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Přehled Pobytů Pro rok 2017
Str. Destinace Popis Ceny od

Tuzemské pobyTy

17
Františkovy Lázně
Hotel Melodie***

Fitness, lázně, cenový hit na danou lokalitu, rodinná atmosféra,
hotel u parku, aqua a procedury v luxusním balneu, aquacentrum 6 760

19
Mariánské Lázně
Chateau Monty SPA****

Fitness, wellness, lázně, nadstandard pod jednou střechou,  
hotel v zeleni, denně aqua, bazén, sauna, koupel a římské lázně 7 720

21
Poděbrady
Na Zámku, Rondel

Fitness, ozdravný, lázně, rodinná atmosféra, přiměřené cvičení,
teplý bazén, balíčky procedur, velmi oblíbený pobyt, masáž v ceně 5 310

23
Třeboň
Siesta, Alfa, U Řehoře

Fitness, lázně, kulturní a sportovní vyžití i pro rodinu, aquacentrum,  
útulné penziony, teplý bazén lázní, atraktivní procedury, cykloturistika 5 940

25
Jidřichův Hradec
Hotel Černý Orel***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, velmi nabitý program, cenový hit,
v hotelu sál, balneo, aquapark, solná jeskyně, procedury v ceně 6 180

27
Luhačovice,
Rezidence Ambra****

Fitness, wellness, lázně, nadstandard pod jednou střechou,  
luxusní hotel na klidném místě, denně aqua, balneo,  zrcadlový sál 7 530

29
Telč
Hotel Antoň***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, historické město s průvodcem, výlety,
rodinný hotel se sálem, venkovní posezení, luxusní wellness, masáže 6 290

31
Písek
Hotel Art***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, historické město s průvodcem, výlety, 
stylový hotel  u náměstí, moderní útulné fitness a balneo, masáže 7 210

32
Kutná Hora
Hotel U kata***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, vycházka s průvodcem, pivní lázně,
hotel v historickém centru, sál na cvičení, balneo, procedury, koupaliště 6 480

33 Litomyšl
Hotel Zlatá Hvězda***+

Fitness, wellness, „duševní“ lázně, kulturní život, nádherné město,
luxusní hotel se sálem na cvičení, koupaliště, wellness, nadstandard 5 690

34 Kroměříž
Domov mládeže

Fitness, wellness, kulturní život, historické skvosty, Květná zahrada,  
ubytování v zeleni, velká tělocvična, koupaliště, masáže, skvělá cena 5 680

35 Nové Hrady
Penzion Kamínek***

Fitness, wellness, ozdravný, panenské Novohradské hory, termální lázně,
klidný penzion s velkou zahradou, přírodní balneo, masáže, Nordic Walking 5 970

36 Benecko
Relax hotel Bára***

Fitness, wellness, ozdravný, vzdušné lázně Krkonoš, výlety, skvělá cena, 
rodinný hotel přímo u turistických tras, wellness, masáže, Nordic Walking 5 150

37
Janské Lázně
Penzion Sola Fide***

Fitness, wellness, ozdravný, lázně, bazén s termální vodou, cenový hit,
rodinný penzion se zahradou, velká tělocvična, masáže, vycházky a výlety 5 760

38
Lázně Lipová
Hotel Toč***

Fitness, wellness, ozdravný, lázně, kouzelné Jeseníky, unikátní balneopark,
nový hotel s vynikajícími službami, aqua, moderní wellness, Nordic Walking 6 680

39
Malá Morávka, Jeseník
Hotel Kamzík***

Fitness, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, skvělá cena,
vstup bazén, vířivka, posilovna, denně aqua,  masáže, Nordic Walking 6 240

40 Železná Ruda, Špičák
Čertův mlýn***

Sportovní dovolená, wellness, vše pod jednou střechou, žádaná Šumava,
hotel v přírodě, aqua, thajské masáže, Nordic Walking, program pro děti 6 720

41
Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont****

Sportovní dovolená, wellness, nadstandard pod jednou střechou,
volný vstup bazén a balneo, děti do 12 let zdarma, program pro děti 8 480

43
Špindlerův Mlýn
OREA Hotel Horal****

Sportovní dovolená, wellness, nadstandard pod jednou střechou, 
volný vstup bazén a whirpool, děti do 12 let zdarma, program pro děti 7 840

zahraniční pobyTy

45
Vysoké Tatry 
Hotel Hutník II**

Sportovní dovolená, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, 
hotel v čisté přírodě, volný vstup bazén, procedury, Nordic Walking 6 250

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

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, vynikající cena, příroda,  
nejhezčí apt. komplex Jadranu, bazény, písečná pláž, aqua, 2 termíny 5 750

47
Chorvatsko, Dalmácie
Drvenik, hotel Nano***  

Sportovní dovolená, u moře, wellness, hotel s bazénem u pláže,  
menší klidné letovisko na Makarské riviéře, teplé podnebí i v červnu 7 280

48
Chorvatsko, Istrie
Hotel Pula***

Sportovní dovolená u moře, wellness, historické městečko, čisté pláže,
hotel v zeleni, přímo u moře, venkovní bazén, fitness, sauna, masáže 9 480

49
Chorvatsko, Istrie 
Lanterna, Apt. Lanterna**

Sportovní dovolená u moře, odpružená plocha na cvičení, okolo příroda,  
klidné místo u pláží, vhodné pro děti, bazény, 3 termíny, program pro děti 5 370

51
Chorvatsko, Istrie  
Hotel Delfín**, Apt. Astra

Sportovní dovolená u moře, městečko procházkou, vynikající strava,  
areál s bazénem v zeleni u pláže, denně aquagymnastika, 3 termíny 4 450

53
Chorvatsko, Istrie
Umag, Apt. Polynesia***

Sportovní dovolená u moře, vyhledávané letovisko, kulturní vyžití, 
klidné místo u moře, vhodné pro děti, bazény, aqua, program pro děti 6 670

54
Chorvatsko, Istrie 
Umag, Adriatic/Jadran** 

Sportovní dovolená u moře, cenový hit na velmi vyhledávané letovisko,  
hotel a depandance v zeleni, procházkou centrum městečka, přímo u moře 7 840

55
Maďarsko, Eger
Hotel Flora***

Fitness, ozdravný v termálech, nadstandard, barokní městečko, 14. rok,
hotel s termálním areálem neomezený vstup, celodenní program cvičení 8 430

57
Maďarsko, Hevíz
Hotel Panorama***     

Fitness, ozdravný v termálech, nadstandard, živé lázeňské městečko,
hotel se vstupem do  termálních lázní, unikátní termální jezero, výlety 9 390

59
Bulharsko, Lozenec
Hotel Sunrise*** a apt.

Sportovní dovolená u moře, menší letovisko na jihu obklopené přírodou, 
hotel s bazénem, výhled na  moře, pláže s jemným pískem, dostupné ceny 13 710

61
Řecko, Parga
H. Elena, vily Olive Tree

Sportovní dovolená u moře, starobylé městečko, kouzelné místo Řecka,
kvalitní hotel s bazénem a vilky v zahradě, klidné místo, příjemné klima 13 240

63
Řecko, ostrov Zakynthos
Limni Keri, studia a apt.

Sportovní dovolená u moře, rodinné vilky s příjemnou atmosférou,
ostrov želv, průzračné  moře, půvabné a klidné místo, velmi oblíbené 14 710

65
Řecko, ostrov Santorini
Kamari, Hotel Korali***             

Sportovní dovolená u moře, skvost mezi řeckými ostrovy, 8 nebo11 dní,
rodinný hotel u moře, živé letovisko, kulturní vyžití,  atraktivní výlety 17 040

67
Řecko, ostrov Korfu  
Agios Stefanos, st. a apt.

Sportovní dovolená u moře, rodinné vilky u moře, hotel s bazénem,
zelený ostrov, půvabné klidné letovisko, průzračné moře, krásné pláže 15 120

69
Řecko, Rhodos
Vily Karpathios***

Sportovní dovolená u moře, malebné klidné letovisko, historické památky, 
klidné rodinné ubytování s bazénem, 300 slunných dnů, prodlužte si léto 14 880

71
Řecko, ostrov Kypr
Hotel Beach*****

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

21 980

73
Španělsko, o. Menorka
Almirante Farragut****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, ostrov s nedotčenou přírodou,  
luxusní hotel s bazény u romantické pláže, polopenze nebo all inclusive 18 870

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

Sportovní dovolená u moře, ozdravný, poznejte španělské „Mrtvé moře”, 
hotel přímo u teplé laguny a moře, teplé bahno, plná penze, 2 termíny 18 470

77 Španělsko, Costa Dorada
Hotel 4R Miramar***

Sportovní dovolená u moře, jižní Katalánsko – přírodní krásy a historie,
hotel s bazénem přímo u písčité pláže, výlety – Barcelona, all inclusive 21 770

79
Španělsko, Andalusie
Playaballena spa Hotel****

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, velmi žádaná turistická oblast,  
hotel u moře v příjemném letovisku, nejslunečnější místo Evropy, výlety 18 150

81
Itálie, Basilicata
Villaggio Hotel Akiris****

Sportovní dovolená u moře, turistickým ruchem nezkažený region, 
hotel v tropické zahradě, klidné místo, okouzlující pláže, cenový hit 16 350

83
Itálie, Kalábrie
Villaggio Gr.Gar. Club****

Sportovní dovolená u moře, hotel s bazénem v zeleni, u průzračného moře,
nejkrásnější pláže Itálie, malebná městečka, sopka Stromboli, oblíbený pobyt 17 050

85
Itálie, Ischia, Forio,  
H. Scogliera, Corona

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, nadstandard, termální parky,  
hotely s termálními bazény, blízko u moře, bezkonkurenční relaxace 9 280

87
Itálie, Ischia, Forio,  
Hotel Park Victoria***

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, termální parky, o prázdninách, 
hotel v zahradě s termálními bazény, blízko moře, krytá terasa na cvičení 8 490

99
CHYSTÁME Mauricius
unikátní hotely 

Fitness, poznávací, zážitkový, pobytový u moře, exotika, 12 dní,
nejkrásnější pláže, nedotčená příroda, slavný ostrov Flat a další výlety 52 990

víkendové pobyTy

88
Třeboň 
Penzion Siesta

Fitness, wellness, lázně, rodinná atmosféra, strava v lázních, masáže
v ceně relaxační cvičení v solné jeskyni, vycházka Nordic Walking 2 790

89
Kutná Hora 
Hotel U Kata***

Fitness, wellness, hotel v historickém centru, vycházka s průvodcem, 
v ceně luxusní balneo, pivní lázně, procedury, aqua, špičkové služby 3 270

91
Poděbrady,   
Penz. Na Zámku, Rondel

Fitness, wellness, lázně, rodinná atmosféra, menší skupiny žen, 
masáž v ceně, procedury, vířivá vana, sauna, agua, oblíbený pobyt 3 180

93
Poděbrady
Hotel Junior***

Fitness, wellness, lázně, příjemný hotel přímo u pěší zóny, kulturní vyžití, 
masáž v ceně, aguagymnastika a whirpool, procedury, výhodná  cena 2 780

94
Nymburk 
Sport. a relax. centrum

Fitness, wellness, vše pod jednou střechou, celodenní program,  
v ceně kompexní regenerace, plavecký a rehab. bazén, sauna, masáže 3 350

95
Písek 
Hotel Art***

Fitness, wellness, rodinný hotel u náměstí, kulturní vyžití, historie, obchůdky, 
v ceně útulné fitness, whirpool a sauna, masáže, procházka s průvodcem 3 120

96
Mariánské Lázně
Chateau Monty SPA****

Fitness, wellness, lázně, nadstandard pod jednou střechou v zeleni, 
v ceně bazén s vířivkou, římské lázně, sauna, procedury, kulturní vyžití 3 780

97
Benecko
Relax hotel Bára***

Fitness, wellness, ozdravný, útulný rodinný hotel přímo u turistických tras,  
v ceně pěkné balneo, vycházka Nordic Walking, výlety, vynikající cena 2 790

98
Říčany
Hotel Oáza***

Fitness, wellness, sportovně relaxační areál v přírodě, celodenní program,
v ceně whirpool a sauna, vycházka Nordic Walking, aqua, tenis, masáže 2 960

15 Praha, Gymn. Na Pražačce                        
Říčany, ZŠ, Gymnázium Pravidelné cvičební lekce a soboty nebo neděle v pohybu
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klientské slevy pro rok 2017
  Týdenní tuzemské pobyty 
   objednané do 15. 2. SLEVA 4 %
  Týdenní tuzemské pobyty
   objednané on–line do 15.2. SLEVA 5 %
  Každé 21. místo ve skupině ZDARMA 
        Každé 12. místo 50 % SLEVA  

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

bez cvičebního programu
Všeobecné podmínky účasti na zájezdu 
obdržíte s potvrzením o zájezdu.

POJIŠTĚNÍ CK: CK S úsměvem, S úsměvem ke zdraví s. r. o. 
je pojištěna proti úpadku dle zák. č.159/1990 Sb. u  České 
podnikatelské pojišťovny a.s. Aktuální pojistku naleznete na
www.cksusmevem.cz.
Sdružené cestovní pojištění pro naše klienty:
Cena pojištění: ČR – 45 Kč/den obsahuje pojištění úrazové, 
zavazadel, odpovědnosti za škodu, storno zájezdu 80 % ze 
storna zájezdu po odečtení ceny pojištění, max. 15 000 Kč 
(Evropa zvýšené 30 000 Kč). Evropa – 55 Kč/den a  Evro-
pa zvýšené –100 Kč/den obsahují pojištění ČR a navíc 
pojištění léčebných výloh 2 500 000 Kč. Klienti si pojištění 
objednávají zároveň s objednávkou zájezdu. Dodatečně 
lze uzavřít před platbou doplatku. Podmínky pojištění 
na www.cksusmevem.cz Veškeré informace o  katalogu 
vychází ze skutečností známých nebo předpokládaných 
v  době jeho přípravy. CK si vyhrazuje právo dodatečné 
změny. Změna cen je vyhrazena. 
Dětskou cenu: lze uplatnit pouze, pokud dítě v den návra-
tu se zájezdu nedosáhne danou horní hranici věku.
CK nezodpovídá za kvalitu signálu WiFi v ubytovacích ka-
pacitách.

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

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

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

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

Jezdit s námi se vyplatí

25 let na trhu   
garance kvalitních služeb

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

ních potřeb, z odborových fondů

další výhody pro vás
    Maximální finanční dostupnost pobytů v atraktiv-

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

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

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

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

   Nabízíme pobyty se cvičením pouze v bazénu
   Naše pobyty jsou aktivní rodinnou dovolenou, 

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

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

počet dnů* storno z ceny zájezdu

více než 49 10 %, min. 300 Kč/os.

49–34 20 %

33–21 40 %

20–14 60 %

13–6 80 %

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

* počet dnů před nastoupením na zájezd

Stornovací podmínky a poplatky

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

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

staNte se  
Našimi práteli  
Na facebooku

ˇ

ˇ

Dopis klientům
Milí klienti, přátelé,
tak je to již čtvrt století, kdy jste s námi vyjeli poprvé. Náš tenký katalog měl tehdy pár stránek 
(i já byla o něco tenčí ). Za tu dlouhou dobu jste si aktivní dovolené s námi oblíbili a díky Vašemu 
stálému zájmu nyní otvíráte katalog, který nabízí nejpestřejší a nejpropracovanější nabídku pobytů 
s pohybem na našem trhu.
Naši klienti se nám každoročně vrací, proto se snažíme hledat stále nová místa. Není úplně jednoduché 
skloubit, aby v útulném hotelu bylo místo na cvičení, příjemná rehabilitace, byl na atraktivním místě 
a ještě za dostupnou cenu. Letos některé hotely, zvláště ty luxusní, výrazně podražily, protože o dovolenou 
v klidné ČR je stále větší zájem i mezi cizinci. 

