místní tržnice, popř. možnost koupání v termálním jezeru (vstup za poplatek)
• aquagymnastika na uvolnění v areálu
• 2x ozdravné cvičení se Smovey v přírodě
• pobytová taxa • služby delegáta • župan
• doprava autobusem (viz popis v textu)

Léčivý termální areál

Cvičíme v každém věku
Jezero Hevíz

Relaxační
a antistresový
pobyt Vás
nabije energií

Venkovní část
termálního areálu

Cvičení v přírodě
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celodenní výběr lekcí, rozdělení do skupin
• 8denní pobyt, doprava, výhodná cena
• kouzelné historické turistické město
• termální areál -nádherný hradní park
• nejléčivější lázně celého Maďarska
• vnitřní a venkovní bazény, vřídla, trysky
• neomezený vstup do celého areálu
• útulný hotel s vynikající polopenzí
• velký sál na cvičení přímo v hotelu
• aquagymnastika v areálu, plavání
• mnoho obchůdků, vináren, cukráren
Termíny
sobota – sobota

Ceny/os. (Kč)
Munkácsy

Dürer

29. 5.–5. 6.

12 550

14 270

25. 9.–2. 10.

-

14 270

Doprava autobus odjezd v pátek večer, cena 2 160 Kč
Dospělí přistýlka: Munkácsy: 11 740 Kč, Dürer: 13 980 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj Munkácsy 3 680 Kč, Dürer 5 200 Kč

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

Hotel Erkel

Léčivá voda - vnitřní areál

Cena nezahrnuje:
lázeňskou taxu dle místní
vyhlášky

ČESKÁ REPUBLIKA

Gyula
V.I.P.

TERMÁLY

AQUA

BALNEO

Hotel Erkel***/****
Gyula je lázeňské město, které žije čilým turistických ruchem a patří k nejoblíbenějším
místům v zemi. Leží v jihovýchodní části země,
je centrem kultury a je bohaté na historické
památky a parky. Historie města spadá do
XIV. století, je zde k nalezení jediný zachovaný
cihlový hrad ve střední Evropě. Na břehu řeky
Körös se nacházejí jedny z nejléčivějších lázní
Maďarska Hradní lázně Gyula. Díky příznivým
účinkům vyvěrající termální vody slibují každému návštěvníkovi úlevu, obnovení sil a uzdravení. K pamětihodnostem města patří 200 let
starý park se zámečkem Almássyovců a Stoletá
cukrárna z roku 1840 a mnoho dalších. Ve městě žila rodina slavného malíře Albrechta Dürera
a narodil se zde skladatel Ferenc Erkel. Městečko si projdete s místním průvodcem. Na dosah (cca 10 km) se rozkládá půvabné historické
město Békecsaby.
Hradní lázně Gyula byly vyhlášeny chráněnou
přírodní oblastí. Nachází se ve velkém parku
o rozloze 34 ha a mají vodní plochu 2 500 m².
Areál lázní je velmi pěkný a je zde nespočet
léčivých i zážitkových bazénů (28–38°C) jak
v překrásné zahradě, tak i v kryté části. Dále jsou
zde plavecké bazény (krytý 25 m a venkovní
50 m), bazény s masážními tryskami, s 12 vřídly
a 4 hydromasážními hlavicemi…, saunový park
(za popl.). Pro rodiny s dětmi je zde vnitřní zážitková část. Návštěvníkům jsou dále nabízeny
různé služby včetně cenově dostupných masáží,
galvanizačních lázní nebo magnetoterapie,
dále bufety a restaurace za velmi přijatelné ceny.
Hotel Erkel leží přímo v zámeckých zahradách.
Je jako jediný propojen vytápěnou chodbou
s lázněmi, takže můžete jít pohodlně relaxovat
rovnou z pokoje v županu. Klienti mají v ceně
neomezený vstup do lázní. V hotelu je restaurace s vynikající kuchyní, bar, výtah, biliár, půjčovna kol, WIFI a prostorný kongresový sál,
kde bude probíhat cvičení. V přízemí hotelu
Vám zpříjemní pobyt Harmónia Wellness, které nabízí vnitřní zážitkový bazén (36°C) parní
a solnou kabinu, finskou a infra saunu, solarium, aromakoupel, zážitkovou sprchu, hydromasážní kabinu, masážní lůžka a posilovnu.
Hotel se skládá ze dvou částí (na podzim je jen
4*). Křídlo Munkácsy je 3* nabízí pěkné pokoje
bez balkonu. Křídlo Dűrer je 4* a s luxusními
pokoji s balkonem a hosté mají v ceně i župan
a služby Harmónia Wellness. (Klienti Munkacsy Harmónia za popl. 8 EUR/os./den a župan
5 EUR/pobyt). Čeká vás dokonalá regenerace.

Využijte nabídku jedněch z nejhezčích
a nejléčivějších lázní v Maďarsku. Unikátní
pobyt za vynikající cenu, kde jednak
omladíte celý organismus, ale zároveň
se skvěle pobavíte. Historické městečko,
rozlehlý termální areál v nádherném
přírodním parku. Hotel přímo v zámeckých
zahradách, skvělá strava, neomezený
vstup do termálů, velký kongresový sál
na cvičení, výběr z mnoha lekcí, rozdělení
klientů do skupin na cvičení. Cvičí i muži.

Velký sál na cvičení

Z Prahy je do Gyuly velmi pohodlné spojení.
(Dálnice vede až za Budapest do Kecskemét,
dále je nově vybudovaná rychlostní silnice.
Cesta je cca o 40 min. delší než do Egeru.)
Cena zahrnuje
• ubytování: Hotel Erkel 3*: 2lůžkové pokoje
s příslušenstvím (možn. přist.), TV, minibar, tel.
Hotel Erkel 4*: 2lůž. pokoje s přísl. (možnost přistýlky), TV, minibar, klimatizace,
trezor, telefon, WiFi, balkon, župan
• stravování: polopenze formou bohatého
bufetu, vynikající strava
• celodenní cvičební program pro každý věk,
největší výběr lekcí se špičkovými pomůckami
– aerobní, kondiční, rehabilitační, antistresové...
možnost výběru cvičební skupiny dle kondice
• neomezený vstup do léčeb. i zážit. části lázní
• aquagymnastika na relaxaci v areálu
• denně vstup – Harmónia Wellness (Erkel 4*)
• služby delegáta, parkovné

Relaxační
a antistresový
pobyt Vás
nabije
energií

Prohlídka města
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Menorca
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
Termíny
středa – středa
22. 9.–29. 9.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

19 270

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč
Příplatek: 1lůžk. pokoj 4 300 Kč
Příplatek: plná penze 2 700 Kč
Příplatek: all inclusive 3 700 Kč

Doprava: letecky Praha – Mahón – Praha
Výlety: u delegáta
Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu

Aparthotel Vacances
Menorca Resort

Pláž hotelu

V.I.P.

MOŘE

AQUA

HISTORIE

Aparthotel Vacances
Menorca Resort****
Menorca je ostrov ležící asi 40 km severovýchodně 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 opomíjený ostrov má jednu z nejlepších, nejpestřejších
a nejromantičtějších nabídek pláží v celém
Středomoří. Podzim přichází na Menorcu mnohem později než u nás. Na konci léta je zde
velmi teplé podnebí a příjemné moře.
Historické a kulturní centrum Menorky městečko
Ciutadella se nachází v západní části ostrova. Dodnes si uchovala atmosféru starých středověkých
měst. Historické jádro se šlechtickými paláci, katedrálou, radnicí a malebnými uličkami bylo prohlášeno za národní kulturní památku.
Cala Blanca je menší letovisko s obchůdky, restauracemi a bary, ideální ke strávení příjemné
klidné dovolené a přitom nedaleko většího města
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. Poskytuje ubytování v apartmánech, kvalitní služby, chutnou
kuchyni i výbornou polohu pro poznávání
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 příjemné ploše v areálu. Čekají Vás
zajímavé výlety za poznáním ostrova.
Procházkou dojdete do nádherného historického městečka, kde Vás čeká to nejlepší – místní domácí sýry a spousta obchůdků s koženými
menorskými botičkami (vezměte větší kufr ).

Menorca je opravdový klenot – krásná,
záhadná a vzrušující. Poznejte ji v nejkrásnějším měsíci září, za skvělou cenu, kdy je
stále pěkné počasí, teplé moře a přitom
klid. Příjemný hotel s bazénem, průzračné
moře a romantické pláže. Kouzelné historické městečko na dosah. Atraktivní výlety, obchůdky se španělskou módou.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–3lůž. apartmány s přísl. (ložnice,
oddělená obývací místnost s jídelním koutem
a rozkládacím gaučem (jako přistýlky), kuchyňka, TV/SAT, telefon, fén, klimatizace, minilednička, trezor (za popl.), balkon nebo terasa
• stravování: polopenze formou bufetu včetně
sklenice vody a vína, možnost dokoupení plné
penze nebo all inclusive
• 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
• procházka s delegátem po okolí hotelu
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta

Nádherné pláže
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Na ostrově
s panenskou
přírodou léto
nekončí

Pěkné místo na cvičení
Kouzelný ostrov

Kouzelné městečko Ciutadella

Aqua v moři

Společné výlety
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Kanárské ostrovy

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, pohodový pobyt
• krásné pláže Atlantiku s černým pískem
• celý rok příjemná teplota 25°C – 30°C
• elegatní hotel s výhledem na moře a sopku
• moderní letovisko – zábava a relaxace
• zajímavé výlety, oblasti zapsané v UNESCO
• načerpejte energii a zrelaxujte před zimou
Termíny
pátek – pátek

Ceny/os. (Kč)

22. 10.–29. 10.

21 980

Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 900 Kč

Doprava: letecky doprava Praha – Tenerife – Praha
Výlety: u delegáta
Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu

Hotel Diamante Suites

Hotelový bazén

Luxusní pokoje

V.I.P.