V České republice najdete oblíbené pobyty – např. ve Františkových Lázních, v Poděbradech, luxusní hotel 
v Luhačovicích, v Jindřichově Hradci, v Třeboni… V Mariánských Lázních letos hotel prošel kompletní 
obměnou, ale jeho cena pro naše klienty zůstává dostupná. Můžete se opět těšit na rodinný hotel v Telči. 
Město Litomyšl Vás zcela okouzlilo, letos již nově luxusní hotel na historickém náměstí nejen o prázdninách, ale 
i o Velikonocích. Při letních pobytech v Kutné Hoře a v Písku si můžete užít bohatý kulturní život. O prázdninách 
– za skvělou cenu navštivte Janské Lázně, kde je termální bazén. Morava Vám nabídne to nejlepší – 
magickou Kroměříž a ubytování s velkou tělocvičnou. Letos máme zcela „luxusní nabídku“ pobytů v přírodě 
rozšířených o vycházky Nordic Walking: nezkažené Novohradské Hory s velmi útulným penzionem, Benecko 
s rodinným hotelem, opakujeme Jeseníky – Malá Morávka, ale máme zde i úplně nový hotel v Lázních Lipová.  
Pro maminky s dětmi a rodiny zůstávají nadstandardní hotely v Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně.
Letos přibyl i hotel na Špičáku na Šumavě.  

Chorvatsko je v poslední době velmi žádané. Vybírejte z kvalitní nabídky cenově rozmanitých hotelů 
a apartmánů. V červnu a v září žádaný špičkový komplex Zaton,v červnu za skvělou cenu výborný hotel 
v Drveniku, nově hotel v nádherné Pule. 3 termíny v oblíbeném hotelu Delfín s apartmány Atra, 3 termíny 
na Lanterně s hlídáním dětí o prázdninách. Využijte s celou rodinou 2 sváteční dny pro pobyt v apartmánech 
Polynesia v Umagu s hlídáním dětí. Opakujeme cenově výhodný hotel Adriatic v Umagu. V Řecku pro Vás 
připravujeme klidná letoviska bez velkých hotelových komplexů. V červnu nejhezčí místo pevniny Parga, 
o prázdninách stále žádaný Zakynthos a pro mě fantastické letovisko na Korfu. Okouzlující Santorini Vás 
jednoduše dostane – letos si vybíráte 8 nebo 12 dnů. V září je tu pro Vás nejteplejší ostrov Rhodos, letovisko 
u historického Lindosu. A takový „bonbónek“ – začátkem října se můžete nechat hýčkat v 5* hotelu na 
Kypru. Itálii milujete. Nedostižný ostrov Ischia s termálními parky nabízíme v květnu, červenci a září a bývá 
rychle vyprodán (moje srdeční záležitost ). V červnu objevíme „turisticky nezkažený region“ Basilicata a na 
podzim je tu stejně krásná Kalábrie. Španělsko je velmi žádaná destinace s vysokým standardem služeb. 
V červnu nabízíme velmi dobře hodnocený hotel na překrásné Menorce. Pro velký zájem a skvělé služby 
– letos dva pobyty u „španělského mrtvého moře“ – Mar Menor. O prázdninách jižní Katalánsko – Costa 
Dorada nebo-li Zlaté pobřeží, hotel přímo u moře s all inclusive a s možností výletu do Barcelony. Koncem 
září opakujeme nadstandardní hotel v Andalusii na Costa de la Luz – Pobřeží světla. 

Milovnice exotiky ocení koncem února poznávací pobyt do Vietnamu a svůj velký sen si můžete splnit 
začátkem března 2018 návštěvou kouzelného strova Mauricius. 

Víkendy – zůstávají stálice: „cvičivý“ a velmi žádaný Nymburk, historická Kutná Hora, luxusní Mariánské 
Lázně, oblíbená Třeboň letos nově i se cvičením v solné jeskyni, populární Písek s moderním 

fitness, přírodní Říčany s aquagymnastikou. V lázeňských Poděbradech pro velký zájem 
vedle již osvědčených penzionů, přibyl cenově výhodný hotel Junior. Pro ozdravení 

organismu vyjeďte do Benecka, kde se vedle cvičení projdete i s hůlkami.

Věřím, že Vás naše pestrá a kvalitní nabídka osloví. Budeme se těšit, že 
i letos s námi strávíte krásné chvíle na Vaší dovolené. Naše pobyty se 

rychle plní, hlavně u leteckých pobytů máme omezený počet letenek 
a proto neváhejte. Rádi Vám poradíme s výběrem pobytu.

Volejte, pište. Těšíme se na Vás. Za celý tým CK S ÚSMĚVEM 
 Mgr. Michaela Kholová

P.S. Pokud byste chtěli další katalogy pro své 
klienty, kamarády, maminky, tchýně …, 

rádi Vám je zdarma zašleme.
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Pohyb, relaxace a dobrá nálada,  
to je Vaše pohodová dovolená za super ceny

O našich pobytech

V čem jsme jiní?
většina Ck, která nabízí pobyty s pohybem, pouze 
zprostředkovává objekty různým cvičitelům, kteří 
jedou se svojí uzavřenou cvičební skupinou, jedná 
se většinou o  jeden druh cvičení. k  této skupině, 
která se navzájem zná, se přidávají další zájemci, 
kteří nemusí do skupiny zapadnout a ani zvládnout 
zažité tempo dané skupiny.
naše pobyty si objednávají klienti z celé republiky, 
kteří se předem neznají a  vždy utvoří příjemnou 
skupinu. společně zvládají díky skvělým a  laska-
vým cvičitelkám „krok po kroku“ propracovaný, 
účinný a  rozmanitý program s  velkým množstvím 
atraktivních lekcí. každý cvičí podle své kondice, 
„nikdo nic neřeší“. důležitá je pohoda, přátelství, 
humor i společně strávené chvíle mimo tělocvičnu.
stavíme na velké kvalitě cvičení. Jediní dovážíme 
na pobyty množství nejmodernějších pomůcek ze 
světa fitness a  to nejen na české pobyty, ale i  do 
zahraniční. Cvičební pomůcky s námi létají i do exo-
tických destinací.
nikdo vám na pobytech nenabízí zázračné pilulky na 
hubnutí, doplňky na všechno, krémy proti celulitidě 
a další nesmysly . 

Jde nám především o vaši pěknou dovolenou.

NABÍDKA CVIČENÍ NA NAŠICH POBYTECH 
Aerobní cvičení: aerobic, step aerobic, kick aerobic, 
HITY: BOSU, balanční plošina T-BOW, Piloxing, 
Drums Alive a  Pound Fitness – veselé bubnování 
Kondiční cvičení: s pomůckami, např. činky, gumy, 
Thera Band, expander, Body Bar (tyče), Kettlebell…
HITY: posilovací tyč Gymstick, podložky Flowtonic, 
posilovací vak Aquahit, přesýpací činky XCO…
Rehabilitačně kondiční cvičení: na velkých míčích, 
Pilates s využitím pružných copů, kruhů Magic Circle, 
pěnového válce Foam Roller, s „ježečky“ Togu Brazil, 
Body Balance na podložkách Donuts Ball… 
HITY: kmitací tyč pro zdravá záda – originální Flexi-Bar, 
speciální cvičení pro horní polovinu těla – Powerspin, 
lekce Tracy Anderson Method, Deep Work 
Rehabilitační cvičení: jóga (power, fitness, dance), gy-
rotonic, kalanetika, chi-toning, strečink, SM systém, Port 
De Bras, Budokon, Pilojóga, spinální cviky… 
Pro potěšení: taneční lekce Zumba gold a  sentao,   
orientální tance, latino dance, Hula Hoop s obručí, … 
NOVĚ: Spirals, hormon. jóga, Afro Power Fit, Tabata

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

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

a  dna pánevního, na zlepšení  celulitidy, 
odstranění bolesti zad a  na redukci.

Naše filozofie

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

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

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

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

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

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

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

  Spojení cvičení s  bohatým doprovodným programem: 
lázeňské procedury, výlety, vycházky Nordic Walking

  Připravit aktivní dovolenou u  nás i  v  zahraničí, kde ke 
cvičení můžete přidat koupání v moři, relaxaci v termálních 
bazénech, poznávání památek, výstupy do hor… Nebojte  

se zeptat

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

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

Do většiny pobytů je zařazeno cvičení ve vodě - 
aguagymnastika a plavání. Na některách pobytech 
je aguagymnastika a plavání každý den. Některé poby-
ty jsou doplněné o vycházky s holemi Nordic Walking.

87

Vaše  
doVoleNá 
s ÚsmeVem



Náš úsměv team
Všechny milé cvičitelky jsou svědomi-
tě vybírány, většina má vysokoškolské 
vzdělání pedagogického nebo zdra-
votního zaměření a díky dlouholetým 
zkušenostem s vedením lekcí mají 
vysokou profesionální úroveň a pře-
devším jim nechybí „srdíčko“ a velmi 
lidský přístup ke všem našim klientům.

Mgr. Michaela Kholová, která vytváří filozofii celé CK, vystudovala Pedf UK  
a FTVS UK, specializace katedra gymnastiky – aerobic, rytmická gymnastika. 
V mládí se věnovala tanci. Působila jako lektorka v zahraničí. Je spoluautorkou 
knihy Jak zhubnout a nedržet dietu, jak omládnout bez skalpelu a autorkou řady 
odborných článků v novinách a časopisech. Vyšly o ní a o práci celé CK články 
v časopisech (např. Vlasta, Story, Ona Dnes a další). Již přes 20 let předcviču-
je rozmanité kondiční i zdravotní lekce. Studium stále rozšiřuje na různých 
našich i mezinárodních seminářích o nejnovější poznatky z oblasti zdravého 
cvičení. Vlastní řadu certifikátů (FLEXI-BAR, BOSU, BODY BALANCE, T-BOW,  
CHI-TONING, GYMSTICK, ZUMBA, FLOW TONIC, XCO, DANCE JOGA,  
DEEP WORK, PILOXING, THE TRACY ANDERSON METHOD  (skvělé cvičení, které 
využívá i Madonna…), hodně se věnuje cvičení Pilates dle známé školy Stott 
Pilates. Zařazuje veselé bubnovací lekce DRUMS ALIVE a nádherný SPIRALS. 
Absolvovala kurs HORMONÁLNÍ JÓGY. Mezi nové  kurzy patří dynamický AFRO 
POWER FIT , PORT DE BRAS a FLIRT DANCE. Aktivně se zúčastňuje mnoha pobytů 
a pečlivě připravuje programy všech kursů… a hlavně hrozně ráda s Vámi cvičí!

Neřeším věk, vrásky, kila navíc , ale uvědomuji si, jak jsem šťastná,  že jsem pohyblivá, 
zdravá, mám dobrou fyzickou kondici. Ráda se směju a stále vymýšlím čím rozesmát 

i Vás... moji milí klienti, mnozí již přátelé . Pojďme se spolu hýbat a radovat se ze života!

kvalifikované a milé spolupracovnice 
Profesionální cvičitelky lekcí kondičních a rehabilitačních (každá vlastní řadu certifikátů a stále své vědomosti 
rozšiřují): Mgr. Michaela Kholová, Lenka Suchánková, Mgr. Eva Pavlisová, Ing. Martina Moravcová, Kateřina 
Kaabi, Ing. Veronika Chudobová, Olga Hůlová, Yvona 
Jersonová, Radka Polívková, Mgr. Simona Hamtilová, 
Eva Veselá, Mgr. Šárka Valhová, Lenka Branišová, Mgr. 
Jana Hájková, Šárka Nýčová, Dana Bohatá, Mgr. Kate-
řina Slavíková, Ing. Lenka Haberová, Michaela Nedvě-
dová, Mgr. Petra Tomšová, Mgr. Alena Bedrnová, Hana 
Kravčíková, Mgr. Ladislava Karlová, Ing. Helena Hrdlič-
ková, Mgr. Martina Kučerová
Fyzioterapeutky: Marta Dobrovská a Lea Polívková 
Rehabilitační pracovníci: spolupracujeme se špičkový-
mi maséry a dalšími rehabilitačními pracovníky
Pedagogičtí pracovníci: připravují program pro děti

Náš tým je stálý, soudržný a otevřený pro další 
nadšené a milé cvičitelky.

Nápaditá Lenka

Usměvavá Martinka a Evička Obětavá Yvonka Laskavá Matinka

Ohebná Evička

Pohodová 
Laďka

Temperamentní 
Janička

Nezničitelná 
Martička Veselá Šárka

FLETCHER TOWEL
speciální cop na cvičení Pilates

Většinu pomůcek dodává
www.weve-reha.cz

BOSU
pro svalový korzet

MAGIC CIRCLE- speciální kruh
nejen pro pevné „bříško"

GYMSTICK - posilovací tyč
s oceněním  
„Nejlepší fitness
pomůcka“

DRUMS ALIVE
veselá bubnovací lekce,
vhodná i pro děti

POWERSPIN
zázračné kolečko  
pro pevné paže

T-BOW
Švýcarská balanční deska – vyzkoušíte jen u nás

VELKÉ MÍČE
pro zdravotní cvičení

ROLLER
Pilates na válci je 

nejúčinnější

DONUT BALL  – balancujeme  
na  fantastickém „koblížku

FLEXI-BAR –vibrační kmitací
tyč pro zdravá záda
v kombinaci s klouzavými
podložkami FLOWTONIC

Dobrosrdečná 
Kačenka
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Děkujeme za víkend v Kutné 
Hoře. Především cvičitelka paní 
Radka Polívková byla naprosto 
skvělá, měla velmi nápaditá 
cvičení, perfektní organizaci 
i osobní nasazení. Vaši CK budeme 
doporučovat mezi kamarádkami 
a rády s Vaší cestovní kanceláři 
opět pojedeme.   Daniela Fikejsová

Vážení, moc Vám 
děkuji za vyhraný 
víkend v Poděbradech. 
Hlavně za ochotu, 
kterou jste projevili 
vzhledem k mým 
požadavkům. Bylo to 
moc pěkné.

 Chládková Jana 
 (68 let) Žamberk 
 (výherkyně z časopisu 
 Překvapení).