MOŘE

BAZÉN

BALNEO

HISTORIE

Hotel Diamante Suites****
Tenerife je největší ze 7 Kanárských ostrovů
v Atlantském oceánu a říká se mu také „ostrov
věčného jara“, a to díky stálému počasí, které je
turisty tolik ceněno. Může se pochlubit i dvěma
oblastmi zapsanými na seznamu UNESCO – národní park Teide a městečko San Cristóbal.
Puerto de la Cruz je menší městečko na Tenerife, kde najdete spoustu nádherných míst,
které Vás přímo uchvátí. Historické centrum,
pláže s černým pískem, květinové zahrady, malebné dlážděné ulice, obchůdky u moře a široké
nábřeží, které je ideální pro dlouhé procházky.
Sedět na náměstí Plaza del Charco je opravdu zážitkem. Městečko je také ideálním cílem
pro aktivní turistiku. V okolí najdete spousty
stezek, banánové plantáže, vinice, typickou
kanárskou architekturu a usměvavé místní
obyvatele. Dále zde najdete jednu z největších
zoologicko – botanických zahrad v Evropě –
Loro Parque. Především představení kosatek je
skutečně nezapomenutelné a je jen málo míst
na světě, kde můžete vidět tuto podívanou.
Elegantní hotel Diamante Suites má výjimečnou polohu velmi blízko moře a je z něj úchvatný výhled na horu Teide a na moře. Nachází se
jen 350 metrů od pláže „Playa Jardin“, která má
černý písek a pozvolný vstup do moře. V hotelu je k dispozici vstupní hala s recepcí, výtahy,
internetový koutek a WiFi (za popl.), 2 restaurace s kuchařskou show (grilované maso / ryby
každý den), Taoro Bar, venkovní bazén (v zimě
vyhřívaný), lehátka a slunečníky, bar u bazénu,
wellness (masáže, atd. - za popl.), mini obchod,
dětská herna., tenisový kurt, golfové odpaliště,
minigolf a posilovna. Luxusní hotelové suity
jsou prostorné, zařízené v rustikálním stylu.
Cvičení je na pěkné venkovní ploše (popř.
konferenční sál). Na recepci si lze rovněž zapůjčit jízdní kola. Čekají Vás zajímavé výlety – španělský národní park Teide s vrcholem Pico de
Teide, patřící k nejvyšším sopkám světa. Dále
Candelaria považována za hlavní poutní místo
Kanárských ostrovů a další. Dokonalá relaxace.

Městečko

Pobyt pro ty, kteří si chtějí zpříjemnit sychravý podzim slunečnými dny, perfektním
cvičením a koupáním na krásných plážích
s černým pískem. Elegantní hotel s unikátním výhledem na moře a vyhřívaným bazénem, vynikající polopenze. Fantastické
místo na cvičení. Zajímavé výlety.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–3lůž. suity s přísl., oddělená ložnice a obýv. místnost s rozkl. pohovkou, TV/SAT,
centrál. klimatizace, telefon fén, minilednička,
WiFi a trezor (za popl.), balkon nebo terasa
• stravování: polopenze formou bufetu vč. vody
a vína (plná penze nebo all inclusive za přípl.)
• 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 na uvolnění
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta
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Pláž

Pěkné místo na cvičení
Kouzelný ostrov

Podzimní
zastavení za
teplem
a zábavou
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, cenový hit
• krásné široké pláže s bílým pískem
• velká nabídka historických památek
• příjemné a velmi oblíbené letovisko
• turistické vycházky – pohoří Olymp
• rodinné vilky, apartmány s kuchyňkou
• velmi příjemné klima před sezónou
• aquagymnastika v moři na uvolnění
• ozdravný pobyt, pomalejší cvičební lekce
• pohodová dovolená pro ženy i celé rodiny
Termíny
neděle – neděle
13. 6.–20. 6.

Ceny/os. (Kč)
vila Maria

vila Stelios

13 980

17 770

Děti do 12 let na 3. lůžku Maria 8 750 Kč, Stelios 9 480 Kč
Příplatek: polopenze 2 350 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 800 Kč

Doprava: letecky doprava
Praha - Thessaloniki - Praha
Výlety: u delegáta

Vila Maria

Cena nezahrnuje:
případnou pobytovou
taxu

ČESKÁ REPUBLIKA

Olympská riviéra
MOŘE

RELAXACE

PŘÍRODA

HISTORIE

Vila Maria, Vila Stelios
Olympská riviéra je ideálním místem dovolené v Řecku. Při koupání v teplých vodách
Egejského moře a při pohledu na horský masiv Olympu, který se tyčí nad vámi, pochopíte, proč je považována za sídlo řeckých bohů
a rodiště múz. Najdete zde bohatou přehlídku
památek a přírodních atrakcí v čele s nejvyšší
řeckou horou Olympem, klášterní areál Meteora, mnišský stát Athos či záliv Toroneos.
Letovisko Nei Pori se rozkládá na jižním úpatí
pohoří Olympu, u jedné z nejkrásnějších a nejdelších písečných pláží Olympské riviéry.
Příjemná prázdninová atmosféra městečka s vynikajícími podmínkami pro relaxaci má mnoho
příznivců, kteří se opakovaně vrací. Místní pláž
se světlým pískem je oceněná Modrou vlajkou za čistotu. Táhne se podél celého městečka
a se spoustou vyplavených mušliček láká i k romantickým procházkám. Lze odtud podnikat
zajímavé turistické výpravy, např. do Olympského národního parku, vystoupat na pohoří
Olymp…, ale i lodní výlety.
Oblíbená vila Maria se nachází na poměrně
klidném místě. Má jednoduše zařízené, ale pohodlné byty s velkými balkony. Apartmánový
dům Stelios je situovaný na klidném místě a má
pěkná studia a apartmány. Byty v přízemí mají
přímý vstup do zahrady, v prvním a druhém patře jsou balkony. Vily se nachází cca 300 metrů od
široké pláže. Je zde plno příjemných obchůdků,
kaváren, restaurací, které nabízejí výtečné řecké
lahůdky a na pravidelném trhu pak zakoupíte
hlavně čerstvé potraviny. Pobyt je koncipován
bez stravy, abyste si mohli dopřát svobodu výběru ze skvělých taveren, kde je menu i v češtině. Lze dokoupit polopenzi. Vily jsou na konci
letoviska, kde je klid a cvičení bude probíhat
hlavně na pláži přímo u moře. Pobyt je ozdravný a budou převažovat pomalejší cvičební
lekce (Flexi-Bar, Pilates, Jóga…). Můžete se těšit
na příjemnou pohodovou dovolenou.

Poznejte božská lákadla Olympské riviéry,
pobřeží omývaného průzračnými vodami
Egejského moře, kde je záruka celosezónního teplého počasí s minimem srážek
a čistým ovzduším. Velké množství historických památek na dosah, turistika a zajímavé výlety. Pobyt je ozdravný, převažují
pomalejší formy cvičení. Vynikající cena.
Cena zahrnuje
• ubytování: Vila Maria: 2-4lůž. studia
a apartmány s přísl., kuchyňský kout, balkon
Vila Stelios: 2-4lůž. studia a apartmány s přísl., kuchyňský kout, TV, klimatizace za přípl.,
balkon nebo terase
• stravování: vlastní, polopenze a příplatek
• 2–3 cvičební bloky denně: pomalé kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce
• aquagymnastika v moři na uvolnění
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• základní pojištění BASIC od ERV
• služby delegáta

Krásné písečné pláže

Pomalejší cvičební lekce

Kouzelné letovisko

Klid
a pohoda
na krásných
plážích

Meteora

Vila Stelios
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, přátelská atmosféra
• teplé podnebí kouzelné přírodní Jižní Kréty
• na dosah příjemné živé letovisko, historie
• hotel na klidném místě s výhledem na moře
• hotel pouze pro dospělé, vysoké hodnocení
• vnitřní a venkovní bazén, kouzelná zahrada
• wellness - sauna, jacuzzi, masáže, parní lázeň
• pláž s lehátky a slunečníky na pláži zdarma
• cvičení „s úsměvem“, každá lekce nabije
Termíny
úterý – úterý

Ceny/os. (Kč)

24. 8.–31. 8.

21 490

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 6 600 Kč
Příplatek: strava all inclusive 1 900 Kč/týden

Doprava: letecky doprava Praha –
Kréta (Heraklion) – Praha
Výlety: u delegáta

Hotel Arion Palace

Pěkné pokoje

Cena nezahrnuje:
případnou
pobytovou taxu

ČESKÁ REPUBLIKA

Kréta
V.I.P.

MOŘE

BAZÉN

HISTORIE

Hotel Arion Palace****
Řecké ostrovy s jejich neopakovatelným
kouzlem, blankytným mořem a krásnou přírodou patří k tomu nejlepšímu, co vám může
Evropa nabídnout. Ostrov Kréta je jedním
z nejzajímavějších, nejpůvabnějších a turisticky nejvyhledávanějších řeckých ostrovů. Jih
ostrova je zatím velmi tradiční, není zasažen
turistickým ruchem jako na severu a 320 dní
v roce tu hřeje sluníčko.
Ierapetra je největším letoviskem na jižním
pobřeží a zároveň nejjižnějším městem Evropy. V centru najdete řadu historických památek. Má dlouhou pobřežní promenádu, kolem
které je spousta taveren, barů a obchůdků.
Jezdí odsud loď na ostrov Chrisi (cca 15 km),
kde najdeme unikátní cedrový les a nádherné
pláže s bílým pískem. Na východ od Ierapetra je
několikakilometrová pláž, která nabízí osvěžení v křišťálově čistém moři. Nad ní, asi 2 km od
letoviska, stojí na kopci na klidném místě působivý hotel Arion Palace. Má pečlivě upravenou
zahradu a je z něj okouzlující panoramatický
výhled na celou Ierapetru, stejně jako na azurově modré Lybijské moře. Hotel prošel rekonstrukcí, pokoje jsou směřovány na moře a nabízejí tak krásný výhled. K vybavení hotelu patří
vstupní hala s recepcí, minimarket, restaurace,
bar u bazénu, venkovní bazén (lehátka a slunečníky zdarma) a vnitřní bazén. Dále za popl.
můžete využít příjemné wellness - saunu,
jacuzzi, masáže a parní lázně. Dále čistírnu,
WiFi, služby lékaře, tenisový kurt… Hotelová
pláž je příjemnou procházkou cca 600 m a na
pláži jsou lehátka a slunečníky zdarma. Hotelovou kyvadlovou dopravou se za pár minut
dostanete na pláž i do centra letoviska. Cvičení je v areálu. Hotel je určen pouze pro osoby
starší 18 let a je tak skvělou volbou pro ty, kteří
hledají odpočinek a chtějí strávit klidnou dovolenou s dostupností rušnějšího letoviska.

Zakončete léto na krásných plážích Řecka.
Dokonalý odpočinek v hotelu s vynikajícími službami a skvělou stravou. Klidné místo, příjemná zahrada a výhled na moře.
Regenerace ve vnitřním a venkovním bazénu, vlastní wellness centrum. Na dosah
živé letovisko s kulturním vyžitím. Skvělá
cena na atraktivní termín, teplé moře.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.),
telefon, fén, klimatizace a trezor (za popl.),
lednice, TV/SAT, balkon nebo terasa
• stravování: polopenze formou bufetu , neomezené nápoje 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
• vnitřní bazén, venkovní bazén
• 2x aquagymnastika na regeneraci v bazénu
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta, plážový servis

Pláž pod hotelem

Pohoda na našich pobytech

Kouzelné jižní pobřeží

Pohyb
a relax
na ostrově
přírodních
krás
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8 denní pobyt, letecky, nadstandard
• Kypr - perla Středozemního moře
• jih řecké části nádherného ostrova
• věhlasné letovisko s kulturním vyžitím
• nádherný zrekonstruovaný 5* hotel
• hotel na nejznámější pláži Kypru
• písečné pláže s jemným bílým pískem
• příjemné slunečné počasí, teplé moře
• načerpejte energii před zimou, pohoda
Termíny
pondělí – pondělí
4. 10.–11. 10.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

2lůž. + přist. Superior

24 980

28 680

Příplatek: 1lůž. pokoj 7 200 Kč
Superior přistýlka: dospělí 28 180 Kč, děti do 12 let 22 180 Kč,
2. dítě 26 680
Příplatek: plná penze 6 000 Kč (musí mít všichni na pokoji)

Doprava: letecky doprava
Praha – Larnaka - Praha

Výlety: u delegáta

Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu
Upozornění: Při ubytování hotel požaduje vratnou zálohu
100 Eur/pokoj na případné doplňkové služby (minibar...).
Pokud žádnou službu klient nevyužije, bude mu tato záloha
navrácena při odjezdu. Zálohu lze garantovat kreditní
kartou nebo zaplatit v hotovosti.