Pětidenní pobyt v Poděbradech 
byl moc fajn, cvičení super, 
a přestože jsem na takovém 
cvičení nebyla minimálně 
5  let a z pomůcek jsem 
znala maximálně činky, bosu 
a overball, tak jsem si to 
maximálně užila. Děláte to 
holky moc dobře. Měj se krásně 
a ještě jednou díky. Marťa

Dakujeme za vyborny pobyt 
v Luhačovicích, ale hlavne za cvicenie 
s Evou Pavlisovou. Bolo to super. Uz 
teraz planujeme buduci rok, chceli 
bysme Taliansko Ischia v maji☺. 
 S pozdravom, Horkava

Ahoj Míšo, včera jsme 
přiletěly z krásného pobytu 
na Ischii, kde všechno, 
včetně počasí, klaplo na 
jedničku. Velké díky za super 
cvičení, perfektně připravené 
hodiny, skvělou hudbu, fajn 
pohodu a tak vůbec. Moc 
jsme si to užily a to jsme 
pořádně nevěděly, do čeho 
jdeme. Překonalo to naše 
očekávání. Ještě jednou 
moc díky a určitě se ještě 
uvidíme.  
 Helena Pecová

Milá Míšo,
s odstupem času usedám, 
abych Tobě a všem Tvým 
kolegyním cvičitelkám poděkovala 
za práci, kterou děláte, protože 
ji děláte naprosto skvěle. Díky 
Vám můžeme zažívat tak báječné 
přívaly endorfinů a vůbec výbuchy 
extáze všech možných pozitivních 
emocí. Letos jsem s Tebou jela 
díky své mamce do Egeru a musím 
říct, že jako matka 3 dětí jsem si 
opravdu báječně užila dovolenou. 
Když si vzpomenu, že ještě 14 dnů 
před odjezdem do Egeru jsem byla 
po své 4. operaci, 8 let o berlích 
a z Egeru jsem odjížděla bez 
berlí a s pocitem, že jsem to bez 
většího omezení dala, je to prostě 
neuvěřitelné. Přeji Vám všem 
cvičitelkám i cvičenkám krásné 
léto (podzim, zimu i jaro) a věřím, 
že pokud to bude jen trochu 
možné, tak se v Egeru za rok zase 
uvidíme. 
 Zdraví Saša Piskáčková

Dobrý den Míšo,
Byla jsem v Kalábrii 
a jsem moc spokojená. 
Janinka Hájková byla 
vynikající a moc milá 
lektorka, která nás 
nešetřila, ale všechny 
jsme s nadšením a chutí 
cvičily jako o závod – 
prostě byla to výzva. 
A Kalábrie je místo pro 
dovolenou je úžasná. 
Děkuji – byla jsem s 
Vámi poprvé, ale určitě 
ne naposledy.
Moc zdravím,
 Eva Špačková

Ahoj Míšo, chtěla 
bych moc poděkovat 
za krásný týden ve 
Františkových Lázních 
se šikovnou Lenkou 
Suchánkovou.  Ahoj Iva

Paní Kholová, minulý týden jsme se 
vrátily z pobytu v Drveniku. Chceme 
moc poděkovat Šárce za perfektní týden.
Velmi se nám líbily cvičební hodiny, 
neměly chybu. Všechno klapalo k naší 
spokojenosti. Byl to týden plný pohybu, 
ale i relaxace v příjemném prostředí. 
Poděkování jsme chtěli vyjádřit i ve 
verších - velice amatérsky, ale od srdce. 

Na pobytu v Drveniku 
vezmem balon a pak činku. 
Není chvíle odpočinku.
Cvičíme jak draci,
Spirals – ten máme nejradši.
Válíme se po podložkách,
večer cítíme to v nožkách.
Kobra, dřepy, pravá, levá, diagonála 
máme svaly jako skála.
A příští rok další várka.
Těšíme se, že s námi bude zase Šárka.

 Hana, Romana, 
 Miluška, Hana – Olomouc

Dobrý den, v sobotu jsem se 
vrátila ze zájezdu do Třeboně. 
S vaší cestovní kanceláří jsem 
byla prvně a musím vám vyslovit 
pochvalu. Ubytování bylo krásné, 
stravování též. Nejvíc chválím 
cvičitelku paní Mgr. Petru 
Tomšovou, která je opravdu na 
velké úrovni. Cvičení bylo krásně 
připravené, každá hodina jiná. Je 
velice milá, sympatická. Celému 
zájezdu dávám velkou 1. Moc 
děkuji a těším se na další zájezdy.                                           
 S pozdravem, Davidová

Chtěla bych Vám 
poděkovat za pobyt 
v Telči. Jsme s dcerou 
Vaše stálé zákaznice již 
několik let  a jsme vždy 
velmi spokojené. V ČR 
jsme již navštívily řadu 
míst a můžeme říci, že 
se nám všude líbilo. Pro 
mě je již cvičení někdy 
namáhavější, ale dcera je 
tělocvikářka, tak si něco 
odnese i do své práce.  
S pozdravem a cvičení 
zdar 
 Helena Němcová , 
 Sokolov

píšete 

Nám…



Děkuji za Vaše pobyty…zase jsi mi Míšo s celým perfektním 
cvičícím týmem přesvědčila, že i v příštím roce se můžu 
alespoň na něco s určitostí těšiti – nejde o místa, jsou 
taky vždy super – ale hlavně se těším na Vás všechny 
veselý holky!!!! Každý rok se chystám něco napsati do 
toho vašeho katalogu!! Prostě nějakou zdravici, no a ať 
se přidají další holky, bude je totiž  zpětně mrzet, že se 

nepřidaly dřív, stejně jako já – že místo 5 let, mohly už jezditi více 
jak 20 let! Nejen, že by to bylo viděti! Ale ten náboj co z Vás sálá, 
ta energie!!! Prostě si ji člověk pak schová pro horší časy. Moc se 
těším co si zase vyberu a na příjemná setkání v roce 2017.
 Všem s Vámi, Eva

Ráda bych Vám touto cestou 
poděkovala za krásný pobyt na 
Šumavě, kterého jsem se zúčastnila 
se svou kamarádkou. Velký obdiv a dík 
patří naší cvičitelce Simoně Hamtilové. 
Byla skvělá, vtipná, vstřícná pro 
všechny. Vytvořila příjemnou 
atmosféru a pohodu. Program 
byl perfektně sestavený s velkým 
množstvím cvičebních pomůcek, 
některé pro nás neznámé. 
Vzhledem k našemu věku jsme si 
říkaly, že letos s Vámi naposled, ale 
toto rozhodnutí jsme zavrhly.
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme 
se na další setkání!
Vlasta Dolejšová a Milada Rybková

Dobrý den paní Kholová, 
moc rády bychom 
pochválily víkendový pobyt 
v Písku. Skvělé město,  
příjemný hotel a nádherné 
sportovní centrum! 
A o cvičení už ani 
nemusíme psát, to také 
tentokrát nemělo chybu! 
Příjemným zpestřením 
našeho cvičení byla 
i místní instruktorka 
Anička.
Moc děkujeme a zdravíme 
z Pardubic  
 Veronika Sabová 
 a Jiřina Jegrmanová

Vrátili jsme 
se z právě 
z nejoblíbenějšího 
zájezdu v Egeru. 
Bylo to jako vždy 
perfektní, bezchybná 
organizační 
příprava, vlastní 
pobyt s programem, který 
nemá chybu! Každý si v něm 
najde to svoje místečko na 
cvičení i relaxaci, ohřeje se 
v nejrůznějších bazénech a 
tekutiny doplní večer dobrým 
vínkem. Děkuji tobě osobně, 
a všem cvičitelkám – Martině 
Moravcové, Lence Suchánkové 
a Martičce Dobrovské, jsou to 
naše sluníčka, které nám dají 
někdy pořádně zabrat - ale 
vždy s úsměvem. 
Takže ještě jednou moc díky 
za to, jaké jste - pokračujte dál 
a těšíme se na viděnou !
 Irena Fozikošová

Milá Míšo, moc zdravím 
z Poděbrad, kde si užívám 
cvičení. Trochu mě sice 
pobolívají svaly, ale nálada 
je skvělá, stejně jako naše 
zlatá Lenka i Verunka. 
Jsem Ti nesmírně 
zavázaná, protože umíš 
udělat cvičení zajímavé 
a naučila jsi nás, že pohyb 
může být každodenní 
a zajímavou částí 
života. Doma sice tolik 
necvičím, jako tady, slabou 
půlhodinku, ale zato 
denně. A výsledek toho je, 
že mě nic nebolí!!!
  Pá, Jana z Mariánek.

Děkuji za vynikající 
víkend v Kutné Hoře. Je to 
fantastické spojení skvělého 
cvičení s neskutečným 
výběrem moderních 
cvičebních pomůcek, 
rehabilitací a procházkou 
po městě s velmi vtipnou 
průvodkyní. Velký pozdrav 
sympatickým  cvičitelkám  
Evě Veselé a Janě Hájkové

Letošní jarní Itálie? 
Mimořádný výskyt dvou 
exkluzivních cvičitelek- 
Míša Kholová a Lea 
Polívková, cvičenek, které 
jsou schopny se ucvičit 
skoro k smrti a nádherné 
přírody. Navrch jako bonus 
narozeninová show pro 
Míšu. Tak díky všem za 
božííííííííííííítýden   
 Marcela Macáková

Krásný den Míšo, jezdily jsme 
cvičit s různými CK, ale co jsme 
poznaly ÚSMĚV, zůstáváme 8 let 
věrné jen Vám. Vaše cvičitelky, 
to je parta šikovných holek, co si 
na nic nehrají. A cvičení je prostě 
dokonalé, stále překvapujete 
novými lekcemi a ještě se 
zasmějeme. Máte náš velký 
obdiv, když vidíme kolik pomůcek 
přivážíte na každý pobyt, donesete 
do tělocvičny, nafukujete … Možná 
si ani mnozí neuvědomují, co je 
za tím práce. My ano a proto Vám 
chceme moc  poděkovat.  
 Eva, Dáša a Věra z Tachova

Dobrý den, chceme poděkovat za 
super víkend, který jsme strávily 
cvičením. Měly jsme opravdu skvělou 
cvičitelku Martinu Moravcovou, která 
navodila přátelskou atmosféru, stmelila 
nás dohromady tak,  že jsme cvičily jak 
o život a ještě jsme se nasmály, ani se 
nám nechtělo vracet do Prahy. 
S pozdravem  

Alena Roškotová,Marie Kadlecová,  
Jana Potočková, Lenka Fíková

píšete 

Nám…

Ahoj Míšo,byl jsem s Vaší 
cestovkou v Egeru a bylo to 
úžasné po všech stránkách . 
Moc díky za to  tobě a všem, 
kteří se na akci podíleli. 
Cvičení se mi moc líbila 
a udělal jsem pro svoje tělo 
po delší době něco dobrého. 
 Jaroslav Lízner, Březí



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

S úsměvem po celý rok

Praha Říčany

Gymnázium Na Pražačce 
Nad Ohradou 1700, Praha 3 – Žižkov 

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

PONDĚLÍ   STŘEDA 
18–19 hod.   17.50–19 hod., 
19–20 hod.    

Gymnázium
Komenského náměstí 1280, Říčany

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

PONDĚLÍ   STŘEDA 
19.35–21 hod.   18.35–20 hod.

ZŠ Bezručova 94, Říčany

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

NEDĚLĚ   
17.40–19 hod.   

Gymnázium  
Na Pražačce

zš bezručova

Gymnázium komenského

Cvičenec Pivrnec aneb Petr Urban exkluzivně pro CK S ÚSMĚVEM

NedĚle a Sobota  V PohybU a S ÚSMĚVeM

zš bezrUČoVa, řÍČaNy–- velká tělocvična

Mgr. Michaela Kholová a tým CK S úsměvem

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

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

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

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

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

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

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

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

Cvičební pobyty s vycházkami Nordic Walking 
jsou koncipovany do přírody. Cvičební porgram je 
v plném rozsahu, může být pouze časově přizpůso-
ben. Vycházky jsou dobrovolné a vhodné i pro muže.

Několik zásad pro spokojený pobyt

9.25 –13.15 hod. (prezentace od 8.50)
Cena 400 Kč

NedĚle  
22. 1.

Sobota  
25. 2. 

NOVĚ

1615



ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Františkovy Lázně

2–3x denně cvičení pro každý věk
• oblíbený pobyt za skvělou cenu již 16 let
• rodinný hotel na klidném místě u parku
• aquagymnastika v luxusním teplém bazénu
• atraktivní balíčky procedur – výhodné ceny
• sportovní a relaxační vyžití i pro muže
• moderní posilovna, saunový svět, spinning 
• krásné aquacentrum – vnitřní, venkovní
• komplexní léčebný program (i pro muže)
• možnost každodenního vstupu do bazénu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Komplexní  
léčebný program  
3–4 procedury 
denně, lékařská 
prohlídka, volný 
vstup do bazénu  
 2 200 Kč

FITNESS

Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

26. 3.–1. 4.
30.4.–6. 5. 

6 760

16. 7.–22. 7. 7 180

22. 10.–28. 10. 6 760

Doprava: vlastní, vlak, 
bus, parkování zdarma 
ve dvoře hotelu

Cena nezahrnuje:  
lázeňskou taxu 
15 Kč/den 

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

BALNEORELAXAČNÍAQUAV.I.P.

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč  
(v ceně 2x vstup do bazénu,1x sauna,1x vstup do aquacentra)
Příplatek: 1lůž. pokoj 200 Kč/den, omezený počet pokojů

Hotel Melodie

Aquapark

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

Kondičně   
rehabilitační, 

 lázeňský 
pobyt

NEDĚLE –  
SOBOTA

1817

Aquagymnastika  
v teplém bazénu

Útulná tělocvična

Velký výběr cvičebních lekcí
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

2–3x denně cvičení pro každý věk
•  nadstandardní pobyt – velmi příznivá cena
• žádaný 4* hotel patří k nejkrásnějším v M. L.
•  luxusní bazén, balneocentrum, beauty salon
•  volný vstup do teplého bazénu s vířivkou  

a tryskami, římských lázní , fitness, sauny 
•  v ceně relaxační koupel dle výběru
• denně cvičení v bazénu se slanou vodou
•  příjemný sál na cvičení přímo v hotelu
•  20% sleva na další lázeňské procedury
•   možnost ozdravného pobytu pouze  

se cvičením v bazénu – pro ženy i muže

FITNESSPROCEDURY

V  
CENĚ

 
Chateau Monty SPA Resort****
Dopřejte si nádherný pobyt v Mariánských Láz-
ních, architektonické perle západních Čech. 
Zveme Vás do nově zrekonstruovaného nad-
standardního hotelu, jehož příběh se píše od 
roku 1901. Chateau Monty SPA Resort nabízí 
svým hostům vysoký standard služeb.  Nachází 
se v  klidném prostředí v  krásném lesoparku 
s unikátní vyhlídkou na celé Mariánské Lázně. 
Interiér hotelu je vybaven v  zámeckém avšak 
moderním slylu. Je zde vynikající restaurace 
a  letní terasa. Moderní balneoprovoz posky-
tuje široké spektrum léčebných i  relaxačních 
procedur. V hotelu se nachází bazén se slanou 
vodou a vířivkou, římské lázně, sauna, fitness 
a kosmetické služby. Je zde i půjčovna kol. Pří-
mo v hotelu je prostorný sál na cvičení. Pobyt 
je od neděle do pátku, v pátek je celé dopoled-
ne ještě program. Pobyt lze po dohodě v CK za 
příplatek prodloužit do soboty a dále se věno-
vat vlastní relaxaci v nadstandardním prostředí.

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

TV/SAT, tel., rádio, minibar, fén, WiFi, župan
•  stravování: polopenze formou bohatého bufe-

tu (za příplatek obědy), vynikající chutná strava
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

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

•  lázeňský program – koupel dle vlastního výběru
•  denně aquagymnastika nebo plavání pro uvol-

nění celého těla se speciálními pomůckami
•  volný vstup do hotelového bazénu s  vířivkou,  

římských lázní, fitness a sauny

•  20% sleva na další lázeňské a wellnes procedury
•  lázeňská taxa, léčivý pitný pramen v hotelu

Nutno  objednat předem  
•  Balíček procedur za vynikající cenu.  

Masáž částečná, koupel dle výběru  550 Kč

Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

14. 5.–19. 5.
23. 7.–28. 7.
13. 8.–18. 8.