Hotel Adams Beach

ČESKÁ REPUBLIKA

Kypr
V.I.P.

MOŘE

BAZÉNY

PŘÍRODA

Hotel Adams Beach *****
Objevte s námi perlu ve východní části Středozemního moře – ostrov Kypr, kteří si zamilují i ti nejnáročnější turisti. Slunce svítí nad
Kyprem více než 300 dní a hlavní turistická sezóna trvá od poloviny května, do konce října.
Věhlasné rekreační centrum Ayia Napa leží na
jihovýchodním výběžku ostrova u břehů Středozemního moře a patří k nejvyhledávanějším
letoviskům. Najdete tu překrásné písečné pláže
s jemným bílým pískem a křišťálově čistou vodou, pozvolným vstupem do moře, které patří
k tomu nejlepšímu, s čím se v Evropě můžete
setkat. Starobylé centrum láká k podvečerním
romantickým procházkám. Najdete tu mnoho
obchodů, restaurací, typických taveren, barů
a diskoték. Navštívit můžete i muzea (historie
Thalassa, mořského života), kláštery, zábavný
park, aquapark Water World a mnoho dalších.
Nádherný, nedávno zrekonstruovaný luxusní
hotel Adams Beach se nachází v klidné části
letoviska cca 2,5 km od centra. Před hotelem je
nejznámější pláž na Kypru – Nissi Beach. Pláž
s jemně bílým pískem a ostrůvkem, kam se dá
projít pěšky přes mělké moře, je nazývána kyperským Karibikem – moře tu má snad všechny barvy od světle tyrkysové po tmavě modrou.
Hotel má k dispozici krásný vnitřní bazén,
dále restaurace a bary, WiFi v lobby, venkovní
lagunový bazén s jacuzzi, slunečníky a lehátka
u bazénu, salon krásy, supermarket, obchody
se suvenýry… Autobusová zastávka přímo
před hotelem. Hotel má vlastní pláž, kde jsou
slunečníky a lehátka zdarma. Hotel má hodně stálých zákazníků, kteří se sem rádi vracejí
pro jeho ideální polohu přímo na pláži, pěkné
koupání, přátelské prostředí a kvalitní servis.
Doporučujeme procházky do okolní krásné
přírody. Cvičení probíhá na venkovní ploše
s výhledem na moře, popř. v krytém sálu. Tento
nadstandardní pobyt se Vám bude velmi líbit.

Prodlužte si léto na ostrově Kypr – perle
Středozemního moře. Na začátku října
je teplo, mořská voda je báječně vyhřátá
a pláže nejsou přeplněné. Prožijte pobyt
v nadstandardním luxusním hotelu, který
je jinak v plné sezoně velmi drahý. Nejkrásnější pláž Kypru před hotelem, centrum
letoviska na dosah. I pro náročné klienty.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje (3–4lůž. pokoje Superior na dotaz) s přísl., TV/SAT, fén, trezor, minibar, klimatizace, telefon, WiFi (za popl.), balkon
• stravování: polopenze – bohatý 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–x aquagymnastika v bazénu a v moři
• neomezený vstup do vnitřního bazénu
• welcome drink ve Valentines piano bar
• 1x výlet (lze i v den příletu nebo odletu)
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta • plážový servis

Nádherné pláže

Pěkné místo na cvičení

Dovolená
snů na
ostrově dvou
tváří
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, klidnější místo
• skvělá cena, vynikající služby, pohoda
• překrásné historické letovisko Mahdia
• tyrkysové moře, bílý písek, nejhezčí pláže
• hotel přímo u moře – vynikající hodnocení
• bazény, SPA, soukromá pláž s lehátky v ceně
• all inclusive, skvělé pochoutky, hodně ovoce
• začněte léto super dovolenou s pohybem
• pro rodiny výhodné cena - dítě do 12 let
Termíny
úterý–úterý
22. 6.–29. 6.

Ceny/os. (Kč)
17 790

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 400 Kč

Doprava: letecky doprava Praha – Monastir – Praha
Výlety: u delegáta
Cena nezahrnuje: případný místní poplatek

Hotel EL Borj

Venkovní areál

ČESKÁ REPUBLIKA

Tunisko
V.I.P.

MOŘE

BAZÉN

HISTORIE

Hotel EL Borj ***+
Tunisko je kouzelná orientální země afrického
kontinentu, lákající tisícovky cestovatelů k objevování svých krás. Patří k jedněm z nejlepších
destinací v poměru kvalita a cena. Za příznivé
ceny tu lze krásně lenošit v all inclusive komplexech a na nekonečných písčitých plážích,
koupat se v příjemně teplých vodách Středozemního moře. I mimo hotely je zde stále co
objevovat. Tunisko je země plná historie a kultury s odkazy starými až 3 tisíce let. Překrásné
město Mahdia je umístěno na východním pobřeží a je považováno za letovisko pro znalce
Tuniska. Patří k nejkouzelnějším a k nejpříjemnějším místům pro trávení klidnější dovolené.
Největším lákadlem je zde jedna z nejkrásnějších pláží Tuniska. Můžete obdivovat pozůstatky starověkého opevnění a pevnosti, navštívit
maják Cape Africa nebo námořnický hřbitov.
Mezi vyhledávané památky patří zrestaurovaná
velká mešita z 10. století. Mahdia je plná různých obchodů, kaváren a tradičních bazarů
v ulicích. Každý pátek se v bývalé pevnosti koná
trh, kde objevíte spoustu lákadel. Severně od
města se nachází další oblíbená turistická zastávka, historický Monastir. Mahdia je i skvělý
výchozí bod k výletům, např. do El Jemu, kde
se nachází impozantní koloseum. Výhodou je
nízká cena všech forem dopravy.
Hotel EL Borj odpovídá 4* a je klienty velmi
dobře hodnocený. Od centra a starého města
Mahdia je vzdálen cca 3,7 km. Hotel je umístěn
přímo na krásné písečné pláži s jemným bílým
pískem a s neskutečně čistou vodou. Pláž má
pozvolný vstup do moře, lehátka a slunečníky
jsou zdarma. V hotelu se nachází vstupní hala
s recepcí, hlavní restaurace, a la carte restaurace, hlavní bar, bar u bazénu, bar na pláži, maurská kavárna, obchod se suvenýry, konferenční
místnost, bazén, vnitřní bazén, dětský bazén,
WiFi v celém areálu hotelu zdarma, miniklub,
hlídaní dětí na vyžádání zdarma, dětské hřiště,
plážový volejbal, aquaaerobic… Za poplatek SPA centrum, sauna, wellness, golf. Pohodlné
pokoje zahrnují klimatizaci, WiFi a extra dlouhé
postele. All inclusive - snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehký snack během dne, káva
a zákusky, tématické večeře, neomezené množství místních, rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů od 10:00 do 24:00 hodin.
Dle otevírací doby barů. Tuniská kuchyně se
vyznačuje skvělými pochoutkami. Cvičení probíhá v areálu hotelu, v bazénech a moři. Skvělý
začátek léta s dokonalou relaxací.

Skvělý restart pro tělo i duši za vynikající cenu. Nechte se rozmazlovat skvěle
hodnoceným hotelem s all inclusive a dokonalými službami. Znalci Tuniska volí
jednoznačně klidnější letovisko Mahdia.
Hezké, pískem do bíla zbarvené pláže
a typicky tuniský život ve starém centru
města. Dovolená na kterou nezapomenete, pro ženy i celé rodiny. Klidnější termín.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možnost přistýlky), fén, telefon, SAT/TV, WiFi, centrální klima, trezor, lednička, balkon nebo terasa. Na
vyžádání rodinné pokoje či sousedící pokoje
se spojovacími dveřmi.
• stravování: formou all inclusive
• 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 v bazénu a moři
• plážový servis
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta
Pro organizovanou turistiku (s voucherem CK)
není vízová povinnost. Při vstupu do Tuniska se
musí klient prokázat cestovním pasem platným
alespoň dalších 6 měsíců po návratu z destinace.
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Pláž

Vnitřní bazén
Historické památky

Skvělá
relaxace,
dokonalý
servis
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ČESKÁ
turecko
REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Turecko
2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, atraktivní termíny
• bezkonkurenční cena na množství služeb
• starobylý Bodrum, nejkrásnější pláže
• příjemný 5* hotel v zahradě, all inclusive
• místo na cvičení ve stinné zahradě nebo v sále
• bazény, sauna, turecké lázně, fitness, masáže
• pravidelná aquagymnastika pro regeneraci,
• lehátka a slunečníky na pláži v ceně
Termíny
čtvrtek – čtvrtek

Ceny/os. (Kč)

22. 7.–29. 7.

20 980

2. 9.–9. 9.

20 380

Dospělí přistýlka od 22. 7. 19 980 Kč, od 2. 9. 19 380 Kč
Děti do 12 let přistýlka 7 990 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 5 000 Kč

Doprava: letecky doprava
Praha – Bodrum – Praha

Výlety: u delegáta

Cena nezahrnuje: případnou pobytovou taxu

Armonia Holiday Village
& Spa

V.I.P.

MOŘE

AQUA

BALNEO

HISTORIE

Armonia Holiday Village
& Spa*****
Jsou-li mezi našimi klienty stále ještě tací, kteří
nezavítali do Turecka, měli by to určitě napravit.
Služby jsou zde na velmi dobré úrovni, počasí
stálé a slunečné. Egejská riviéra - tato oblast
tureckého pobřeží je opravdovým přírodním
skvostem. Nabízí nádherné pláže a zátoky s tyrkysově průzračným mořem, spoustou zeleně
a horskými masivy v pozadí. Je také dobrým
výchozím bodem mnoha zajímavých výletů,
ať už za poznáním historie Efesu, Pamukkale či
skalních hrobek v Tlosu, tak za nádhernou přírodou ve skalním kaňonu Saklikent nebo na známou pláž Iztuzu, kam svá vajíčka klade ohrožený
druh želvy karety obecné. Opravdovou perlou
je oblast okolo města Bodrum, které je velmi
vyhledávaným místem. Turgutreis leží asi 20 km
od Bodrumu a patří mezi oblíbená letoviska. Je
známé citrusovými plážemi, můžete se potápět
ke ztroskotaným vrakům lodí nebo podniknout
vycházku po okolních kopcích. V blízkosti letoviska se nachází asi 14 tureckých ostrovů a také
řecké ostrovy. Najdete zde i známý trh, kam se
sjíždí místní za prodejem ovoce a zeleniny, případně napodobenin značkových výrobků.
Armonia Holiday Village & Spa je příjemná
prázdninová vesnička, která prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí. Leží v kouzelné zahradě,
přímo u široké písečné pláže, ze které je krásný výhled na řecký ostrov Kos. Centrum města
Turgutreis 5 km, centrum města Bodrum 24 km,
oba dostupné místní autobusovou dopravou.

Užijte si léto a začátek září s dokonalým
servisem v 5* hotelu za fantastickou
cenu. Teplé počasí, nádherné pláže, velmi
zajímavé výlety, strava all inclusive.
K tomu příjemné cvičení v zeleni a skvělá
atmosféra. Prostě dokonalá dovolená.
K vybavení patří vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 a la carte restaurace, snack bar,
5 barů, WiFi, malá nákupní arkáda, kadeřnictví,
2 bazény, tenisový kurt, turecké lázně, sauna,
fitness, masáže a potápění za popl. Strava je
formou all inclusive - snídaně, pozdní snídaně, oběd a večeře formou bufetu, snack během
dne, půlnoční polévka, noční občerstvení, a la
carte restaurace turecká nebo rybí (1 x za pobyt zdarma s rezervací), rozlévané alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby 24 hodin
denně. Cvičení probíhá v areálu hotelu. Na pláži
je bar, lehátka, slunečníky a osušky jsou zdarma. Velmi pěkné prostředí a dobré služby.

Městečko Bodrum

Cena zahrnuje

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

stýlky), LCD TV/SAT, fén, trezor, minibar (denně
doplňován vodou), trezor (za poplatek), klimatizace, telefon, WiFi, balkon nebo terasa
• stravování: formou all inclusive
• 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
• plážový servis
• služby delegáta

Hotelové bazény

Nadstandard
na plážích
s průzračnou
vodou

Krásný hotel

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

Ceny/os. (Kč)
Termíny
sobota – sobota Cala Gonone Beach Palmasera Village
12. 6.–19. 6.

20 880

21 880

11. 9.–18. 9.

21 330

21 940

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 800 Kč

Doprava: letecky Praha – Olbia – Praha
Cena nezahrnuje:
Výlety: u delegáta
případnou pobytovou taxu

Hotel Cala Gonone Beach Village

Hotel Palmasera Village

V.I.P.

MOŘE

AQUA DENNĚ

TURISTIKA

Hotel Palmasera Village****
Hotel Cala Gonone Beach
Village****
Sardinie je díky svému krásnému moři a bělostným plážím je nazýván “Karibikem Středomoří”. Ostrov je převážně hornatý, tudíž zde
můžete narazit na krásné kaňony, divoké řeky,
jeskyně, ale také na malé romantické pláže.
Sardinie je vyhledávaná převážně movitější klientelou, proto bývá cena zájezdů vyšší. Vám se
nyní naskytla jedinečná možnost poznat krásy
Sardinie za podstatně nižší cenu. Proto neváhejte a vyrazte s námi na vysněnou dovolenou.
Městečko Cala Gonone leží na východním pobřeží Sardinie, v oblasti Barbagia v Národním
přírodním parku Gennargentu, kde najdete
dlouhé pláže s růžovým pískem a průzračné
moře. Celá oblast patří k nejkrásnějším na Sardinii. V malebném městečku jsou najdete typické obchůdky, pizzerie a příjemné kavárny.
Letos máte na výběr dva hotely stejného majitele. Jeden je kousek dál od pláže, proto má
levnější cenu. Služby jsou velmi podobné. Od
obou hotelů jezdí na pláž i vláček.
Hotel Palmasera Village v tradičním sardinském
stylu leží na útesu s úchvatným výhledem. Skládá
se z hlavní budovy a menších vilek v krásné zahradě se středomořskou vegetací. Přístup k pláži
je po schodech (cca 5 min.) nebo nefrekventovanou místní komunikací okolo hotelu. K vybavení
patří restaurace, Wi-Fi, bary, bazén s mořskou
vodou (slunečníky a lehátka zdarma), soukromá
pláž – plážový servis zdarma, hřiště, tenis…
Hotel Cala Gonone Beach Village se nachází
přes komunikaci nad hotelem Palmasera. Komplex se spoustou zeleně a velkým bazénem
má restauraci s venkovní verandou, Wi-Fi zónu,
bar u divadla… Pokoje se nacházejí v budovách
středomořského stylu. Na pláž se dostanete přes
hotel Palmasera nebo také okolní komunikací.
Do městečka se dostanete za pár minut příjemnou procházkou pobřežní promenádou. Cvičení probíhá na ploše v areálu hotelu Palmasera.

Neopakovatelná dovolená s pohybem za
vynikající cenu. Poznejte tento kouzelný
ostrov s krásnými písečnými plážemi, azurovým mořem a téměř nedotčenou přírodou. Ochutnejte vynikající kuchyni, která
proslavila Itálii po celém světě! Na tuto
„dražší“ destinaci velmi kvalitní hotely
s bazénem, v zahradě, pár kroků od krásné pláže. Procházkou půvabné městečko.
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.
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To nejlepší
z Itálie
na jediném
ostrově

Čekají Vás velmi zajímavé výlety. Např. na
souostroví La Maddalena, které je Národním
mořským parkem, výlet do divokého pohoří
Barbagia, do jeskyně Grotta del Bue Marino
s koupáním na nejkrásnější italské pláži Cala
Luna a další.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–4lůž. pokoje s přísl., minibar,
TV/SAT, klimatizace, trezor, veranda
• stravování: polopenze formou bufetu včetně sklenice vody a vína k večeři
• 2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce
• aquagymnastika v bazénu a v moři
• 1x výlet (lze i v den příletu nebo odletu)
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta • plážový servis

Skvělá plocha na cvičení
Hotel Palmasera Village
– pavilony v přírodě
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Apulia
2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, cenově výhodné
• Apulia – kouzelné pláže, čisté moře, klid
• malebná příroda, tradiční kultura a zvyky
• okouzlující historická městečka na dosah
• hotel v tropické zahradě přímo u pláže
• aquagymnastika v bazénu i v moři
• velká nabídka atraktivních výletů
Termíny
středa – středa
9. 6.–16. 6.

Ceny/os. (Kč)
Dospělí

18 980

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 700 Kč
Příplatek: plná penze 2 000 Kč

Doprava: letecky Praha – Bari – Praha
Cena nezahrnuje:
případnou pobytovou taxu

Villaggio Santa Sabina

Pláž u hotelu

Velký bazén

Výlety: u delegáta

V.I.P.

MOŘE

BAZÉN

HISTORIE

Villaggio Santa Sabina*** /****
Apulie, italsky Puglia, je kraj v jihovýchodní Itálii
při Jaderském moři. Na severu sousedí s Molise, na západě s Kampánií a na jihozápadě s Basilicatou. Je oblast od pomyslné ostruhy až po
podpatek „italské boty”. Apulie, to je jihoitalská pohádka. Je to malebný, lehce zvlněný kraj
plný zvláštních kulatých domečků trulli a olivových hájů. Zdejší krajina má jedinečný charakter,
ve městech se mísí vliv mnoha kultur, které se tu
po staletí mísily díky strategické poloze ve Středomoří. Místní obyvatelé jsou velmi srdeční a život tu plyne svérázným jihoitalským tempem. Je
to ideální místo pro dovolenou u moře. Apulisjské pobřeží je dlouhé téměř 800 km. Pláže
jsou různorodé – oblázkové i písečné, kilometrové i malé a schované mezi útesy. Průzračně čistá
voda a příjemné podnebí jsou samozřejmostí.
Villaggio Santa Sabina je příjemný hotel, který
má zažádáno o kategorii 4*. Nachází se v srdci
části Apulie zvané Salento, je celý obklopený
zelení a okolí je velmi klidné. Centrum města
je od hotelu vzdálené cca 15 min. procházkou.
V centru se nacházejí obchůdky, bary, restaurace a supermarket. V okolí hotelu naleznete
restaurace a pizzerie. Hotel je jen pár kilometrů
od přírodní rezervace Torre Guaceto.
Hotelové pokoje jsou rozmístěné do 4 bloků
vil. K vybavení hotelu patří recepce, WiFi, restaurace, venkovní bazény, slunečníky s lehátky u bazénu, zasedací místnost, tenisový kurt
(za popl.), stolní tenis, hřiště, plážový volejbal. Cvičení probíhá v pěkném areálu hotelu.
Soukromá pláž je od hotelu vzdálená do
200 m. Je charakteristická svou různorodostí, je
totiž jak písčitá, tak i oblázková. Pro tento úsek
pobřeží je charakteristické částečně skalnaté
dno. Moře je nádherně průzračné. Slunečníky
s lehátky jsou poskytovány zdarma. Čekají Vás
atraktivní výlety: krásná Matera, města kultury
roku 2019 (UNESCO), městečko Alberobellas
s tzv. „trulli“ (UNESCO), úchvatná barokní městečka Lecca a Gallipoli v samém srdci Salenta,
jeskyně Castellana a další krásná místa.
Pěkné pokoje

Pojeďte si s námi zacvičit a zároveň objevit panenskou část Itálie, kde kouzlo
nedotčené přírody působí téměř na každém kroku. Objevíte tu překrásné pláže,
horské útvary, množství starověkých památek a také pohostinné obyvatelstvo
s tradiční kulturou. Útulný hotel s bazény, s vlastní pláží. Vynikající strava. Velká
nabídka poznávacích zájezdů (UNESCO).
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůžkové pokoje (možnost přistýlky) s příslušenstvím, lednička, TV/SAT, fén,
klimatizace, terasa nebo balkon
• stravování: polopenze, zesílená italská snídaně, 3 chodová večeře s bufetem salátů a výběrem z 1. a 2. chodu, dezert
• 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 v bazénu, v moři
• plážový servis (lehátka/křesílka a slunečníky)
• 1x procházka s delegátem k věži Santa Sabina
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta

Městečko Alberobellas
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Začněte léto
v panenské
přírodě
na krásných
plážích

Matera
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Sicílie
2–3x denně cvičení pro každý věk

• 8denní pobyt, letecky, regenerace
• okouzlující příroda, čisté moře
• největší aktivní vulkán v Evropě
• historická města – zajímavé výlety
• oblíbené letovisko v krásném zálivu
• hotel s bazény přímo u pláže
• příjemné počasí, velmi teplé moře
• aquagymnastika, plážový servis
• nádherný ostrov, skvělé zakončení léta
Termíny
neděle – neděle

Ceny/os. (Kč)

5. 9.–12. 9.

Dospělí

20 370

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč
Příplatek: 1lůžk. pokoj 2 300 Kč
Příplatek: plná penze 2 300 Kč
Příplatek: výhled na moře 1 300 Kč/os.
Doprava: letecky Praha –Catania – Praha
Cena nezahrnuje: případnou
pobytovou taxu

Hotel Club La Playa

Příjemný hotel

Výlety: u delegáta

V.I.P.