7 720

Doprava: parkování u hotelu  
pro naše klienty zdarma, omezený 
počet míst – nutno zamluvit  
předem. Možnost parkování zdarma 
i u nedalekého plaveckého bazénu

Doporučení:  
vezměte s sebou  
hole Nordic Walking

ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REP UBLIKA

Mariánské Lázně

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 700 Kč
Sleva: cvičení pouze v bazénu 500 Kč
Děti 0–6 let na pevném lůžku zdarma
Děti 6–12 let na pevném lůžku 4 040 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 300 Kč/den, obědy (5x) 750 Kč

Chateau Monty SPA Resort

Fantastická relaxace "pod jednou střechou",  
v nádherném a velmi žádaném hotelu. Po 
každém cvičení následuje uvolnění v bazénu. 
Pro klienty, kteří přijeli hlavně odpočívat, 
doporučujeme pobyt pouze se  cvičením ve 
vodě. Vhodné i pro velmi náročné klienty.

Týden pro 
zdraví  

a kondici 
v překrásném 

prostředí

NEDĚLE –  
PÁTEK

BALNEOAQUA DENNĚV.I.P.POD 1 STŘECHOU
VŠE

Pěkný sál na cvičení Luxusní bazén

Velký výběr cvičebních lekcí

Moderní balneoprovoz
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Poděbrady

2–3x denně cvičení pro každý věk
•   velmi žádaný pobyt, individuální přístup
• výběr 6 / 10 dnů – spojení pobytu s víkendem
• Velikonoce v pohybu – 4 nebo 5 dní
• velmi bohatý program za skvělou cenu
• útulný penzion Na Zámku a Král Jiří
• luxusní penzion Rondel se zahradou
• aquagymnastika v pěkném bazénu
• příjemné balneocentrum pro relaxaci
• náš dárek pro Vás – masáž dle výběru
• venkovní bazén v zahradě Rondelu
• balíčky procedur za výhodné ceny 

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

pěkné 2–3lůž. pokoje a  apartmány s  příslušen-
stvím, TV/SAT, minibar, WiFi, (některé s kuchyňkou)
•  stravování: penzion Na Zámku, Král Jiří, Rondel: 

plná penze, snídaně – bufet, obědy a  večeře – 
odlehčená a  domácí strava, k  dispozici kávovar, 
čaje (klienti z penzionu Rondel dochází na obědy 
a večeře na penzion Zámek)

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

•  2x aquagymnastika,1x regenerace ve whirpoolu
•  venkovní bazén v teplých měsících (p. Rondel) 
•  1x vstup do balneo: koupel, sauna – pro klienty  

p. Rondel (klienti p. Na Zámku za doplatek)
•  lázeňský program: masáž lávovými kameny 

(popř. klasic ká či aromatická, dle Vašeho výběru) 
• velká sleva na nabízené balíčky procedur

 
Nutno objednat předem – Relax centrum  
•  Balíček pro pohybový aparát – aroma masáž 

částečná, 2x teplý rašelinový zábal, 2x bahenní 
zábal, parafín na ruce či zábal chodidel 550 Kč

•  Kosmetický balíček s vůní čokolády – masáž 
a zábal belgickou čokoládou, parafínový zábal 
rukou s vůní čokolády, rašelinový zábal zad, zábal 
chodidel peprmint a švestka  550 Kč

•  Balíček Pure Fiji– peeling, masáž a zábal -ošetření 
dekoltu, krku a rukou kokos. olejem a máslem, 
zábal chodidel, rašelinový zábal zad 550 Kč

•  Komplexní relaxační program – celková masáž těla 
(klasická či aroma masáž), 2x rašelinový zábal,  
2x bahenní zábal, zábal chodidel, parafín na ruce,  
2x solárium, karamelový či kakaový zábal či pro muže 
masáž dolních končetin, lymfoven 1 000 Kč

Na místě lze doobjednat:
•  Balneo Rondel - vířivá 

vana  120 Kč/os./30 min.  
sauna nebo infrasauna 
 150 Kč/os./60 min.

•  Prohlídka zámku  
(i prostory nepřístupné) 
 50 Kč/os.

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

Termíny
Ceny/os. [Kč]

Penzion  
na Zámku

Penzion 
Rondel

26. 2.–3. 3. 5 480 5 580

13. 4.–16. 4.* 4 450 4 550

7. 5.–12. 5. 5 980 6 080
2. 7.–7. 7.
20. 8.–25. 8. 6 060 6 160

17. 9.–22. 9.
15. 10.–20. 10. 5 890 5 990

OZDRAVNÝAQUA

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Nejprodávanější pobyt, kam se vrací ženy 
i  muži každého věku i  kondice. Přátelský 
přístup majitelů a  domácí strava Na Zámku, 
penzion Rondel s  bazénem, skvělá poloha 
v  centru, uvolnění v  Relax centru, masáž 
v ceně, teplý bazén..., to vše za skvělou cenu.

*Velikonoční pobyt: 4 denní od čtvrtka do neděle
Sleva: spojení týdne a víkendu 400 Kč (nelze objednat on-line)
Sleva: bez cvičebního programu 500 Kč
Příplatek: 1 lůžkový pokoj 300 Kč/den

 
Penziony Na Zámku a Král Jiří 
Penzion Rondel
Lázně Poděbrady jsou příjemné a  velmi ob-
líbené lázně s  upravenými parky, hezkým oko-
lím,  přírodním koupalištěm a kulturním  vyžitím.
Rodinný romantický penzion Na Zámku se 
nachází přímo v  prostorách zámku. Stačí pár 
minut a ocitnete se přímo na náměstí. Útulné 
pokoje Vás přímo nadchnou. K  dispozici je 
společenská místnost, kde se podává vynikají-
cí domácí strava a kde si můžete  uvařit kávu 
nebo čaj. Příjemný personál Vás pohladí po duši. 
Cvičení probíhá přímo v areálu zámku. V ob-
jektu je pouze 7 pokojů a 2 apartmány, což při-
spívá k příjemné atmosféře a intimitě. Pro hos-
ty se dokončuje výstavba balnea. K  penzionu 
patří nový penzion Král Jiří přímo na náměstí  
s velkými moderními pokoji. Klienti mají stravu 
v penzionu Na Zámku (cca 50 m). 
Luxusní penzion Rondel nabízí jedno z  nej-
krásnějších ubytování v celém městě. Objekt 
je na klidném místě a má zahradu. Sedm nad-
standardních pokojů a samostatný byt doplňu-
je stylová jídelna s krbem. Z některých pokojů 
je přímo vstup do zahrady. Penzion má vlastní 
balneo s vířivou vanou, dvěma saunami a re-
laxační místnost se soláriem. V  teplých dnech 
je možné využít posezení na venkovní terase 
a koupaní ve venkovním bazénu se slanou vo-
dou. Na cvičení se dochází příjemnou procház-
kou (cca 5minut) na zámek. 
Aquagymnastika probíhá v hezkém a teplém 
bazénu. Balíčky procedur a masáže, které 
máte v ceně, čerpáte v moderním Relax cent-
ru (cca 5 minut procházkou přes náměstí).
Tyto velmi oblíbené pobyty od neděle do pát-
ku lze prodloužit o víkendy v pohybu se slevou. 
Můžete zde strávit i  prodloužený víkend před 
Velikonocemi od čtvrtka do neděle, který lze 
prodloužit od středy, kdy se necvičí, ale můžete 
např. čerpat procedury (po dohodě v CK).

Penzion Rondel

Velký výběr cvičebních lekcí

Balneo centrum

Pro ženy každého věku

Penzion Král Jiří

Penzion Na Zámku

NEDĚLE –  
PÁTEK
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BALNEOFITNESSPROCEDURY

V  
CENĚ

V.I.P.
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ČESKÁ REP UBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Třeboň

3–4x denně cvičení pro každý věk
• cenový hit na naše nejžádanější lázně
• Třeboň – pěkné městečko, kde to žije
• útulné penziony v klidném prostředí
• aquagymnastika v krásném bazénu
•   vynikající strava v lázních, včetně nápojů
• aquacentrum se slanou vodou, whirpool
• atraktivní procedury přímo v lázních
•  vhodné i jako rodinná rekreace
•  výlety na kolech, krásné koupání, turistika

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

TURISTIKARELAXAČNÍPROCEDURYAQUAFITNESS

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

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

pokoje s  příslušenstvím, TV, varná konvice  
p. U Řehoře, Alfa: 1–3lůž. pokoje s přísl., kuchyň,TV

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

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

•  1x aquagymnastika v rehabilitačním bazénu
•  1x regenerace ve whirpoolu pro uvolnění svalů
•  1x regenerace a plavání v aquacentru 
Při zájmu dochází masárka na penzion Siesta – 
nabídka atraktivních cenově  dostupných masáží.

Nutno objednat předem 
•  Lázeňský program – klasická masáž částečná,  

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

koupel (slatina), podvodní masáž, ruční masáž, 
parafínový obklad páteře 1 240 Kč

•  Komplexní relaxační program – slatinná koupel, 
ruční masáž, podvodní masáž, bylinná koupel, 
perličková koupel, hydrojet  2 120 Kč

•  Při zájmu k dispozici  masérka

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Sleva: bez cvič. programu 600 Kč (v ceně 1x vstup do aguacentra)
Příplatky: 1lůž. pokoj penzion u Řehoře – bez příplatku
Příplatek: obědy (5x) 700 Kč

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

Cena nezahrnuje:
lázeňskou taxu  
17 Kč/den

Termíny

Ceny/os. [Kč]

Penzion Siesta Penziony 

2lůž. 3–4lůž. U Řehoře Alfa

9. 7.–15. 7.
16. 7–22. 7.
30. 7–5. 8.
6. 8.–12. 8.

6 510 6 210 6 150 6 510

3. 9.–9. 9. 6 240 5 940 6 150 6 360

Penzion Alfa Penzion U Řehoře

Penzion Siesta Aquacentrum

Relaxace ve whirpoolu

NEDĚLE –  
SOBOTA

Aktivní pobyt 
v nádherných 

lázních

2423

Atraktivní cvičební lekceCvičení s úsměvem
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Jindřichův Hradec

2–3x denně cvičení pro každý věk
• cenový hit na sezónu a nabitý program 
• příjemný hotel na historickém náměstí
• v hotelu wellness centrum, sál na cvičení
• v ceně solná jeskyně, relaxační masáž, sauna 
• plavecký bazén, aquapark s venkovní částí
• koupání, výlety do okolí, cykloturistika
• kulturní život během letních prázdnin
• vhodné i pro muže, vlastní pivovar v hotelu 

 
Grand Hotel Černý Orel*** 
Město Jindřichův Hradec se nachází v  pří-
jemném prostředí jihovýchodních Čech, mezi 
řekou Nežárkou a  rybníkem Vajgar, jemuž 
dominuje panorama gotického hradu a  re-
nesančního zámku – třetího největšího v ČR. 
Můžete navštívit nejen zámek či expozice 
v muzeích, ale i řadu koncertů, festivalů a vý-
stav. Historické jádro bylo vyhlášeno měst-
skou památkovou rezervací. V  okolí města 
najdete nádherná místa s  nedotčenou pří-
rodou, rybníky, lesy. Na Jindřichohradecku 
se nachází celá řada cyklostezek. Dále se dá 
projet překrásná příroda České Kanady s míst-
ní parní úzkokolejkou. Městečko a  okolí je 
stvořené pro vodní radovánky – rekreační 
rybník, lom uprostřed lesů nebo krytý bazén 
a venkovní aquapark. V poklidném historic-
kém centru pouze několik kroků od zámku 
se nachází Grand Hotel Černý Orel. V  ho-
telovém wellnes centru je Vám k  dispozici 
sauna, hydromasážní vana, solná jeskyně, 
masáže, kadeřnictví a kosmetické studio. 
V  restauraci jsou podávány velmi chutné po-
krmy. Nechybí ani vlastní pivovar. Přímo v ho-
telu také najdete příjemný sál na cvičení.  

Celé prázdniny probíhá ve městě spousta kultur-
ních akcí. Pěkná je světově unikátní Aqua show, 
Krýzovy jesličky – největší mechanický betlém na 
světě, noční prohlídky zámku s Bílou paní a další. 

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, tel., WiFi
•  stravování: polopenze, snídaně formou bu-

fetu, večeře – výběr ze 3 menu, (1 fit menu), za 
doplatek obědy (výběr z tří menu a šnyt piva)

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

• 1x aquagymnastika v bazénu s pomůckami 

• 1x další vstup do aquaparku pro vlastní relaxaci 
•  lázeňský program – 2x hodina v solné jeskyni,  

částečná relaxační masáž zad
•  2x hodina v sauně – možno vyměnit za solnou 

jeskyni nebo za tři vychlazená piva (1 vstup)  
 nemusí být najednou, ale mohou

• 10 % sleva na další procedury ve wellnes centru 

Nutno objednat předem za výhodné ceny
•  Vonný balíček – medová masáž zad a šíje, 

masáž nohou nebo aroma masáž obličeje 500 Kč
•  Rozmazlující balíček – uvolňující masáž zad lávo-

vými kameny, hydromasáž s bylinnou esencí  500 Kč
•  Masáže 40 min.:  

Masáž proti celulitidě 
– nohy, hýždě 350 Kč

   Relaxační aroma 
masáž či klasická 
masáž  350 Kč

•  Hydromasáž  
s bylinnou esencí 
(30 min.) 140 Kč

TURISTIKARELAXAČNÍ

Naše cenová bomba za velmi nabitý program 
v tělocvičně a procedury ve  wellness centru, 
které jsou v ceně – vše přímo v hotelu, který 
uspokojí středně náročné klienty. Bohatý 
kulturní život města, příjemné kavárny, 
obchůdky a překrásné okolí pro výlety.

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

Termíny
Ceny/os. [Kč ]

Dospělí

2. 7.–8. 7.
23. 7.–29. 7.
20. 8.–26. 8.

6 180

Doprava: hotel je na náměstí. K hotelu lze dojet
autem. Parkování na blízkém parkovišti zdarma

BALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURY

V  
CENĚ

AQUAFITNESS

Grand Hotel 
Černý Orel

Luxusní aquapark

Relaxace v pěkném aquaparku

NEDĚLE –  
SOBOTA

Sportovní  
pobyt  

v kouzelném 
městečku

2625

Letní  
koupaliště

Aqua show

Nadstandardní výběr  
cvičebních lekcí

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Děti do 3 let bez služeb zdarma. Děti 3–6 let 1 200 Kč 
Děti 6 – 15 let 1 800 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 200 Kč/den, obědy (5x) 450 Kč

Pilates na rolleru

25 26
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Luhačovice

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

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

se cvičením v bazénu – pro ženy i muže

 
Hotel Rezidence Ambra****
Luhačovice jsou největší moravské lázně 
s  dlouholetou tradicí. Množství lesů a  absen-
ce průmyslu zaručuje vzácnou čistotu ovzduší 
celé této oblasti. Pro ženy již 4. rokem připra-
vujeme opravdový „bonbónek.“ Luxusní hotel 
Rezidence Ambra získal v soutěži Czech Hotel 
Awards o Hotel roku v kategorii čtyřhvězdičko-
vý hotel 1. místo ve Zlínském kraji. Neváhejte 
a  spojte smysluplný týden s  pohybem v  tom 
nejlepším, co Luhačovice nabízí. Hotel najde-
te v klidném prostředí u  lesa, od centra lázeň-
ského městečka asi 450 m. Oblibu u  klientů si 
získal klidem, pohodou a  přátelskou atmosfé-
rou. Hotel je moderně vybavené zařízení, které 
nabízí kvalitní ubytování, stravovací služby a re-
laxaci v Centru vitality. Chloubou je vnitřní ho-
telový bazén s  protiproudy a  whirlpoolem, 
jeden z  největších v  Luhačovicích. Moderní 
balneoprovoz nabízí širokou škálu léčebných 
wellness procedur. K dispozici je restaurace, lo-
bby bar, letní terasa. U hotelu je nový sportovní 
relaxační areál „U Solného pramene“. Jeho sou-
částí je budova bowlingu, kavárna a  venkovní 
terasa, vinný sklípek, venkovní fitness. V hotelu 
je špičkový zrcadlový sál na cvičení. Pobyty 
probíhají od neděle do pátku. V pátek dopole-
dne je ještě program. Pobyt lze prodloužit do 
soboty (po dohodě v CK).