MOŘE

BAZÉN

HISTORIE

Hotel Club La Playa***
Sicílie je největší italský ostrov plný podmanivých kontrastů, okouzlující přírody, srdečných
lidí, středomořských pochoutek a příjemného
klimatu. Najdete zde klid na plážích u moře
tak modrého, že snad modřejší být ani nemůže.
Nad celým ostrovem bdí největší aktivní vulkán
v Evropě – Etna. Nadchne Vás i krásou svých
pobřežních letovisek a historických měst plných
památek na různé dobyvatele, kteří jí vtiskli svou
tvář. Největší atraktivity (Palermo, Syrakusy, dosud činná sopka Etna, Agrigento atd.) jsou celosvětově proslulé, ale celkově je Sicílie stále ještě
neprobádanou oblastí.
Oblíbené přímořské letovisko Marina Di Patti
se nachází v italské provincii Messina, v krásném zálivu Patti. Najdete tu vše, co potřebujete
ke skvělé dovolené – obchůdky, kavárny, restaurace… Z místního přístavu se pořádají výlety na Liparské ostrovy.
Příjemný hotel Hotel Club La Playa se nachází
na nábřeží Marina di Patti přímo u krásné pláže
a cca 1,5 km od centra města Patti. V okolí hotelu naleznete menší nákupní centrum s barem,
další služby pak směrem do centra letoviska.
Autobusová zastávka se nachází cca 200 metrů
od hotelu a vlaková cca 2 km. K vybavení hotelu
patří: recepce, WiFi, dvě restaurace, dva bary, kavárna, konferenční místnost, olympijský bazén,
menší bazén s vířivkou, zahrada a soukromá
pláž. Cvičení probíhá v areálu hotelu. Soukromá
písčito - oblázková pláž se nachází přímo u hotelu. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka/křesílka na pokoj) v ceně. Vybírat můžete z velkého
množství atraktivních výletů: město Palermo
a Monreale, Liparské ostrovy – Lipari a Vulcano,
sopka Etna s návštěvou Taorminy a další.

85

Johann Wolfgang Goethe byl ostrovem
doslova ohromen, prohlásil: “ Vidět Itálii
a nevidět Sicílii je jako nevidět Itálii
vůbec, protože Sicílie je klíčem k celé
zemi”. Proto vítejte na tomto fascinujícím
ostrově. Nádherná příroda, historické
skvosty, aktivní vulkán Etna, hezký hotel
s bazénem přímo u moře, vynikající strava,
milí lidé a k tomu pohyb na konci léta.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje (možn. přist.) s přísl.,
lednička, TV/SAT, fén, telefon, trezor, klimatizace, terasa nebo balkon
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu s bufetem salátů
včetně sklenice vody a vína k večeři
• 2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce
• pravidelná aquagymnastika v bazénu, v moři
• plážový servis (lehátka/křesílka a slunečníky)
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta

Atraktivní výlety

Zastavení
s pohybem
pod vulkánem

Kouzelná Sicílie

Velké bazény u hotelu
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Ischia
2–3x denně cvičení pro každý věk

• 8denní pobyt, letecky, celková regenerace
• nadstandard, oblíbený pobyt již 16.rok
• velmi žádaná lokalita, za super cenu
• špičkový hotel s 3 bazény, sauna a lázně
• vynikající polopenze, all inclusive nápoje
• Poseidonovy zahrady příjemnou procházkou
• kouzelné městečko Forio na dosah
• slevy na vstupy do termálních parků
• společné návštěvy parků i s dopravou
Termíny
pondělí – pondělí

Ceny/os. (Kč)

10. 5.–17. 5.

Dospělí

9 680

Doprava letecky cena 9 480 Kč (včetně transferů).
Aktuální cena letenky se může měnit
Dospělí na 3.lůžku: 8 640 Kč
Galidon mořská strana 1 400 Kč/os.
Příplatek: jednolůžkový pokoj 2 280 Kč
Příplatek: all inclusive nápoje 1 370 Kč
Doprava: letecky Praha –Neapol – Praha
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu
cca 1,5 Eur./os./den

Výlety: u delegáta

Okouzlující hotel
Galidon

Termální bazén u hotelu Galidon

V.I.P.

MOŘE

AQUA

TERMÁLY

Hotel Galidon***
Ostrov Ischia se nachází v jižní Itálii, v Tyrhénském moři. Nejkrásnější a nejslavnější ostrov Neapolského zálivu si získal svůj věhlas
po celém světě. Největší dary Ischie jsou slunce, pláže, překrásná příroda, milí obyvatelé
a zejména více než sto léčivých termálních
pramenů. K největším zážitkům patří návštěva okouzlujících termálních parků, které
nabízí množství bazénů s léčivou, termální,
mořskou nebo sladkou vodou o různé teplotě. Aragonský hrad, Sorgeto – horký pramen, který se vlévá do moře a vynikající italské jídlo je to, proč se sem návštěvníci znovu
vracejí. Ženy ocení dokonalou rehabilitaci
celého těla a relaxaci v teplých vodách na začátku sezóny, kdy je ostrov zcela zelený, je
tu klid a v termálních parcích velmi málo lidí.
Lázeňský hotel Galidon je velmi žádaný pro
svoji skvělou polohu. Leží přímo nad krásnou
zátokou Citara se slavným termálním parkem
Poseidonovy Zahrady, který je procházkou
600 m od hotelu nebo zkratkou asi 300 m po
schodech. Centrum městečka Forio je 25 minut chůze. K dispozici je na vyžádání i Shuttle
bus. U hotelu je zastávka místní dopravy.
Hotel je známý vynikající domácí kuchyní
s nabídkou místních specialit. Ke stravování
formou polopenze, kdy lze vyměnit i večeři
za oběd, je možné doobjednat soft drinks all
inclusive. K vybavení patří recepce, WiFi, restaurace, 2 bary, 2 venkovní termální bazény
(34 až 37 °C), nový Kneippův chodník, vnitřní termální bazén, termální sauna, termální
lázně s procedurami s termálním bahnem (za
popl.), terasa na cvičení s nádherným výhledem na moře. Nejvíce oceníte opravdu příjemné rodinné prosředí a nádhernou zahradu
na relaxaci.
Při zájmu klientů organizujeme společné návštěvy termálních parků s přistaveným minibusema další atraktivní výlety. Cena letenky
se může v době vaší rezervace změnit.
Nádherná plocha na cvičení

Ischia je „fantastická záležitost“ – moře,
termální lázně, slunce, italská káva,
skvělá strava, milí lidé. Prostě to nejlepší,
co Evropa nabízí. Vyjímečně příjemný
rodinný hotel s lázněmi má unikátní
polohu blízko nejkrásnějšího termálního
parku. V květnu je ostrov nádherně
rozkvetlý a je zde klid. Pro pohodu
klientů organizujeme společné návštěvy
parků a cvičíme zde v teplých bazénech.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, lednice, TV/SAT, fén, balkon.
• stravování: polopenze, snídaně – formou
bufetu, večeře – hlavní jídlo výběr z menu,
předkrmy, zákusky, saláty – bufet, vynikající
strava, možnost dokoupit all inclusive nápoje (v ceně od 10.00 do 22.00 rozlévané nealko. nápoje, voda, víno, čaje, výborná italská
káva), možnost vyměnit večeři za oběd
• 2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce
• aquagymnastika v bazénu • služby delegáta
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za přípl.
Termální parky

Pohoda a klid

Nejoblíbenější pobyt

Klid, moře
a kouzelné
termály
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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
Termíny
sobota – sobota
10. 7.–17. 7.
11. 9.–18. 9.

Ceny/os. (Kč)
2lůž. standard

2lůž. balkon

9 280

9 850

Doprava autobus cena 4 490 Kč (odjezd v pátek dopoledne)
Doprava letecky 10 240 Kč (včetně transferů)
Dospělí na 3.lůžku standard 8 660 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj standard 2 400 Kč

Doprava: letecky Praha –Neapol – Praha
Aktuální cena letenky se může měnit.
Cena nezahrnuje: lázeňskou
taxu cca 1,5 Eur./os./den
Výlety: u delegáta

Hotel Park Victoria

V.I.P.

MOŘE

AQUA

TERMÁLY

Hotel Park Victoria***
Popis ostrova a letoviska (viz předchozí stránka).
Příjemný rodinný hotel Park Victoria s půvabnou zahradou se rozprostírá 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 zahradu s příjemným posezením,
lehátky a slunečníky a pěkným travnatým místem na cvičení.
Je zde i velká krytá plocha, proto lze příjemně cvičit v plné sezóně. Pokoje jsou v několika
budovách, některé mají balkon nebo terasu.
Pokoje jsou na poměry ostrova zcela standardní, 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 restaurace, je cca 15 minut. Příjemnou procházkou po
pobřeží se dostanete za cca 20 minut do nejznámějšího termálního parku Poseidonovy
zahrady a na známou pláž Citara. Organizujeme
společné návštěvy všech parků i s dopravou,
okruh po ostrově, návštěvu Pompejí a Vesuvu
nebo ostrova Capri. Dokonalá atmosféra.

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 krásného termálního ostrova.

Ráj na zemi v termálních parcích

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, večeře výběr z menu, rozšířený zeleninový bufet
• 2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční,
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk.
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších
fitness pomůcek na zpevnění těla, redukce
•
pravidelná aquagymnastika na uvolnění
v termálním bazénu • služby delegáta
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za přípl.
Autobusová doprava (odjezd v pátek) za přípl.
Moře
a zázračné
prameny,
které léčí

Vnitřní termální
bazén

Dokonalá pohoda
Ischii milujeme

Krytá plocha
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MAĎARSKO

Bük

Termíny
středa – sobota

Ceny/os. (Kč)

17. 11.–20. 11.

8 980

Dospělí přistýlka 7 980 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 000 Kč

Doprava autobusem v ceně. Odjezd z Prahy je brzy ráno,
příjezd do lázní je odpoledne. Odjezd z lázní je odpoledne,
příjezd do ČR je v pozdních nočních hodinách

Hotel Répce Gold

Prodloužený
ozdravný
víkend
v termálech

Vnitřní lázeňský areál

V.I.P

TERMÁLY

Říčany u Prahy
BALNEO

DOPRAVA V CENĚ

PŘÍRODA

NORDIC WALKING

INK

ČESKÁ REPUBLIKA

A

Termíny
čtvrtek–neděle

Ceny/os. (Kč)

20. 5.–23. 5.*

4 860

Hotel Répce Gold****

Hotel Oáza***

Městečko Bük leží na severozápadě Maďarska,
nedaleko rakouských hranic. Je známé díky zdejším lázním, které jsou jedny z nejznámějších
a nejoblíbenějších termálních lázní v Evropě.
Léčivá a velmi účinná termální a minerální voda
vyvěrá na povrch z pramene o teplotě až 58°C.
Lázeňský komplex Bükfürdõ o rozloze 14 ha
s vodní plochou více než 5.000 m2 se nachází
v krásné zeleni přírodního parku.
Moderní areál má léčebnou část: vnitřní léčebné bazény, venkovní plavecké bazény a zážitkovou část: venkovní a vnitřní bazény, perličkový bazén a zážitkové koupele… Saunový
svět s velkým množstvím saun je za poplatek.
Hotel Répce Gold je propojen s lázeňským
areálem krytou chodbou. Je zde recepce, restaurace, lobby bar, výtah, biliár, WiFi, hotelové
wellness centrum: bazén, whirlpool, jacuzzi,
sauna, parní kabina, za popl. kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, solná komora, solárium.
Pobyt je s dopravou autobusem (nástupní
místa v CK). Odjezd autobusu je brzy ráno ve
ST, příjezd do lázní je odpoledne. Odjezd z lázní je odpoledne v SO, příjezd do ČR je v pozdních nočních hodinách.
Program víkendu začíná ve středu besedou
a cvičením v sále, celý čtvrtek a pátek se střídá
cvičení a relaxace v termálních lázních. V sobotu
je možno být až do odpoledne v termálním
areálu. Celková relaxace rehabilitace.

Nedaleko Prahy v těsné blízkosti lesů a rybníků
3 470
se nachází moderní sportovně relaxační areál
15. 10.–17. 10.
3 470
Oáza. Ubytování je v kvalitních dvoulůžkových
pokojích v bungalovech v přírodě.
*Příjezd ve čtvrtek včetně programu
Součástí areálu jsou vnitřní a venkovní teniso- Dospělí přistýlka 3 340 Kč
vé kurty, plážový volejbal... Pro relaxaci lze využít Příplatek: 1lůžkový pokoj 310 Kč/den
saunu a venkovní vytápěný bazén (letní měsíce).
Doprava: vlastní, vlak i autobus. Parkování u areálu zdarma.
Po sportu je možné posedět v útulné restauraci
s krbem nebo na příjemné terase. Cvičení proModerní sportovní areál
bíhá v areálu v pěkném sálu. Do programu je
zařazena aquagymnastika v moderním krytém
bazénu a cvičení se Smovey v přírodě. Společná
vycházka Nordic Walking do lesa, která je zakončena v kavárně .
Z náměstí Říčan (bus z metra Opatov) je to do
Oázy chůzí cca 10 min. Z vlaku cca 20 min. nebo
odsud jezdí městská doprava.
Termíny jsou vybrány v měsících, kdy oceníte
spojení areálu s přírodou. V květnu je možno
si pobyt prodloužit již od čtvrtka pro ty, kteří
Aqua v pěkném bazénu
chtějí déle „zapracovat s Míšou“ na svém těle.
Můžete zařadit i výlet do Prahy nebo Průhonic.
Ubytování v pátek po 14:00 hodině (v květnu
pro prodloužený pobyt ve čtvrtek)
Program začíná besedou v 17.30 a cvičením po
18:00 hod, večeří cca v 19:20 a končí v neděli okolo 12:00 hod.

Pojeďte si s námi prohřát před zimou celé
tělo do špičkových termálních lázní. Rozcvičíte celé tělo, odpočinete si a uděláte
něco pro své zdraví. Hotel s wellness, vstupy do lázeňského areálu a doprava v ceně.

Termály nás baví

AQUA

N OV

Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
(možnost přistýlky), TV, minibar, klimatizace,
trezor, telefon, župan, WiFi
• stravování: polopenze formou bohatého bufetu včetně 0,25 l minerální vody k večeři
• kondičně–rehabilitační program 2–3x denně,
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se
špičkovými pomůckami zaměřené na redukci,
zpevnění těla a na celkové protažení
• 3x vstup do léčebné i zážitkové části lázní
• aquagymnastika na relaxaci a uvolnění
• denně vstup do hotelového wellness centra
• doprava autobusem • pobytová taxa
• služby delegáta • župan

Načerpejte síly v přírodním areálu, kde
Vás čeká cvičení v sále, přírodě a bazénu.
Projdete se s hůlkami v lese a odpočinete si v sauně. V květnu si můžete přijet
skvěle zacvičit s Míšou již od čtvrtka.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůž. pokoje (možn. přist.), s přísl.
TV/SAT, WiFi, chladnička
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře odlehčená strava
• kondičně–rehabilitační program 2–3x denně,
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se
špičkovými pomůckami zaměřené na redukci,
zpevnění těla a na celkové protažení
• aquagymnastika se speciálními pomůckami
• venkovní bazén, lehátka (teplé počasí)
• vycházka Nordic Walking (hole k dispozici)
• ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
• pobytová taxa
Na místě je možno si objednat saunu.

pátek–neděle
21. 5.–23. 5.

Skvělé
cvičení a pohyb
v přírodě

Cvičení v přírodě

Nutno objednat předem

• Masáž částečná 30 min. 
280 Kč
• Masáž celková 60 min. 
500 Kč
Výběr - relaxační, aroma, lávovými kameny

Sál na cvičení
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Kutná Hora

Termíny
pátek – neděle

Ceny/os. (Kč)

AQUA

BALNEO

HISTORIE

Hotel U Kata***

23. 4.–25. 4.
14. 5.–16. 5.
1. 10.–3. 10.
22. 10.–24. 10.
5. 11.–7. 11.
19. 11.–21. 11.

3 990

Příplatek: 1lůžkový pokoj 400 Kč/den

Doprava: parkování zdarma v uzavř. areálu (vjezd zezadu z hl. silnice,

která vede k bazénu), vlak 3min. (zastávka KH město), bus 10 min. chůze

Hotel U Kata

Pěkné pokoje

Víkend
v pohybu
s komplexní
regenerací

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 krásu zapsány na seznam UNESCO (Vlašský dvůr,
chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej, Hrádek). Hotel je nejkomplexnějším zařízením s nejširší
nabídkou služeb v regionu. Pro odpočinek
je hostům k dispozici wellness centrum s širokou 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 sportovní areál s plaveckým bazénem, kde probíhá
aquagymnastika. Můžete si vyzkoušet i atraktivní pivní lázně, které uvolní svaly. Kutná Hora
je 70 km od Prahy a je dostupná jak příměstskou dopravou, tak i vlakem. Využijte nabídky
si pobyt prodloužit do pondělí (na dotaz v CK).
Program celého víkendu je sestaven tak,
aby jste příjemně prostřídali cvičení, regeneraci a poznání nádherného města.
Ubytování v pátek od 14.00. Odpoledne klientky mohou využít k prohlídce města.
Program začíná večeří cca v 17.30, úvodní
besedou v 18.00 a aquagymnastikou v 19.00,
končí v neděli obědem cca v 11.30.

Vonné koupele

Fantastická kombinace rozmanitého cvičení s následnou rehabilitací ve wellness,
kterou lze doplnit procházkami po nádherném historickém městě. Stylový a útulný hotel v klidné části města u centra.

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

Cena zahrnuje
•u
 bytování: 2–4lůžkové pokoje a apartmány
s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi
• stravování: plná penze, snídaně formou bufetu, obědy a večeře – odlehčené menu
• kondičně–rehabilitační program 2–3x denně,
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se
špičkovými pomůckami zaměřené na redukci,
zpevnění těla a na celkové protažení
• 1–2x rehabilitační uvolnění v pěkném wellness centru, parní a finská sauna, whirpool
• aquagymnastika v bazénu s pomůckami
• 20% sleva na procedury v hotelu
• pobytová taxa
Při zájmu klientů lze objednat na místě zajímavou prohlídku po historickém centru s milým
průvodcem (cca 1,5 hodiny, cena 100 Kč).
Velký výběr
atraktivních lekcí

Balneo v ceně

Pro každý věk
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Aquagymnastika
v pěkném bazénu
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Termíny
pátek – neděle

I
N OV

NK A

Ceny/os. (Kč)

4. 6.–6. 6.

3 770

8. 10.–10. 10.
29. 10.–31. 10.

3 570

12. 11.–14. 11.
26. 11.–28. 11.

3 470

Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/den
Doprava: vlak, autobus, vlastní, hlídané parkování přímo
v areálu 100 Kč/den, včasná rezervace v penzionu předem
nutná (omezený počet míst)

Penzion přímo v parku

Pěkné pokoje

ČESKÁ REPUBLIKA

Poděbrady
AQUA

BALNEO

OBLÍBENÉ LÁZNĚ

Wellness Penzion Alfa***
Lázně Poděbrady jsou příjemné a velmi oblíbené lázně s upravenými parky, hezkým okolím,
přírodním koupalištěm a kulturním vyžitím.
Zmodernizovaný penzion Alfa nabízí klidné
ubytování v centru Poděbrad přímo v parku
lázeňské kolonády. Svým klientům poskytuje
přátelskou rodinnou atmosféru, aby si mohli
užít příjemný víkend. Nabízí pěkné dvojlůžkové pokoje s balkonem nebo s francouzským
oknem s výhledem do parku a jednolůžkové pokoje směrem do otevřeného dvora. Ve
3. patře jsou nové tří a čtyřlůžkové apartmány
s dvěma ložnicemi. V některých pokojích je
k dispozici unikátní hvězdné nebe.
Hosté se mohou ponořit do oázy klidu a harmonie díky wellness centru, které je součástí
penzionu. Poskytuje širokou škálu služeb, mezi
které patří koupele, masáže, zábaly, hydrojet
či křeslo Shiatsu. Možnost zapůjčení županu
(50 Kč/pobyt). Pobyt je se snídaní a hosté si
mohou vybrat individuálně z široké nabídky
vynikajících restaurací v okolí, které nabízí cenově dostupné menu. V penzionu je možno
si objednat kávu, nápoje, víno… a v teplých
měsících funguje venkovní terasa s občerstvením. Velkou výhodou je vlastní hlídané parkoviště přímo v areálu objektu.
Tento komfortní penzion se nachází přímo
u teplého rehabilitačního bazénu (cca 150 m)
a do tělocvičny je to cca 5 min. Výhodou je
i blízká vzdálenost k nádraží (3 min.).
Ubytování v pátek od 14.00. Program začíná společnou úvodní besedou v penzionu
v 17.30, cvičením cca v 18.15 a končí v neděli
cca ve 12.00.

Poděbrady jsou o víkendu velmi žádané. Vás čeká příjemný rodinný penzion
přímo na kolonádě v parku, velký výběr
atraktivních lekcí, teplý bazén, pěkné
wellness centrum a kouzelné lázeňské
město s příjemným kulturním vyžitím.
Cena zahrnuje
• ubytování: 1–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, fén, TV/SAT, lednice, varná konvice, WiFi
• stravování: kontinentální snídaně rozšířená
o zdravý bufet
• kondičně–rehabilitační program 2–3x denně,
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se
špičkovými pomůckami zaměřené na redukci,
zpevnění těla a na celkové protažení
• aquagymnastika v teplém bazénu
• ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey
• pobytová taxa, sleva na balíčky procedur

Oblíbený
víkend
s rodinnou
atmosférou

Penzion Alfa

Pěkná tělocvična

Balneo

95
95

Nutno objednat předem

• Balíček 1: masáž (30 min.) výběr – klasická, aroma,
medová, nohou, hlavy, lávovými kameny 	
440 Kč
• Balíček 2: masáž (55 min.) výběr viz balíček 1  800 Kč
• Balíček 3: perličková solná koupel s chromoterapií – léčba barevným světlem (20 min.), karafa vody
s citrónem 
390 Kč
• Balíček 4 : parafinový zábal rukou a rašelinový obklad
zad (30 min.) 
440 Kč
Lázeňský bazén

Atraktivní cvičební lekce
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Mladá Boleslav

Termíny
pátek – neděle

Ceny/os. (Kč)

14. 5–16. 5.
1. 10.–3. 10.
12. 11.–14. 11.