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

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

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

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

• denně aquagymnastika / plavání pro uvolnění 
• volný vstup – bazén a whirpool (7.00–22.00)
• welcome drink, 1 x odpolední káva nebo čaj, 

pozornost na rozloučenou, velká sleva na 
balíčky procedur Na místě je možno zajistit pro-
hlídku města s průvodcem (90 min./cca 50 Kč/os.)

Nutno objednat předem vonné balíčky za 660 Kč
•  Jalovcová revitalizační kúra – jalovcový tělový 

peeling, prohřívací kúra, celotělový jalovcový zábal
• Síla Mrtvého moře – koupel s přísadou z Mrtvého 
moře, sportovní částečná masáž, hydratace tělovým 
mlékem s minerály a solí z Mrtvého moře
• Pozdrav z Provence – parafinový obklad s vůní 
levandule, masáž obličeje a dekoltu, celotělový rege-
nerační levandulový 
zábal
• Zážitkový balíček 
nejen pro muže – 
celotělový peeling, 
pivní koupel, pivo, 
celotělový zábal

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

FITNESSOZDRAVNÝAQUA DENNĚV.I.P.

Termíny
Ceny/os. [Kč]

2lůž. 3lůž.

11. 6.–16. 6.
16. 7.–21. 7.

8 130 7 830

8. 10.–13. 10. 7 830 7 530

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

POD 1 STŘECHOU
VŠE

Příplatek: 1lůž. pokoj 100 Kč/den 
Sleva: dospělí bez cvičebního 
programu 700 Kč
Sleva: cvičení pouze v bazénu 500 Kč

Doprava: vlak, autobus, vlastní, 
hotelové parkoviště zdarma, garáže za poplatek

Cena nezahrnuje: lázeň. taxu 15Kč/den

Hotel Rezidence Ambra Luxusní bazén

Vychutnejte si 
pohyb a luxus 

odpočinku

NEDĚLE –  
PÁTEK

2827

Pravidelná aquagymnastika

Špičková tělocvična

27 28
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Telč
 
Hotel Antoň***
Vydejte se s  námi poznat renesanční perlu – 
městečko Telč, která je právem zapsána na  
Seznam světového dědictví UNESCO. 
Okouzlí Vás neskutečná krása památek pře-
trvávající staletí. Telčský zámek patří mezi 
klenoty moravské architektury. Současná Telč 
nabízí dále i  hudební festivaly, výstavy, spor-
tovní akce, létání v horkovzdušných balónech, 
rozhlednu, golf, projížďky na loďkách i  jízdu 
v  kočáře taženém koňmi. Krajina plná lesů 
a  rybníků se značenými turistickými cestami 
a cyklotrasami je tak příležitostí k aktivní do-
volené pro ženy i celé rodiny.
Jedinečné prostory rodinného hotelu Antoň 
vznikly náročnou rekonstrukcí historické bu-
dovy. Citlivé užití moderní techniky zaručuje 
veškerý komfort ubytovaných hostů. Budova 
se nachází přímo vedle zámeckého parku, 
v  těsné blízkosti historického jádra města. 
Najdete tu stylovou restauraci s  letní terasou, 
pěkný sál na cvičení, úschovnu kol. Dá se 
cvičit i na pěkné travnaté ploše uvnitř hotelu. 
Klienti si mohou vybrat z  menších podkrov-
ních pokojů a  superior pokojů se soukromou 
terasou s proskleným zastřešením. Regenerace 
probíhá v  luxusním 4*  hotelu, který je přímo 
naproti. Je zde nádherné wellness centrum 
s vířivkou, saunou a masážemi. Při zájmu spo-
lečné vycházky do přírody.

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

Termíny
Ceny/os. [Kč]

2lůž. 3lůž. 4lůž.

9. 7.–15. 7.
13. 8.–19. 8.

6 890 6 590 6 290

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

TURISTIKARELAXAČNÍBALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURYFITNESS

Doprava: vlak, autobus, vlastní, hotelové parkoviště zdarma

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

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

• stravování: polopenze, snídaně formou  bufetu, 
večeře – odlehčená strava, salátový bufet

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

• 2x relaxace ve wellness centru (vířivka, sauna)
• prohlídka města s průvodcem (90 min.) 
• lázeňská taxa

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

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

Nadstandardní pokoje

Hotel Antoň

Špičkové  
wellness centrum

Vycházka s průvodkyní

Cvičíme s úsměvem

Kouzelné městečko

Velmi příjemné prostředí
Romantický 

pobyt  
s dotykem 

historie

29 30

2lůžk. Superior 8 690 Kč/os., Superior přistýlka 5 690 Kč/os. 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den

NEDĚLE –  
SOBOTA

Pilates  
na čerstvém vzduchu

29 30
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Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den 
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 600 Kč
Příplatek: obědy (5x) 750 Kč

Písek

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

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

příjemné posezení. Plavecký bazén je 
vzdálen 5 minut od hotelu. 

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

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

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

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

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

Nutno objednat předem
•  Částečná masáž,   

40 minut 300 Kč
•  Indická masáž hlavy,   

30 minut 270 Kč
•  Anticelulitická masáž,   

40 minut 350 Kč

Fitness pobyt v  pěkném historickém 
městě, s  bohatou nabídkou cvičebních 
lekcí a  rehabilitací v  moderním fitness a 
wellness centru. Projdete se po nejstarším 
mostě u  nás, vychutnáte příjemné 
prostředí v  rodinném hotelu s  výbornou 
stravou. Historické skvosty v okolí.

   Termíny
Ceny/os. [Kč]

2–3lůž. Apt. 2lůžkový Apt. 3lůžkový

  2. 7.–8. 7. 7 210 8 290 7 210

RELAXAČNÍPROCEDURYBALNEO

V  
CENĚ

FITNESSV.I.P.

Hotel Art

Špičkový sál 
na cvičení

Relaxace ve 
 wellness centru

Hotel U Kata

Příjemný sál  
na cvičení

Luxusní  
wellness  
centrum

Léto v pohybu 
v jihočeském 

městečku
Pohyb  

a regenerace  
v srdci 

historických 
skvostů

NEDĚLE –  
SOBOTA

Kutná Hora

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

Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

13. 8.–18. 8. 6 480

Hotel U Kata***                         
Město Kutná Hora, dříve téže zvána České 
Athény, patří díky četným historickým památ-
kám k turisticky nejnavštěvovanějším v ČR. 
Zrekonstruovaný velmi pěkný hotel U  Kata 
je v  klidné části města jen pár minut chůze 
od míst, které byly pro svoji architektonickou 
krásu zapsány na seznam kulturního dědic-
tví UNESCO (Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, 
Jezuitská kolej, Hrádek,…). Hotel je nejkom-
plexnějším zařízením s velmi širokou nabídkou 
služeb v  regionu. Pro odpočinek je hostům 
k dispozici nové wellness centrum s atraktiv-
ní nabídkou služeb – finská sauna, parní lá-
zeň, whirlpool a masáže. Můžete si vyzkoušet 
i atraktivní pivní lázně, které se projeví na Vaší 
pleti a vlasech, prohřejí klouby a uvolní svaly.
Součástí hotelu je kavárna, stylová středověká 
krčma s  vyhlášenou kuchyní, nekuřácký sa-
lonek, sál na cvičení a  prostorné parkoviště 
pro hosty. Jen 5 minut od hotelu je aquapark 
s  letním koupalištěm. Kutná Hora je 70 km 
od Prahy a je dostupná jak příměstskou dopra-
vou, tak i  vlakem (zastávka cca 3min. od ho-
telu). Na hosty čekají stylově zařízené pokoje. 

Pobyt je od neděle a končí v pátek do-
poledním cvičením. 

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

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

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

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

•  3–4x rehabilitace – sauna, pára, whirpool
•  1x vstup do aquaparku – letní koupaliště 
•  vycházka s průvodcem po historickém centru

Nutno objednat předem
•   Relax balíček - pivní kou-

pel se suchým zábalem 
(lze vyměnit i za aroma 
nebo bylinnou), částečná 
aroma masáž    500 Kč

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den

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

Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu  
15 Kč/den

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

RELAXAČNÍPROCEDURYBALNEO

V  
CENĚ

FITNESSV.I.P.

NOVINKA

NEDĚLE –  
PÁTEK

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

31 32
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*Velikonoční pobyt: 5denní od čtvrtka do pondělí
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč (velik. pobyt 500 Kč)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 100 Kč/den

Litomyšl

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

 
Hotel Zlatá Hvězda***+ Superior
Litomyšl je skvostným historickým městem. 
Zámek patří k nejkrásnějším renesančním stav-
bám střední Evropy a je na seznamu UNESCO. 
Ale za vidění stojí také historické centrum se 
spoustou stylových obchůdků a  kaváren, kláš-
terní zahrady, muzea, podzemní chodby… 
Město s úžasnou atmosférou přináší úlevu a od-
počinek duši. Proto byla Litomyšl v  roce 2012 
vyhlášena prvními českými lázněmi ducha.
Prohlídka města s průvodcem a společné po-
sezení v  zámeckém sklepení mezi sochami 
O. Zoubka s ochutnávkou vína je jen další pří-
jemnou aktivitou v této kouzelné lokalitě.
Hotel Zlatá Hvězda se nachází v historickém 
centru. Najdete zde stylové pokoje s  kouzel-
ným výhledem na renesanční náměstí a  kláš-
ter. Můžete se ubytovat i  v  nadstandardních 
pokojích s  hydromasážní vanou, parní či infra 
kabinou (za přípl.). Přímo v  hotelu je krásná 
prostorná místnost na cvičení, sauna a terasa 
s výhledem na zámek. Restaurace nabízí bohatý 
výběr jídel a  cenově dostupné polední menu. 
Naproti hotelu je moderní relaxační centrum, 
kde se čerpají procedury. V blízkém okolí hotelu 
je velmi pěkný krytý bazén s venkovním kou-
palištěm. Letos zde můžete strávit i Velikonoce 

v pohybu od čtvrtka do pondělí a zažít 
zde pravou velikonoční atmosféru.

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

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

tu, 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 na zpevnění těla a redukci

• 2x aquagymnastika a  regenerace ve vířivce, 
(Velikonoce – 1x aquagymnastika)

• lázeňský poplatek
Možno zajistit prohlídku města s průvodcem, lze 
objednat hotel. saunu 250 Kč/1,5 hod. (pro 3 os.)

Využijte skvělou nabídku strávit 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.

  Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přistýlka

13. 4.–17. 4.* 5 650 4 850

6. 8.–12. 8. 7 870 6 270

RELAXAČNÍPROCEDURY

Hotel Zlatá hvězda

Stylové pokoje

Moderní bazén

Léto  
v pohybu 

v kraji hudby

NEDĚLE –  
SOBOTA

AQUAFITNESSV.I.P.

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

Nutno objednat předem – balíčky:
• Vonný – havajská olejová masáž, 90 min.  970 Kč 
•  Relaxační  – whirlpool 30 min., relaxační masáž 

zad, 45 min.  505 Kč
•  Lázeňský – masáž lávovými kameny, 60 min., 

Kneippova koupel, 20 min.  750 Kč

Kroměříž

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

DM Štěchovice při Tauferově 
SOŠ veterinární v Kroměříži                        
Prožijte aktivní dovolenou v magickém městě 
Kroměříž, přezdívaném Hanácké Atény. Vě-
hlas městu přinesly unikátní památky, zejmé-
na Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká 
zahrada, které byly pro svou jedinečnost za-
psány na seznam památek UNESCO. Krásu his-
torického centra budete mít možnost poznat 
s  průvodcem. Nebude chybět ani návštěva 
arcibiskupských sklepů s degustací vín. Srdcem 
města je Velké náměstí s mnoha restauracemi, 
kavárnami a  vinárnami. V  létě návštěvníci mo-
hou navštěvovat koupaliště Bajda. Moderní 
areál Domova mládeže Štěchovice se nachází 
v klidné části města nedaleko světově proslulé 
Květné zahrady, kde si i zacvičíme a zrelaxuje-
me. V létě je DM využíván jako cenově dostup-
né jednodušší ubytování. Strava  dle našeho 
jídelníčku se podává v místní jídelně. Součástí 
areálu je pěkná sportovní hala, místnost s te-
levizí, kuchyňky, posilovna, kuželna a příjemný 

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

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

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

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

•  2x vstup na koupaliště Bajda, plavání 
•  vstup do Květné zahrady s relax. cvičením
•  procházka s průvodcem 
•  místní poplatek

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

ká  / aroma / nebo indická masáž hlavy 250 Kč
•  Balíček 2, 60 min. celková masáž klasická nebo 

aromatická 500Kč
•  Balíček 3,  30 nebo 60 min., masáž lávovými  

kameny 350 Kč / 700 Kč

NOVINKANOVINKA

Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti do 15 let

23. 7.–29. 7. 5 680 3 630

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

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

NEDĚLE –  
SOBOTA

TURISTIKA

Využijte skvělou nabídku strávit léto 
v pohybu za úžasnou cenu v nádherném 
městečku. Klidné ubytování s  pěknou 
a velkou tělocvičnou, velký výběr  lekci, 
cvičení v zahradě a velká nabídka masáží. 
Mnoho doprovodných společných akcí 
(ochutnávka vína ...).

Domov mládeže Kouzelné 
městečko

Květná zahrada

Sportovní  
dovolená   
s relaxací  

v nádherných 
zahradách

PROCEDURYRELAXAČNÍAQUAFITNESS

Kouzelná zákoutí
Koupaliště Bajda
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Sleva: dospělí bez cvičebního programu 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den (omezený počet)

Nové Hrady

2–3x denně cvičení pro každý věk
• samota, klid a příroda u Nových Hradů
• půvabné horské městečko s hradem
• útulný rodinný penzion s velkou zahradou
• sál na cvičení, velký výběr masáží, sauna
• přírodní lázně, koupáni ve vyhřátém sudu
• Nordic Walking vycházky, přírodní rezervace
• návštěva rakouských termálních lázní
• ozdravný pobyt pro celé tělo i duši

 
Club Penzion Kamínek***
Novohradské hory jsou cenným přírodním 
územím se spoustou přírodních zajímavostí 
a panenskou přírodou. Připravili jsme pro Vás 
zajímavé vycházky: naučná stezka přes roman-
tický krajinný park Terčino údolí, procházka 
za řezbářským uměním, stezka novohradské 
příhraniční rybníky a rašeliniště… Podíváme se 
spolu do příjemného rakouského městečka 
Gmünd s  procházkou v  unikátním přírodním 
parku Blockheide a výlet společně zakončíme 
v termálních lázních Sole-Felsen-Bad. 
Město Nové Hrady leží v  nejjižnějším cípu 
Čech. Je vstupní bránou Novohradských hor. 
Jeho dominantou je mohutný hrad a mezi další 
památky patří klášter servitů s kostelem sv. Pet-
ra a Pavla či hřbitov s buqoyskou hrobkou…
Club Penzion Kamínek se nachází na klidném 
místě přímo v přírodní rezervaci. K dispozici je 
restaurace s  terasou, hřiště, soukromý rybník 
a  především velká zahrada s  wellness zónou 
(finská sauna, venkovní lázně)  a široká nabídka 
sportovních a relaxačních masáží. Do centra 
Byňova na vlak je to 10 minut. Městečko Nové 
Hrady je 5 km, před penzionem je autobusová 
zastávka. Cvičení probíhá v  sále hotelu nebo 
v zahradě a  je přizpůsobeno tak, aby umož-
ňovalo vycházky Nordic Walking a výlety do 

okolí. Možnost zapůjčení kol. Pobyty jsou 
od neděle do pátku.