3 980

Dospělí přistýlka 3 100 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 600 Kč/den
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 lze objednat taxi (cca 120 Kč/auto)na nádraží v M.B.

Hotel Sand Martin

Oblíbený pobyt
Luxusní wellness

Nadstandardní
víkend
s celkovou
regenerací

V.I.P.

BAZÉN

BALNEO

SKVĚLÁ CENA

Nymburk
AQUA

BALNEO

CELODENNÍ PROGRAM

Termíny
pátek – neděle

97

Ceny/os. (Kč)

Hotel Sand Martin****

Sportovní a relaxační centrum

Moderní hotel Sand Martin je součástí golfového 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. Součástí resortu je celodenně
otevřená restaurace s venkovní terasou a sál
na cvičení. Celý pobyt je neomezený vstup
do pěkného wellness centra, jehož součástí
je rehabilitační bazén s mírně slanou vodou
(protiproud, vzduchová a vodní masáž atd.)
a rozsáhlá odpočívárna s lehátky, moderní finská sauna s odpočívárnou a fitness vybavené
kvalitními stroji. Příjemnou procházkou můžete navštívit Národní přírodní památku Radouč s vzácnými rostlinami a chráněnými živočichy. Centrum města je cca 3,5 km. Celodenní
program cvičení můžete střídat s individuální rehabilitací ve wellness. V pátek a v sobotu ve večerních hodinách bude wellness k dispozici pouze pro naši skupinu. V neděli je celé
dopoledne cvičení nebo možnost relaxace ve
wellness. Z autobus. stanoviště v Mladé 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 rehabilitací a končí v neděli cca ve 12.00.

7. 5.–9. 5.
Hotel v klidné části za městem v přírodě je sportovní centrum, kde je vše pod jednou střechou:
8. 10.–10. 10.
3 980
tělocvičny, vlastní krytý plavecký bazén 25 m,
22. 10.–24. 10.
teplý rehabilitační bazén s tryskami, sauna…
5. 11.–7. 11.
vše v ceně. Objekt je využíván jako sportovní
19. 11.–21. 11.
a rehabilitační zázemí zahraničních i českých
reprezentantů. Svým špičkovým vybavením je Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den
dokonalý i pro náš nadstandardní program. Je tu
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu dle místních poplatků
navíc bohatá a vynikající strava. Nechybí tu ani
příjemný bar. Z nádraží v Nymburce lze dojet do
Doprava: vlastní, parkování u hotelu zdarma, vlak, autobus.
Sportcenta místní dopravou. Jeden z nejoblíZ hl. nádr. (vlak i bus) Nymburk ke Sportcentru jezdí v PÁ
benějších pobytů za vynikající cenu.
místní doprava v 16.03,17.03,18.03... (cca 10 min). V NE možno
na recepci dojednat taxík (cca150 Kč/auto) k nádraží.
Ubytování v pátek od 16.00 (lze přijet i dříve).
Program začíná srazem na recepci v 17.15, večeří v 17.30, besedou v 18.40 a cvičením
v 18.50, končí v neděli obědem ve 12.00.

Dokonale strávený víkend v pohybu v zeleni Vás pohladí po duši. Luxusní hotel,
moderní fitness a wellness s bazénem
a saunou je po celý pobyt v ceně. Velký
výběr atraktivních lekcí můžete dle své
chuti kombinovat s příjemnou relaxací.
Nádherném prostředí za vynikající cenu.
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
• pobytová taxa

23. 4.–25. 4.

Celodenní rozmanitý cvičební program
s největším výběrem atraktivních cvičebních
lekcí a pomůcek. V areálu je velká tělocvična,
plavecký bazén, sauna, rehabilitační bazén
s tryskami, celodenní stravování. Vše v ceně.
Sport. a relax. centrum
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., některé bezbariérové, 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
• 2–3x rehabilitační program: teplý rehabilit.
bazén s tryskami, sauna – uvolnění celého těla
Po příjezdu lze objednat na místě masáže
(lávovými kameny,
aroma, klasické, reflexní,
antistresové…).
Oblíbený
víkend s nadRehabilitační bazén
standardním
programem

Aqua

Nejoblíbenější
víkend

Největší výběr
atraktivních lekcí
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Termíny
pátek – neděle
29. 10.–31. 10.
12. 11.–14. 11.

Ceny/os. (Kč)
2lůžk.
3lůžk.
3 950

3 650

Příplatek: 1lůžkový pokoj 400 Kč/den
Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu zdarma.

Congress & Wellness Hotel
Palcát

Cvičení nás baví
Pohodový
víkend

Pěkné pokoje

Fitness víkend
v kouzelném
městě

Relaxace ve wellness

Tábor
BALNEO

KULTURA

Sobotka
HISTORIE

Congress & Wellness
Hotel Palcát***+
Oblíbené jihočeské městečko Tábor spojuje jak
historii, kulturní život, tak i skvělé sportovní
možnosti, výlety a cykloturistiku. Dovolte nám
seznámit Vás s jeho památkami (Husitské muzeum s podzemními chodbami, věž Kotnov,
Bechyňská brána, muzeum pivovarnictví), najdete tu i botanickou zahradu a ZOO. Posedět
můžete v mnoha hezkých kavárnách a navštívit hezké obchůdky. Prohlídkový okruh městem můžete zažít i s průvodcem.
Hotel Palcát po rekonstrukci nabízí velmi pěkné ubytování a nachází se v blízkosti historického centra. V restauraci a na terase se podávají chutné pokrmy. V hotelu je sál na cvičení,
relaxaci nabízí luxusní wellness & spa hotelu,
kde naleznete velkou finskou saunu, parní
a vario saunu, whirlpool, Kneippův chodník,
vyhřívanou lavici, ochlazovací bazén nebo
ledové vědro. Nechybí ani nabídka kosmetických procedur a různých masáží.
Program je v sobotu uzpůsoben tak, že cvičení
probíhá v ranních hodinách, cca v 9.30 je snídaně. Pak máte čas na procházku městem, poté Vás
při zájmu provede průvodce. Odpoledne je celé
v pohybu a zakončíte ho relaxací ve wellness
& spa hotelu. Celé dopoledne v neděli cvičíte.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne
klientky mohou využít k prohlídce města.
Program začíná večeří v 18.00, úvodní besedou
v 18.30, cvičením cca v 19.15 a končí v neděli cca ve 12.00.
Historické město s příjemnou atmosférou,, velmi pěkný hotel se sálem a nádherným wellness. Skvěle si zacvičite, popovídáte v kavárničkách, poznáte město
s průvodcem a fantasticky zregenerujete.
Prostě užijte si úžasný „holčičí“ víkend.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–3lůžkové pokoje s příslušenstvím, župan, TV/SAT, WiFi
• s travování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře – odlehčené menu
• kondičně–rehabilitační program 3–4x denně,
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevnění těla, na redukci váhy a na celkové protažení
•1
 x vstup do luxusního wellness & spa hotelu
•1
 0% sleva na masáže v hotelu • p
 obyt. taxa
Při zájmu lze objednat prohlídku po historickém
centru s průvodcem (cca 1,5 hod., cena 100 Kč).

PŘÍRODA

NORDIC WALKING

SKVĚLÁ CENA

Hotel Pošta***

Termíny
pátek – neděle
28. 5.–30. 5.

Ceny/os. (Kč)
dospělí
3 680

17. 9.–19. 9.
Romantický kraj Český ráj spojuje přírodní
krásy s četnými historickými památkami. Mezi Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den
pozoruhodná místa patří např. Skalní měsDoprava: vlak, autobus, vlastní. Parkování - bezplatně za
ta v Prachovských skalách. Půvabné městečhotelem, popř. přímo před hotelem na náměstí 100 Kč/den
ko Sobotka pro svou úžasnou polohu je oznaCena nezahrnuje: pobytovou taxu dle místních poplatků
čováno jako vstupní brána do Českého ráje.
Kromě kouzelného historického centra objevíte
na vršku nad městem zámek Humprecht.
Hotel Pošta
Hotel Pošta se nachází v samotném historickém centru města a má skvělé hodnocení.
Krásné ubytování v nově zrekonstruovaném
hotelu se stylovou restaurací, pizzerií, kavárnou a letní terasou, milý a ochotný personál,
skvělá kuchyně Vás pohladí po duši. Cvičení
v nedaleké prostorné tělocvičně je přizpůsobeno tak, abyste se mohli věnovat i společné
vycházce Nordic Walking, návštěvě zámku
(při nepřízni počasí - více lekcí v tělocvičně).
Ubytování v pátek od 14.00 hodin. Odpoledne
klientky mohou využít k procházce po městě.
Program začíná večeří v 17.30, úvodní beVelká tělocvična
sedou v 18.00 a cvičením okolo 19.00
a končí v neděli cca ve 12.00.

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

Fitness
víkend
s Nordic
Walking

Cena zahrnuje
• ubytování: 2lůkové pokoje s příslušenstvím
(možnost přistýlky),TV/ SAT, WiFi
• s travování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře – výběr ze 3 menu
• kondičně–rehabilitační program 2–3x denně,
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se
špičkovými pomůckami zaměřené na redukci,
zpevnění těla a na celkové protažení
•v
 ycházka Nordic Walking (hole k dispozici)
• t uristická mapa, káva a dezert na přivítanou
•5
 0 % sleva na vstup do zámku Humprecht
Příjemné prostředí

Prostorná tělocvična
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Termíny
pátek – neděle

ČESKÁ REPUBLIKA

Ceny/os. (Kč)
2lůžk.
3–4lůžk.

21. 5.–23. 5.
15. 10.–17. 10.
26. 11.–28. 11.

3 790

3 430

Příplatek: 1lůžkový pokoj 400 Kč/den
Doprava: u hotelu parkování zdarma. Výborné spojení
z Prahy busem i vlakem (cesta trvá cca 30 minut).

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu dle místních poplatků

Hotel Grand Litava
Beroun

Velký výběr cvičebních lekcí

Víkend
plný pohybu
v pěkném
městečku

Beroun
AQUAPARK

BALNEO

Telč
KULTURA

PŘÍRODA

BALNEO

HISTORIE

CENOVÝ HIT

Termíny
pátek – neděle

Ceny/os. (Kč)
2lůž.
3–4lůž.