Cena zahrnuje 
• ubytování: 2–4lůž. pokoje s přísl.,TV (na někt. 

pokojích), přípojka na internet, WiFi
• stravování: polopenze, snídaně formou bufe-

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

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

• 1x večer. relaxace: koupání ve vyhřátém sudu
• 1x vstup do sauny, využití zahrady, pergoly
• 2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)

Nutno objednat předem
•  Relax balíček - teplý rašelinový zábal, částeč-

ná masáž zad a šíje  700 Kč
•  Ženský balíček – peeling kakaovým práškem, 

částečná masáž   520 Kč
•  Celková masáž – výběr: relaxační, ovocná, 

aromatická, 80–90 min.  700 Kč

Pojďte s  námi do útulného penzionu 
s rybníkem, zahradou, wellness a pěkným 
sálem na cvičení. Cvičení je doplněno 
Nordic Walking a  výlety. Pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky. Pro ženy i muže.

  Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti do 12 let

4. 6.–9. 6.
27. 8.–1. 9.

5 970 3 780

Club Penzion kamínek

Venkovní lázně

Klid  
a čistá 

příroda

Ozdravný  
pobyt  

v panenské 
přírodě

NEDĚLE –  
PÁTEK

Doprava: vlak, autobus, 
vlastní, parkovišti zdarma. 
(Po dohodě lze dojet pro 
klienty k busu / vlaku)

NOVINKA

Doporučení: vezměte  
i vlastní hole Nordic Walking
Cena nezahrnuje: lázeňskou 
taxu 12 Kč/den

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, masáže, venkovní bazén
• společné Nordic Walking vycházky, výlety
• příjemná atmosféra, vhodné i pro muže

Relax hotel Bára***                          
Benecko v  Krkonoších díky své unikátní 
poloze 900 m n. m. zaručuje nejenom čistý 
vzduch, ale i  nejvíce slunečných dnů v  roce. 
Připravili jsme pro Vás každý den nejen cvi-
čení, ale i příjemné vycházky, které vám uká-
žou krásné výhledy i zajímavosti. Např. výstup 
k rozhledně Žalý, velbloudí cestou kolem Žalé-
ho, výlet k horské ekofarmě Hucul, po stopách 
Štěpanického hradu, přes Kněžice do Vrchlabí, 
výlet do horského městečka Jilemnice.
Relax hotel Bára se nachází v  čisté přírodě 
5 minut od centra obce Benecko, přímo u tu-
ristických tras a cyklotras. Svou polohou a do-
mácí rodinnou atmosférou je  jako stvořený 
pro sportování a relaxaci. V hotelu je příjemná 
restaurace, nové moderní wellness centrum 
– finská sauna a parní sauna s hvězdnou oblo-
hou a  světelnou fontánou, relaxační místnost 
s  meditační hudbou, masáže (čokoládové, 
relaxační, medové), zrcadlový sál na cvičení 
a venkovní bazén. Wifi zdarma ve všech pro-
storách. 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 přizpůso-
beno tak, aby umožňovalo každodenní vy-

cházky Nordic Walking a další výlety.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůžkové pokoje s  příslušenstvím 

(možnost přistýlky), 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 na zpevnění těla a redukci

• venkovní bazén, sportoviště u hotelu
• 4–5x Nordic Walking (hůlky k dispozici)

Nutno objednat předem
•  Wellness  relaxace – 3x vstup do wellness 

centra, 1 hod., wellness nápoj  350 Kč
•  Wellness  hýčkání  – 3x vstup do wellness, 1 hod.,  

nápoj, masáž dle výběru, 45 min.  700 Kč 

NOVINKA

Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

25. 6.–1. 7.
10. 9.–16. 9.

5 450 5 150

Děti do 12 let na přistýlce 2 890 Kč (se 2 dospělými) 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/den

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

NEDĚLE –  
SOBOTA

Čistý vzduch znamená zdraví. Pojďme 
mu naproti a  spojte smysluplné cvičení 
s vycházkami do přírody. Rodinný hotel 
s  wellness poskytne dokonalou relaxaci 
a klid v termínech mimo prázdniny a za 
vynikající cenu. Určené ženám, mužům,  
i celým rodinám, kteří mají rádi turistiku.

Relax hotel Bára

Pěkný sál Moderní wellness

Sportovní  
pobyt  

s Nordic  
Walking

Doporučení:  
vezměte i vlastní hole 
Nordic Walking
Cena nezahrnuje:  
pobytovou taxu 19 Kč/den

NORDIC WALKINGNORDIC WALKINGTERMÁLYPROCEDURY PROCEDURYBALNEO

V  
CENĚ

FITNESS BALNEOAQUAFITNESS
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Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Janské Lázně

2–3x denně cvičení pro každý věk
• světoznámé lázeňské město v Krkonoších
• penzion s rodinnou atmosférou, zahrada
• prostorná tělocvična, masérka k dispozici
• velký relaxační bazén s termální vodou
• turistika v horách a lázeňská relaxace
• ozdravný pobyt, rodinná dovolená

 
Penzion Sola Fide***
Janské Lázně jsou světoznámým lázeňským 
městem a nachází se v  Krkonošském národ-
ním parku. Klidné městečko s nevšední historií 
se rozkládá na úpatí Černé hory (1299 m. n. m.), 
na jejíž vrcholek vede přímo z města kabinová 
lanová dráha. Odtud se dostanete až do Pece 
pod Sněžkou a  zpátky můžete využít služby 
„Černohorského busu“. Pozveme Vás na další 
vycházky: skalní útvary Modré kameny, přírodní 
rezervace Černohorské rašeliniště  s množstvím 
kvetoucích rostlin…. Pokud se vydáte s  celou 
rodinou, čeká Vás stezka korunami stromů, la-
nový park, cyklotrasy, koloběžky a další vyžití.
Penzion Sola Fide, příjemný menší penzion je 
rodinného typu. Nachází se v  klidné části 
Janských Lázní, blízko kolonády. K dispozici-
restaurace, společenská místnost s TV, klubov-
na, herna pro děti, stolní tenis, zahrada, terasa 
a v celém objektu zdarma Wi-Fi. V blízkosti (cca 
200 m) je internát s krásnou tělocvičnou a té-

měř naproti (cca 150m) je velké aqua-
centrum, které je napouštěno teplými 

minerálními prameny vyvěrajícími 
v areálu lázní. K dispozici vodní clony, 
protiproud, masážní a perličková lůž-
ka, vnitřní i venkovní vířivky a sauny. 
V  letní sezóně je otevřena slunečná 

terasa s  lehátky. Pobyt je především 
zaměřen na cvičení, relaxaci v termálu a 

lázeňský život. Při zájmu a hezkém počasí 
zařazeny společné vycházky do hor a výlety. 

Přímo v domě jsou k dispozici klasické  
a rehabilitační masáže.

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

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

rehabilitační lekce – velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek na zpevnění všech partií, redukce

• 2 hod. rehabilitační bazén s termální vodou
• 2-3x turistická  vycházka do hor (při zájmu)
Na místě lze doobjednat masáže za dostupné 
ceny a další vstupy do termálního bazénu.

Ozdravný pobyt za dobrou cenu je určen 
sportovně laděným klientům, kteří 
ocení pěknou tělocvičnu, velký výběr 
lekcí, termální bazén a lázeňský život. 
Přátelský penzion doporučujeme středně 
náročným klientům. Při zájmu společné 
výlety do hor. Pro ženy, muže i celé rodiny.

  Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti do 12 let

30. 7.–5. 8. 5 760 3 230

Penzion Sola Fide

Termální bazén

Prostorná tělocvična

Pobyt  
na horách  

s termálním 
bazénem

NEDĚLE –  
SOBOTA

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

Doporučení: vezměte  
vlastní hole Nordic Walking
Cena nezahrnuje: 
lázeňskou taxu  
15 Kč/den

Lipová Lázně

2–3x denně cvičení pro každý věk
• spojení cvičení, turistiky a wellness
• nový útulný hotel s vynikajícími službami
• moderní wellness, sauny, masáže, zábaly
• nový bazén, 2 whirpooly, Kneipův chodník
• vycházky s holemi  Nordic Walking, výlety
• ozdravný pobyt, aktivní rodinná dovolená

Hotel Toč***                         
Horská obec Lipová Lázně se nachází nedaleko 
lázeňského města Jeseník (cca 5km) na po-
mezí pohoří Hrubého Jeseníku a Rychlebských 
hor. Okolí je protkáno spoustou turistických 
tras a cyklotras. Do městečka Jeseník dojedete 
busem nebo vláčkem za cca 8 min. Nově posta-
vený útulný hotel TOČ se nachází v klidné části 
obce. Patří do skupiny  Wellness & Relax Resort 
Helios. Díky své poloze a vybavení je ideálním 
místem nejen pro cvičení (sál na cvičení) a  tu-
ristiku, ale i  celkovou regeneraci – wellness 
centrum s finskou saunou a masážní studio. 
Hosté mohou využívat i wellness hotelu Helios 
(cca 1km), kde se nachází nový krytý bazén, 
saunový svět, 2 whirlpooly, Kneipův masážní 
chodník. V hotelu je nekuřácká restaurace s ven-
kovní terasou. Cvičení probíhá tak, abyste se 
mohli věnovat společným vycházkám Nordic 
Walking a  výletům. Doporučujeme navštívit 
unikátní venkovní balneopark v  nedalekých 
Priessnitzových lázních v Jeseníku. Pobyty pro-
bíhají od neděle do pátku. V pátek ráno je ještě 
cvičení. Do Lázní Lipová je např. z Prahy dobré 

spojení vlakem (cca 3,5 hod.), ale i  pří-
mým autobusem. 

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

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

rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s využitím účinných fitness 
pomůcek na zpevnění těla, redukce
•  1x dopol. vstup do wellness (pouze pro Vás), 

bazén – aquagymnastika, relaxace ve whirpool
•  1x večerní vstup do wellness (pouze pro Vás), 

bazén, saunový svět – infrasauna, finská sau-
na, parní lázeň,  2 whirlpooly, Kneipův chodník
•  15% sleva na masáže v relax centru Toč
•  1x vstup do finské sauny v relax centru Toč
•  2–3x NordicWalking (hůlky k dispozici)
•  pobytová taxa, zapůjčení županu 
Na místě lze objednat masáže a zábaly.

NOVINKA

Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti do 12 let

6. 8.–11. 8. 6 680 4 920

Sleva: dospělí bez cvičebního programu 600 Kč

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkovišti zdarma. 
Například vlakem: Praha hl. nádraží – Zábřeh na Moravě – 
Lipová Lázně

NEDĚLE –  
PÁTEK

Pobyt je určen i  náročnějším klientům, 
kteří vedle smysluplného cvičení 
a turistiky v čisté přírodě ocení i vysoký 
standard služeb v  novém, moderně 
vybaveném hotelu. Vaše unavené svaly 
zregenerujete ve špičkovém wellness. 
Muži mohou volit pobyt bez cvičení 
a zapojovat se do společných vycházek.

Hotel Toč

Luxusní bazén

Relaxace  
ve wellness

Pobyt  
s turistikou  
a lázeňskou 

péčí

Doporučení:  
vezměte i vlastní hole 
Nordic Walking

NORDIC WALKINGBALNEOAQUAFITNESSOZDRAVNÝV.I.P.

NOVINKA

RODINNÝAQUAPROCEDURYOZDRAVNÝFITNESS
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Děti do 12 let 3 130 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj standard 100 Kč/den
Příplatek: obědy (5x) 450 Kč, obědy děti do 12 let 300 Kč

Malá Morávka

2–3x denně cvičení pro každý věk
• oáza klidu a relaxace za skvělou cenu
• hotel v čisté přírodě s velkou tělocvičnou
• denně bazén a vířivka, aquagymnastika
• sauna, masáže, pěkná posilovna, hřiště 
• vycházky s holemi Nordic Walking
• možný pobyt pouze s Nordic Walking

Hotel Kamzík***
Hotel Kamzík najdete v chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky v  Karlově pod Pradědem. 
V  létě oceníte krásy divoké přírody, horských 
lesů a  rašelinišť. Můžete je buď projít po vy-
značených turistických stezkách, které za-
čínají přímo u  hotelu nebo projet na kole. 
Čerstvý horský vzduch Vám vyčistí hlavu, pleť 
i  celý organismus. Po návratu do hotelu mů-
žete zaskočit do bazénu nebo se uvolnit ve 
vířivce, které máte v ceně, stejně jako všech-
na hotelová sportoviště. Odpočinout si můžete 

v sauně, nebo zaskočit na masáž. 
Cvičení probíhá v  prostorné 

tělocvičně, v  případě hez-
kého počasí lze využít hřiš-
tě s  nádherným výhledem. 
Cvičení je připraveno tak, 
abyste se mohli věnovat 

společným vycházkám Nor-
dic Walking i  vlastní turistice. 

Muži mohou volit pobyt bez cviče-
ní a zapojit se do společných vycházek v přírodě.
Maminky a celé rodiny mohou využít kurt, 
posilovnu, stolní tenis, bowling, půjčovnu hor-
ských kol a nové lanové centrum s dětským 
hřištěm přímo u hotelu. Tipem na výlet je 

město Bruntál, Jeseník, Velké Losiny 
a lázně Karlova Studánka a Dolní Lipová.

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

TV, WiFi, většina s  balkonem nebo komfort. 
2lůž.  pokoje (navíc ortopedická matrace, led-
nice, čelní balkon s výhledem do údolí) 
•  stravování: polopenze, snídaně – bufet, veče-

ře  výběr  ze 2 menu (1 fit menu), salátový bufet
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

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

•  volný vstup – bazén, vířivka, posilovna, hřiště
•  denně aquagymnastika nebo plavání
•  2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
Na místě lze doobjednat masáže.

Ozdravný pobyt v   Jeseníkách pro ty, 
kteří ocení klid a mají rádi pohyb. Spojíte 
cvičení v pěkné tělocvičně s vycházkami 
Nordic Walking v přírodě a den zakončíte 
relaxační aquagymnastikou či plaváním. 
Tato kombinace udělá s  vaším tělem 
i  psychikou divy.  Pro ženy, maminky, 
muže i celé rodiny. Oblíbený pobyt.

  Termíny
Ceny/os. [Kč]

2lůž. standard 2lůž. comfort

9. 7.–15. 7. 6 240 6 860

Hotel Kamzík

Lanové centrum

Prostorná tělocvična

Denně bazén

Relaxace,  
turistika,  

zdravé 
cvičení

NEDĚLE –  
SOBOTA

               Železná Ruda – Špičák

2–3x denně cvičení pro každý věk
• nedotčená příroda Šumavy, klidné místo
• hotel za dobrou cenu, sál na cvičení
• denně bazén, pravidelná aquagymnastika
• vycházky Nordic Walking, výlety do okolí
• dětská herna, tenisové hřiště, sauna
• aktivní program pro děti, turistika
• ozdravný pobyt, rodinná dovolená

Hotel Čertův mlýn***                         
Každý rok hledáme pro ženy a maminky nová 
cenově dostupná místa, kde se dá cvičit a je zde 
i  zázemí pro děti. Letos vám nabízíme aktivní 
dovolenou v překrásném prostředí Národního 
parku Šumava. Horský hotel Čertův mlýn leží 
v  klidném rekreačním středisku Železná Ruda 
– Špičák v  sedle mezi horami Špičák a  Pancíř. 
V blízkosti je  známé turistické centrum – město 
Železná Ruda. Podnikněte vycházky k  Čerto-
vu, Černému nebo Prášilskému jezeru, výšlap 
na Špičák i  pohodlné vyvezení lanovkou na 
Pancíř. Klidný hotel má vyhřívaný krytý bazén, 
saunu, sál na cvičení, tenisový kurt (cvičení při 
hezkém počasí),  dětskou hernu, úschovnu pro 
kola a WiFi. Dále je k dispozici restaurace s bo-
hatým výběrem z cenově přijatelného jídelního 
i nápojového lístku a noční vinárna s krbem. Při 
hezkém počasí si můžete i  posedět na terase. 
Nedaleko hotelu se nachází vyhlášené thajské 

masáže za dostupnou cenu.  Při zájmu 
společné vycházky do přírody.