Hotel Grand Litava Beroun****

Hotel Antoň***

Královské město Beroun láká k návštěvě nejen historickými památkami, bohatou kulturní a sportovní nabídkou, ale i svým překrásným
okolím. Pro milovnice přírody vede z Berouna
naučná stezka Brdatka. Nedaleko je nejznámější hrad Karlštejn, kam jezdí vlak. Každou
sobotu se na náměstí konají atraktivní trhy.
Pro milovnice bruslí vede z Berouna in-line dráha
kolem řeky Berounky.
Příjemný hotel Grand Litava najdete přímo
v historickém srdci města. V hotelové restauraci se podává snídaně a večeře, oběd lze dokoupit. Dále nabízí bar, fitness centrum, půjčovnu
jízdních kol, Wi-Fi. Cvičení probíhá v sále hotelu,
výjimečně může probíhat v nedaleké pěkné tělocvičně. Moderní Relax centrum, kde čerpáte
procedury je vzdáleno 170 m.
Beroun je hezké město na prohlídku i nákupy,
program je v sobotu uzpůsoben tak, že cvičení probíhá v ranních hodinách, pak je cca
v 9.30 snídaně a poté máte čas na relaxační procedury. Odpoledne je pak celé v pohybu. Zakončíme ho v aquaparku Laguna cvičením v bazénu a relaxací ve vířivých bazénech nebo v páře.
V neděli je celé dopoledne cvičení.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne
můžete využít k procházce po městě.
Program začíná večeří v 18.00, besedou v 18.30,
cvičením cca v 19.30 a končí v neděli cca
ve 12.00.

15. 10.–17. 10.
Prožijte nádherný víkend v městečku Telč, které je právem zapsáno na Seznam světového Dospělí přistýlka 2 880 Kč
dědictví UNESCO. Okouzlí Vás neskutečná 2lůžkový Superior 3 880 Kč/os
krása památek přetrvávající staletí. Telčský zá- Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den
mek patří mezi klenoty moravské architektury.
Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu. Do Telče
Útulný rodinný hotel Antoň se nachází přímo
jezdí pravidelné linky BUS (např. z Prahy v 15.30– v Telči v 18.00).
vedle zámeckého parku, v těsné blízkosti historického jádra města. Najdete tu stylovou restauraci s letní terasou a pěkný sál na cvičení.
Klienti si mohou vybrat z menších podkrovních
pokojů a Superior pokojů se soukromou terasou s proskleným zastřešením. Náročnějším
klientům doporučujeme Superior pokoje. Regenerace probíhá v 4* hotelu, který je přímo
naproti. Je zde luxusní wellness centrum s vířivkou, saunou a masážemi. Program víkendu je
sestaven tak, abyste si skvěle zacvičili, poznali
toto krásné město a zregenerovali ve wellness. Pohodový víkend za skvělou cenu.
Víkend
Hotel Antoň
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne kliv pohybu
s velkou zahradou
entky mohou využít k prohlídce města.
s poznáváním
Program začíná večeří v 18.00, úvodní besedou
krásných míst
v 18.30, cvičením v 19.15 a končí v neděli
cca ve 12.00.

Beroun je příjemné a oblíbené historické
městečko se spoustou obchůdků i kaváren. Dobře hodnocený hotel u náměstí se
sálem na cvičení. Velká nabídka atraktivních procedur. Program uzpůsoben, abyste měli čas i na prohlídku města a výlety.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–4 lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, fén,
trezor, telefon, posezení minibar WiFi,
• s travování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře - odlehčené menu
• kondičně–rehabilitační program 2–3x denně,
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se
špičkovými pomůckami zaměřené na redukci,
zpevnění těla a na celkové protažení
•a
 quagymnastika a regenerace v aquaparku

30. 4.–2. 5.

• Lázeňská koupel (20 min.)– výběr
• Částečná masáž (30 min.) – výběr
• Zábal – dle vašeho výběru

350 Kč
350 Kč
150 Kč

3 280

Poznejte kouzelné městečko v rodinném
hotelu přímo u zámeckého parku. Pěkný
sál na cvičení, luxusní wellness, procházka
s průvodcem, příjemné „cukrárny “.
Cena zahrnuje
• ubytování: 2–4lůž. podkrovní menší pokoje
nebo 2lůž. Superior pokoje se zimní zahradou
(možn. přist.) s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi
• stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře – dvouchodové menu, odlehčená strava
• kondičně–rehabilitační program 2–3x denně,
přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se
špičkovými pomůckami zaměřené na redukci,
zpevnění těla a na celkové protažení
• relaxace ve wellness centru (vířivka, sauna)
• pobytová taxa
Při zájmu lze objednat prohlídku po histor. centru s průvodcem (cca 1,5 hodiny, cena 100 Kč).

Relaxace v zámecké zahradě
Wellness

Nutno objednat předem (lze kombinovat)

Pěkné okolí
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Atraktivní pomůcky
na cvičení

3 150
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• 12denní pobyt, letecky, exotika a poznávání
• přiměřené cvičení 1–2x denně pro každý věk  
• kombinace zážitkového a poznávacího pobytu
• pulsující Bangkok, perla thajské architektury
• plovoucí trhy, slavný most přes řeku Kwai
• odpočinek a pohyb na kouzelných plážích Krabi
• šnorchlování u ostrůvků Jamese Bonda
• hotelová pláž známá z holywoodských trháků
• poznávání pralesa, jízda na slonech a kánoích
• průzračné azurové moře a nádherné pláže
• skvělé rozmanité jídlo v místních restauracích
• v ceně - let do Bangkoku, vnitrostátní lety

Thajsko

Poznávání
s pohybem

Připravujeme pro Vás
na 1. polovinu února 2022
Připravili jsme pro Vás pohodový zájezd
v kouzelném prostředí v kombinaci se cvičením, odpočinkem a relaxací na bílých
plážích, poznáváním historie, života a přírody Thajska. Využijte jedinečnou příležitost zažít „S úsměvem“ a se skvělou skupinou lidí, kteří mají rádi pohyb, nádhernou
dovolenou. Přesný popis zájezdu najdete
na www.cksusmevem.cz.
Zažít Thajské království se všemi jeho krásami, které s otevřenou náručí nabízí, to se neodmítá. Atrakcí pro cestovatele se tady skýtá na
tisíc včetně nádherné přírody a obdivuhodných staveb. A vyhlášená thajská kuchyně? To
je svět podmanivých chutí a vůní sám o sobě.
Vydejte se s námi prozkoumat tuto exotickou
zemi se skvostnými chrámy a dobrými lidmi.
Čeká Vás prohlídka Bangkoku s průvodcem.
Projdete se kolem důležitých dominant Bangkoku – majestátní Královský palác s chrámem
Wat Phra Kaeo, skrývajícím nejposvátnější zobrazení boha – sochu smaragdového Buddhy
a Wat Pho, nejstarší chrám Bangkoku s největší sochou ležícího Buddhy světa.
Kromě jiného, vše budete moci sledovat na
tepně Bangkoku - místní řece Chao Phraya
Riveru, u které bude Váš hotel. Večer možnost návštěvy nočního Bangkoku pro zvídavé, ochutnávka místního pouličního jídla.
Další den se seznámíte s historií Thajského
království. Čeká vás celodenní výlet na slavné
plovoucí trhy a k slavnému mostu přes řeku
Kwai skrz nádhernou přírodou provincie Kanchanaburi. Poznáte venkovské Thajsko.
Další den je přelet na Krabi. Rajské pláže s jemným pískem, azurová voda a dramatické scenérie okolních skalních útesů - vítejte na Krabi!
Ubytováni budete v krásném plážovém hotelu nedaleko přírodního parku. Nádherná pláž,
klidná voda a luxusní ubytování je skvělá kombinace pro Vaši dovolenou spojenou se cvičením na pláži nebo v areálu hotelu.
Odtud Vás čekají další výlety. Krásný výlet na
ty nejkrásnější ostrovy, které znáte z hollywoodských filmů - Phi Phi, Hong, Bambusový
či Kuřecí ostrov s pohádkovými plážemi.
Při dalším výletu Vás čeká jízda na slonech, posvátných zvířatech Thajců. A to rovnou v srdci
kouzelného tropického lesa. Krásu národního
parku se vzácnou mangrovníkovou džunglí,
s nádhernými vápencovými kaňony nemůžete obdivovat nijak jinak, než z malých kajaků.
Zážitek, na který se nezapomíná.
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Poznejte thajskou kuchyni na kurzu vaření,
kde se učil i Gordon Ramsay (naučíte se vařit
6 thajských pokrmů). Jedná se o jednu z nejoblíbenějších aktivit pro návštěvníky Krabi.
Mezi výlety relaxujete na nádherných plážích
a věnujete se smysluplnému cvičení.
Poslední den je večer přelet do Bangkoku. Pobyt je se snídaní s možností dokoupit polopenzi.
Doporučujeme jen snídani, protože celé Thajsko
nabízí fantastickou a cenově dostupnou stravu,
kterou budeme společně ochutnávat.

Hotel na Krabi

Cena zahrnuje
Ubytování: velmi kvalitní 3–4* hotely, které jsou
součástí zážitku . Bangkok: 3,5* – 4* hotel, Krabi
4*– 4,5* hotel (bude upřesněno na webu)
Stravování: snídaně po celou dobu pobytu
(večeře za doplatek)
Doprava: mezinárodní letenka se všemi taxami a poplatky, 2x vnitrostátní letenky v rámci
Thajska
Delegát a průvodce: služby delegáta a česky
hovořícího průvodce na výlety
Instruktorka fitness: rozmanitý cvičební program s atraktivními pomůckami
Vstupy a aktivity: všechny vstupy dle programu v ceně: aktivity spojené s poznáváním
Bangkoku, s výletem na most k řece Kwai, výlet
k ostrůvkům u Krabi spojený s koupáním a šnorchlováním, výlet do pralesa u Krabi, kurz vaření
thajské kuchyně, společný oběd
Cena: 49 680 Kč
Možnost úpravy dle podmínek pro rok 2022.
Zážitkový zájezd se uskuteční při min. počtu
15 účastníků. Při zájmu stačí složit vratný
rezervační poplatek 5000 Kč. Zálohu platíte
při zakoupení letenek a zaslání potvrzení
o zájezdu cca v květnu.

Vzpomínka
na Zanzibar

Bangkok

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:
			
on-line: 		
e-mailem:

tel. 323 632 133, 8.30–17.00 hod.
tel.: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859
www.cksusmevem.cz
info@cksusmevem.cz

Jak zaplatit?
Jak zaplatit?

Platbu možno rozdělit na zálohu a doplatek nebo zaplatit vcelku.
Platbu
možno
rozdělitVám
na zálohu
doplatek
nebo
zaplatit vcelku.
Veškeré
informace
o platbě
budouazaslány
spolu
s potvrzením
o zájezdu.
Veškeré informace o platbě Vám budou zaslány spolu s potvrzením o zájezdu.
KANCELÁŘ: Říčany (u náměstí ), Mlýnská 2, 2. patro, 8:30–17:00 hod.
CK S ÚSMĚVEM, S úsměvem ke zdraví s.r.o., Nad vodárnou 159/E, 251 01 Říčany u Prahy,
tel.: 323 632 133, mobil: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859, e-mail: info@cksusmevem.cz