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

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

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

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

•  volný vstup bazén, stolní fotbal a stolní tenis
•  2–3x aquagymnastika nebo plavání
•  2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)
• program pro děti 3–12 let v době cvičení
Na místě lze doobjednat saunu a thajské masáže.

NOVINKA

Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti do 3–12 let přist.

2. 7.–8. 7. 6 720 4 080

Děti do 12let lůžko 4620 Kč  
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den

Doprava: vlak, autobus, vlastní 
parkoviště zdarma. Po domluvě  
je pro Vás možné zajistit dopravu  
z železniční zastávky Špičák,  
cca 500 m.

NEDĚLE –  
SOBOTA

Ozdravný pobyt za rozumnou cenu je 
určen sportovně laděným klientům, kteří 
ocení smysluplné cvičení, zdravé prostředí 
nedotčené přírody, společné vycházky do 
okolí. Hotel pro středně náročné klienty, 
vše pod jednou střechou. Maminkám 
zajišťujeme program pro děti. Aktivní 
dovolená pro ženy, muže i celé rodiny.

Hotel Čertův mlýn

Kouzelná příroda

Pravidelná  
aquagymnastika

Sportovní 
 pobyt na 

horách

NORDIC WALKINGHLÍDÁNÍ DĚTÍ

HLÍDÁNÍ  

DĚTÍ

Cena nezahrnuje: 
pobyt. taxu 15 Kč/den

NORDIC WALKING

Doprava: vlak, autobus, vlastní, parkovišti zdarma.  
Do Malé Morávky se dostanete přímým autobus. spojem 
(např. z Brna, Olomouce, Přerova, …) Odtud Vás po 
předchozí domluvě dopravíme do hotelu (20 Kč), nebo 
dojedete místní dopravou do Karlova a odtud cca 500 m

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 19 Kč/den

RODINNÝFITNESSBALNEOAQUA DENNĚPOD 1 STŘECHOU
VŠE

PRÁZDNINYAQUA DENNĚFITNESS

Doporučení: vezměte i vlastní hole Nordic Walking

Doporučení: vezměte  
i vlastní h. Nordic Walking
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Pec pod Sněžkou

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

AQUA DENNĚ

TURISTIKA

SPORTOVNÍHLÍDÁNÍ DĚTÍPRÁZDNINYV.I.P.

RODINNÝBALNEOFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

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

      Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti 
3–12 let

Děti 
12–16let

23. 7.–29. 7.
13. 8.–19. 8.

8 480 1 680 4 520

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

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

fén, TV/SAT, telefon, trezor, minibar 
•  stravování: 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 na zpevnění těla a redukci

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

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

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

ČESKÁ REPUBLIKA

NEDĚLE –  
SOBOTA

Hotel Horizont

Děti mají svoje 
cvičební lekce

Maminky i babičky 
mají rády pohyb

Skvělé prostředí 
pro děti

Nadstandardní pobyt

Velký výběr atraktivních lekcí

Pobyt pro ženy, skvělá cena i  pro maminky 
a  celé rodiny, v  nádherné přírodě, luxusní 
hotel, kde je "vše v  ceně". Fantasticky 
zregenerujete. Pro děti – zajímavý pogram. 
Při zájmu i společné výlety. Vynikající strava.

Wellness 
a sportovní 

pobyt na 
horách

41 42

Děti do 12 let na přistýlce bez programu zdarma
1lůžkový pokoj 8 980 Kč, + 1 dítě do 12 let 1 680 Kč + 2. dítě  do 
12 let 4 890 Kč, děti do 16 let v 1lůžkovém pokoji 5140 Kč
2lůžk. + 2přist.(děti): děti do 12 let 1 680 Kč, 2. dítě 2 810 Kč,
děti do 16 let 2 830 Kč 
Rodinné ubytování (2 dosp.+3): dospělí 9 930 Kč,  
děti 2–6 let 5 380 Kč, děti 6–16 let 7 110 Kč 
Příplatek: obědy (5x) 800 Kč, obědy (5x) děti do 12 let 550 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
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Špindlerův Mlýn
 
OREA Hotel Horal****                        
OREA Hotel Horal na úpatí Kozích hřbe-
tů v  části Špindlerova Mlýna zvané Svatý 
Petr je vzdálen cca 1,5 km od centra města, 
kam se dostanete příjemnou procházkou, 
popř. lze využít místní autobus, přímo od 
hotelu. Hotel je ideálním výchozím mís-
tem pro pěší turistiku a  cykloturistiku. Je 
vhodný pro spojení sportu a  relaxace, jak  
pro samotné ženy, tak i pro rodiny s dětmi. 
Příjemně relaxovat můžete ve špičkovém  
Relax centru (bazén, sauna, whirlpool, sauna, 
masážní chodník, římská parní lázeň, solari-
um, floating). Rehabilitační centrum nabízí 
velké množství procedur. V  hotelu dále na-
jdete stolní tenis, tenisový kurt, hřiště, fitcen-
trum, kuželnu, kulečníkovou hernu, minigolf. 
Pro děti je zde dětský koutek a  hřiště. Vedle 
restaurace je zde i pivnice a denní bar. Okolní 
krásy lze obdivovat z letní terasy. Cvičení, kte-
ré probíhá přímo v sále hotelu je připraveno 
tak, abyste se mohli věnovat turistice a výle-
tům. Pro rodiny je skvělá nabídka pobytů 
i  s  polopenzí zdarma pro děti do 11,9 let 
(na přistýlkách),  nebo na dotaz  „rodinné ubyto-
vání“ – 2 pokoje vedle sebe (viz. tabulka ceny).  

Samotné maminky mají dítě zdarma do 5,9 let 
a speciální  cenu  pro  děti  do  11,9  let. Děti pla-
tí pouze program v  době cvičení, který provádí  
instruktorka naší CK. V hotelu probíhají pro děti 
další animační programy. Oblíbený pobyt.

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

fén,TV/SAT, telefon, trezor, většina s balkonem
•  stravování: polopenze – bufet, za přípl. obědy 
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

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

•  2x aquagymnastika a plavání pro uvolnění těla
•  denně volný vstup do bazénu, fitness, whirpoolu
•  10% sleva na služby v Relax centru, masáže
•  aktivní program pro děti 3–12 let v době cvičení
•  pobytová taxa, animační programy pro děti

 
Nutno objednat 
předem – sleva 35 %
•  Relax balíček – floa-

ting 30 min. částečná 
masáž zad, rašelinový 
zábal  760 Kč

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

3–4x denně cvičení pro ženy, celé rodiny
• nadstandardní pobyt v žádané lokalitě
• luxusní 4* hotel s vynikající kuchyní
• volný vstup – bazén, fitness, whirpool
• dítě do 11,9 let zdarma (bez programu) 
• program pro děti, animační programy
• skvělé sportovní vyžití, turistika, výlety
• aktivní dovolená se špičkovými službami

AQUA DENNĚ

TURISTIKA

SPORTOVNÍHLÍDÁNÍ DĚTÍPRÁZDNINYV.I.P.

RODINNÝBALNEOFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

HLÍDÁNÍ  DĚTÍ

          Termíny
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti 3–12 let přistýlka

30. 7.–5. 8.
6. 8.–12. 8.

7 840 1 680

Doprava: 
vlastní, vlak, 
autobus, 
parkování se 
slevou na  
hotelovém 
parkovišti  
80 Kč/den

NEDĚLE –  
SOBOTA

Hotel Horal

I děti si vyzkouší zábavné 
cvičební pomůcky

Luxusní prostředí

Aktivní program pro děti

Velký výběr  
cvičebních lekcí

Smysluplně strávená dovolená v  nadstan-
dardním hotelu v přírodě, za super cenu, 
skvělé služby pod jednou střechou, zajímavý 
program pro děti, při zájmu společné výlety.

Wellness 
a sportovní 

pobyt na 
horách

4443

Děti do 12 let na přist. bez programu zdarma 
Děti 12–17 let přistýlka 4 320 Kč
Děti lůžko do 6 let 1680 Kč, 6–12 let 4 320 Kč, 
do 15 let 6 960 Kč 
Rodinné ubytování (2dospělí + 2 děti): děti 
do12 let 5 370 Kč 
Dospělí na přist. (lůžko 70x190cm) 5 200 Kč.
Příplatek: 1lůž. pokoj 100 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč
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Vysoké Tatry

NORDIC WALKING

2–3x denně cvičení pro každý věk
• hotel na krásném klidném místě, již 10. rok
• hotelový bazén v ceně, aquagymnastika
• prostorná tělocvična přímo v areálu hotelu
• relaxační procedury za velmi dostupné ceny
• společné Nordic Walking vycházky, výlety
• klid, ozdravný pobyt, duševní odpočinek
• dovolená pro ženy, muže i celé rodiny

TERMÍNY

Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí 
přistýlka

Dítě 3–15 
přistýlka

30. 7.–5. 8. 7 150 6 250 2 860

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

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

hřiště, posilovnu, stolní tenis, biliard, bow-
ling a půjčovnu kol.

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

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

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

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

•  3x aquagymnastika na uvolnění, 
volný vstup do bazénu

•  2–3x vycházka Nordic Walking 
(hůlky jsou k dispozici) 

•  30% sleva vstup do Wellness center  
v h. Sorea Titris a h. Urán v Tat. Lomnici

•  40% sleva na bowling v hotelu
Na místě možno dokoupit atraktivní 
procedury. Doporučujeme vzít i svoje 
hole Nordic Walking.

Krásné místo uprostřed přírody, v  hotelu 
je vše pod jednou střechou. Vynikající 
výchozí místo pro společné vycházky. 
Pravidelná aquagymnastika a  plavání. 
Atraktivní procedury. Oblíbený pobyt za 
dobrou cenu. Výborná dostupnost vlakem.

Cena nezahrnuje: místní 
poplatek 1 Eur/den

Do Popradu se dostanete 
vlakem i autobusem rychle 
a hlavně levně. Například 
Regiojet Praha hl. – Poprad, 
dále vláčkem do Tatranské 
Lomnice. Doprava z nádraží 
Tatranská Lomnica   
60 Kč/os. tam i zpět.

NEDĚLE –  
SOBOTA

TURISTIKA

Zaton

TERMÍN

Ceny/os. [Kč]

2lůž. ložnice 
v 5lůžk. apt.

2lůž.  
apartmán

3lůž. 
apartmán

4, 5lůž. 
apartmán

3. 6.–10. 6. 6 640 6 890 6 090 5 750

9. 9.–16. 9. 5 410 5 870 5 120 4 690

Zaton Holiday Resort***/****       
Městečko Zaton je typické staré dalmatské 
městečko. 1,5 km odtud se nachází nejob-
líbenější prázdninové místo severní Dal-
mácie, které již několik let po sobě získává 
mnoho ocenění. Leží v širokém, před větrem 
a vlnami chráněném zálivu. Ve velkém borovi-
covém háji jsou zrekonstruované dvoupatro-
vé domky blízko písečné pláže. V areálu jsou 
restaurace, bary, ambulance, prodejna novin 
a supermarket. K dispozici jsou dva venkov-
ní bazény se sladkou vodou. Vynikající strava 
se podává v centrální restauraci. Dokonalé je 
i  sportovní zázemí  – kurty, minigolf,  hřiště, 
volejbal, basketbal, půjčovna člunů a kol, pa-
ragliding, jezdecké kurzy, potápění, taneční 
terasa u  pláže a  na okraji střediska je disko-
téka. Na několika místech se vyskytuje léčivé 
bahno. Procházkou se dostanete do staroby-
lého města Nin (3 km) a do Zadaru (15 km) jez-

dí autobus. Cvičení probíhá na příjem-
né ploše s výhledem na moře.

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

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

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

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

•  pravidelná aquagymnastika, delegát

Oblíbené místo v  borovicovém háji, 
rozsáhlá písčitá pláž oceněná Modrou 
vlajkou. Pro cvičení ideální podmínky 
– pěkná plocha i  bazény. Využijte klid 
a  skvělou cenu na počátku a na konci 
sezóny v  nadstandardním a žádaném 
resortu, který je jinak drahý a přeplněný.

3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, žádaný již 8. rok
• využijte vynikající cenu před a po sezóně
• nejoblíbenější místo severní Dalmácie
• nejhezčí apartmánový komplex na Jadranu
• jemná písčitá pláž a písčité dno u areálu
• 2 bazény – pravidelná  aquagymnastika
• cvičení na terase s výhledem na moře

SPORTOVNÍRELAXAČNÍAQUA DENNĚFITNESSV.I.P.

Apartmány Zaton v přírodě

Nejhezčí komplex Dalmácie

Pěkné místo na cvičení

Hotel Hutník

Prostorná 
tělocvična

SOBOTA –  
SOBOTA

Moře, bahno,
fantastické 

místo a pohyb

PROCEDURYAQUA DENNĚFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Děti 3–15 let lůžko 3 750 Kč,  
Příplatek: 1lůžk. pokoj 200 Kč/noc 
Sleva: dospělí bez cvičebního 
programu 800 Kč

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

Doprava: autobus či vlastní

Výlety: u delegáta

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 200 Kč
Děti do 12 let od 3. 6. 4 650 Kč, od 9. 9. 3 900 Kč
Příplatek: polopenze 4 300 Kč, polopenze děti do 12 let 2 800 Kč
V případě, že klient neuklidí, platí se závěrečný úklid apt. 40 Eur

Relaxace,  
turistika,  

zdravé  
cvičení

45 46SLOVENSKO CHORVATSKO

Oblíbená  
aquagymnastika Velká tělocvična

Léčivé bahno
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, pěkný hotel
• skvělá cena před sezónou s polopenzí
• klidné letovisko s průzračnou vodou
• příjemný rodinný hotel přímo u pláže
• nové velké fitness na cvičení, vířivka 
• pravidelná aqua – krásný vnitřní bazén 
• teplé počasí a moře, již na začátku sezóny
• menší skupina žen – individuální přístup
• pro rodiny – dítě do 12 let zdarma

Hotel Nano***
Makarská riviéra je jedno z nejoblíbenějších 
míst v  Chorvatsku. Chrání ho pohoří Biokovo, 
má hojnost vegetace, včetně borových lesů. Pří-
jemné podnebí s  vysokým počtem hodin slu-
nečního svitu začíná již v květnu, takže sezóna je 
zde velmi dlouhá. Navštivte toto krásné místo 
s  průzračným mořem a  nezkaženou přírodou 
v období, kdy je tady příjemný klid, méně turistů.
Drvenik je menší malebné letovisko, které na-
bízí nejen čisté pláže pokryté oblázky a pískem, 
ale také řadu zajímavých historických památek.
Velmi pěkný, z  části nově postavený komfortní 
rodinný hotel Nano se nachází přímo na pobře-
ží s překrásnými oblázkovými plážemi lemovaný-
mi borovicemi, pozvolně se svažujícími do moře. 
K dispozici jsou vkusně zařízené společné prosto-
ry s WiFi, restaurace a terasa, na které se také sto-
luje. K dispozici nový fitness sál a vnitřní bazén 
se sladkou vodou, vířivka. Dopřejte si příjemné 
procházky po pobřeží, posezení v kavárničkách, 
restaurace s vynikající kuchyní, s domácím vínem 
a  k  tomu výborné podmínky pro regeneraci.  

Cvičení probíhá v pěkném fitness nebo 
na  příjemné venkovní ploše. 

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůž. pokoje (možnost 1 až 2 přist.)

s příslušenstvím, fén, lednice, TV/SAT, balkon
•   stravování: polopenze, rozšířená kontinentální 

snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, 
salátový bufet, voda

•   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 se sladkou vodou a lehátky
•   pravidelná aquagymnastika v bazénu i moři
• služby delegáta 

 
 TERMÍN

Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přistýlka

10. 6.–17. 6. 7 380 7 280

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

SOBOTA –  
SOBOTA

RODINNÝRELAXAČNÍSPORTOVNÍ

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

Příjemné podnebí, teplé moře a  klid. 
Pěkný hotel s  tělocvičnou, bazénem 
a  vířivkou přímo u  moře. To vše za 
vynikající cenu. Společné vycházky, 
zdravý pohyb a milá atmosféra Vás před 
létem celkově ozdraví a zpevní postavu.

Hotel Nano

Vnitřní sál

Luxusní vnitřní bazén Pěkná venkovní plocha

Léto začíná 
 na plážích  
Makarské 

riviéry

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

     TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

     22. 7.–29. 7. 9 580 9 480

Doprava: autobus či vlastní

Výlety: u delegáta

Hotel Pula***      
Pula, nejjižnější město chorvatské Istrie, je 
oblíbeným cílem turistů, kteří vedle relaxa-
ce uvítají i  procházky a  čilý kulturní život 
v  historickém městě. Budete si připadat jako 
v  kouzelném stroji času díky pamětihodnos-
tem, zejména z  antické doby. Je zde druhý 
nejvýznamnější amfiteátr na světě, Archeolo-
gické muzeum Istrie…Navštívit můžete i velké 
akvárium nebo v okolí Brijunský národní park.  
Hotel Pula se skládá ze 3 budov a je obklopený 
piniovým hájem a nachází se jen několik metrů 
od oblázkové pláže v klidném prostředí měs-
ta Puly v části Stoja, vzdálený cca 3 km od cent-
ra. Součástí hotelu je recepce, směnárna, výtah, 
lobby bar, restaurace, internetová 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, tenisové kurty, fotbalové a víceúčelové 
hřiště, půjčovna kol, vodní sporty. Cvičení pro-

bíhá na venkovní ploše nebo v  kon-
gresové místnosti.

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

TV/SAT, fén, telefon, trezor, klimatizace, psací 
stůl, WiFi (za poplatek), některé mají balkon 

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

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

• aquagymnastika v bazénu
•  služby delegáta

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, historické město
• využijte vynikající cenu i v hlavní sezóně 
• hotel s polopenzí v zeleni, přímo u moře
• venkovní bazén, sauna, fitness, masáže
• oblázkové pláže, průzračné moře, klid
• rodinná dovolená – dítě zdarma do 9 let 
• kulturní vyžití v oblíbeném letovisku

Hotel Pula

Kouzelné  
pláže

Historické 
skvosty

SOBOTA –  
SOBOTA

Pohyb,  
teplé moře  

a trocha 
historie

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Děti do 12 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: mořská strana a balkon 750 Kč/os.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 200 Kč

Žádané letovisko s  kulturním vyžitím 
a  významnými historickými památkami. 
Hotel v klidu za dobrou cenu, s výbornou 
stravou, s bazénem a blízko pěkných pláží 
s průzračným mořem. Nejen pro ženy, ale 
vhodné i pro rodinnou dovolenou.

AQUA DENNĚV.I.P.

Výlety: u delegáta

RODINNÝ SPORTOVNÍRELAXAČNÍAQUAFITNESS
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3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, již 17. rok
• odpružená plocha zastíněná stromy
• apartmány v zeleni, přímo u moře
• vlastní strava nebo bohatá polopenze
• krásné oblázkové pláže v blízkosti
• tenisové kurty a volejbalové hřiště
• aquagymnastika, bazénový komplex
• aktivní program pro děti v době cvičení
• nejkrásnější koupání na Istrii, pohoda

Lanterna

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

HLÍDÁNÍ  DĚTÍ 
Apartmány Lanterna**
Zalesněný poloostrov Lanterna se nachá-
zí 13 km severně od města Poreč. Toto klidné 
místo nabízí jedno z  nejhezčích koupání na 
Istrii. V  zeleni ležící apartmány jsou prostor-
né, moderně zařízené s  výhledem na moře. 
Oblázkové pláže jsou vzdáleny cca 50 -150m. 
Pozvolné vstupy jsou vhodné i pro malé děti.
Areál nabízí vyžití pro děti, pískoviště, hou-
pačky, kolotoče, minigolf… Najdete tu teni-
sové kurty, milovníci kolečkových bruslí vyu-
žijí asfaltové stezky, volejbalisté zase hřiště na 
beach volejbal. V objektu, který je vybaven re-
stauracemi, obchody, směnárnou, je k dispo-
zici 24 hod. lékařská služba. V blízkosti areálu 
(15 min. procházkou) je v  kempu bazénový 
komplex (plavecký bazén, 2  dětské bazény, 
2 vířivky, bazén s mořskou vodou). Zde probí-
há každý den aquagymnastika. Vstup zdar-
ma. Strava se podává v restauraci s výhledem 
na moře. Doporučujeme standardní apartmá-
ny (B), které jsou blíž cvičební plochy, renovo-
vané apartmány (A) jsou cca do 10 min. pro-
cházkou. Pro náročnější klienty lze objednat 
apartmány Sunset, které jsou velmi pěkné 
a  přímo  u  moře. Cvičení probíhá na hezké 
odpružené ploše s výhledem na moře, která 
je částečně zastíněna stromy. Děti absolvují 
svůj aktivní program v  přírodním areálu – 
prázdninové termíny (červenec, srpen).

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

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

   Varianta B  3 a 6lůžkové apartmány – samostat-

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

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

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

•  aquagymnastika v moři, denně v bazénech 
•  program pro děti 3–12 let v době cvičení  

(prázdninové termíny – červenec a srpen)
•  služby delegáta

           

     TERMÍNY

Ceny/os. [Kč]

Dospělí Děti  
3–12 let

apt. B4, B6,  
2lůž. pokoje 

v apt. B6

apt. 
B3

apt. B3, B4, 
B6

17. 6.–24. 6. 5 370 5 490 4 650

15. 7.–22. 7.
19. 8.–26. 8. 5 950 6 070 4 980

Doprava: autobus či vlastní Výlety: u delegáta

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

SPORTOVNÍRELAXAČNÍAQUA DENNĚFITNESS

Apartmány Lanterna

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 150 Kč
Děti do 3 let bez lůžka zdarma
Sunset S3,S4 od17. 6. 6 670 Kč/os., od 15. 7. a 18. 9. 7 370 Kč/os.
Příplatek: za apartmán typu A 500 Kč/os./týden
Příplatky: neobsazené lůžko 3 500 Kč,  
polopenze: dospělí 3 290 Kč/os., děti 2 170 Kč/os. 
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Aktivní  
dovolená 

u moře

Děti milují zábavná cvičení Hezké prostředí pro děti

Cvičíme “s úsměvem”  
v každém věku

Výběr ze 4 lekcí denně

Akce sleva 400 Kč/os. do 31.1.
            sleva 300 Kč/os. do 28.2. 

SOBOTA –  
SOBOTA

Pohoda  
na našich pobytech
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Poreč

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

Jeden z  našich nejoblíbenějších pobytů. 
Příjemný a velmi žádaný hotelový 
komplex v  zeleni přímo u  moře, velký 
bazén – denně aqua. Pěkné vyžití pro 
rodiny. Výhodná cena a  klid na začátku 
a konci sezóny. Vynikající bufetová strava. 
Procházkou starobylé město Poreč.

 
Hotel Delfín**  
Apartmány Astra** 
Hotel Delfín tvořený několika budovami se 
nachází v  zeleni na slunečném poloostrův-
ku Zelená laguna, v  blízkosti je starodávné 
městečko Poreč. Moře je přímo před hotelem. 
Hotel nabízí příjemné ubytování a je vyhlášen 
vynikající bufetovou stravou. Je zde smě-
nárna, restaurace, bar, internet, kavárna, TV 
místnost a  velký venkovní bazén s mořskou 
vodou. Slunečníky a  lehátka u  bazénu jsou 
v  ceně. Dále je v  areálu minigolf, stolní tenis, 
volejbal, vodní sporty. Bezprostředně u  ho-
telového areálu je oblázková pláž,  příjemná 
promenáda a mnoho kaváren, obchůdků...
Apartmány Astra obklopené zelení jsou v těs-
né blízkosti moře nedaleko hotelu. Cvičení 
probíhá na ploše přímo u moře nebo v sále. 
V areálu najdou vyžití i celé rodiny – hřiště, to-
bogán, nafukovací skluzavky v moři.

Cena zahrnuje
•   ubytování:  H. Delfín: menší 1–2lůž. a rodinné 

pok., s přísl., balkon, orientované k moři (přípl.), 
Apt. Astra: 4lůž. - dvě samostatné 2lůž. ložn., 
společná kuchyň, přísl., tel., fén, balkón, terasa. 
Apartmány jsou vhodné i pro dvojice 

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

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

• aquagymnastika v bazénu, služby delegáta 

RODINNÝRELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUA DENNĚFITNESS

Hotel Delfín

Doprava: autobus či vlastní Výlety: u delegáta 

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

apt. Astra hotel Delfín

24. 6.–1. 7. 5 870 9 980

26. 8.–2. 9. 4 670 9 570

2. 9.–9. 9. 4 450 8 120

Pobyt pořádá CK GLOBTOUR, sport. program CK ÚSMĚVEM.

SOBOTA –  
SOBOTA

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Apartmány Astra 3lůžkové pokoje od 24. 6. 6 970 Kč/os.,  
od 26. 8.  5 370 Kč,  od 2.9.  5 070 Kč
Příplatky: polopenze 3 500 Kč, děti do 12 let 1 800 Kč, (musí mít 
všichni na pokoji) 
Hotel Delfín od 26. 8. : děti do 12 let přistýlka zdarma, děti do 
7 let lůžko 5 150 Kč, děti 7–14 let lůžko 6 650 Kč, děti 14–18 let 
lůžko 7 450 Kč, děti 12–14 let přistýlka 5 150 Kč, děti 14–18 let 
přistýlka 7 450 Kč (ceny přistýlek dětí pouze se 2 dospělými)
Příplatek: 1 lůžkový pokoj 1 300 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

Apartmány Astra

Dovolená s pohybem 
pro zdraví

Pěkná rodinná dovolená

Na pobytech s námi je vždy pohoda

Začněte 
a končete  

léto  
s pohybem

Cvičíme přímo u moře

Pravidelná 
aquagymnastika



Umag

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

Apartmány Polynesia***
Městečko Umag je známým turistickým leto-
viskem na vyhledávané Istrii. V  centru si lze 
prohlédnout si řadu historických památek, užít 
si pohodu ve vynikajících kavárnách nebo na-
vštívit velké množství obchůdků. 
Apartmány Polynesia jsou umístěny v borovi-
covém háji, podél mořského pobřeží, cca 3 km 
od centra Umagu, se kterým je středisko spo-
jeno turistickým vláčkem. Jsou tu rozsáhlé pří-
rodní 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 ba-
zén, na pláži další nový bazén o rozloze 1000 m2 
a sportovní centrum (minigolf, tenisové kurty, 
vodní sporty). Cvičení probíhá na pěkné ploše 
blízko moře. Standardní studia a apartmány jsou 
2 až 5lůžkové a lze k  nim dokoupit polopenzi. 
Můžete zvolit i pobyt přímo s polopenzí, kde 
ve dvoulůžkovém studiu je dítě do 14 let na 
přistýlce zdarma i  se stravou. Ve čtyřlůžko-
vých apartmánech s polopenzí je 1 dítě zdarma, 
popř. na druhé je sleva. Děti platí pouze aktivni 
program s instruktorkou. Pro rodiny další výho-

da – muži mohou využít slevu na cvičební 
program. 

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

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

•   stravování: vlastní nebo polopenze formou 
bohatého bufetu

•   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 3–12 let v době cvičení
•   služby delegáta

Sportovní 
dovolená 

v žádaném 
letovisku

TERMÍNY

                        Ceny/os. [Kč]

Jadran Adriatic

Dospělí Dospělí 
přist. Dospělí Dospělí 

přist.

8. 7.–15. 7. 7 940 7 840 8 630 8 530

3–4x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, doprava, žádaná Istria
• vynikající cena na lokalitu v plné sezóně
• procházkou nebo vláčkem letovisko Umag
• aquagymnastika v bazénu, tenis, cyklostezky
• hotel v zeleni přímo u průzračného moře
• rodinná dovolená – dítě zdarma do 14 let

RODINNÝRELAXAČNÍAQUASPORTOVNÍFITNESS

TERMÍNY

    Ceny/os. [Kč]

2lůž. 
studio

3lůž. 
studio

4lůž. 
apt.

apt., studio 
polopenze 
komplet

1. 7.–8. 7. 8 320 6 400 6 670 10 870

Příjemné  
klima,  

průzračné moře 
a pohyb

RELAXAČNÍ

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Dospělí 3lůžkový apartmán 7 140 Kč, 5lůž. apt. 6 150 Kč 
Děti do 14 let s polopenzí komplet na posledním lůžku 1 680 Kč
Děti do 14 let v Apt. 3,4 lůžkovém 6 180 Kč
Příplatek: polopenze 4 100 Kč, polopenze děti do 5 let zdarma, 
polopenze děti od 5 do 14 let 2 100 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč

SOBOTA –  
SOBOTA

HLÍDÁNÍ DĚTÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS
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Umag
Komplex Adriatic/Jadran**    
Městečko Umag je známým turistickým leto-
viskem na tolik vyhledávané Istrii. Budete mít 
možnost nejen prohlédnout si řadu historických 
památek, ale i užít si pohodu ve vynikajících ka-
várnách nebo navštívit velké množství obchůdků.  
Hotel Adriatic s depandancí Jadran jsou situ-
ovány v  piniovém háji ve středisku Punta, cca 
1,5  km od centra Umagu.  Nabízí jednoduché 
ubytování, ale své hosty si získává polohou pří-
mo u pláže, oceněné prestižní Modrou vlajkou 
za čistotu. Hotel Adriatic je obklopen pečlivě 
udržovanou zahradou. Klientům je zde k  dis-
pozici recepce se směnárnou, restaurace, kde 
se podává velmi chutná strava, aperitiv bar na 
terase, taverna. V  okolí je mnoho cyklostezek 
a několik tenisových kurtů. Cvičení probíhá na 

venkovní ploše nebo v sále. Do Umagu 
se dostanete procházkou nebo vláčkem.

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůžkové  pokoje s příslušenstvím 

(možnost přistýlky), balkon 
•   stravování: polopenze formou bufetu s nápoji 

v neomezeném množství (víno, pivo, nealko)
•   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

Pobyt pořádá CK GLOBTOUR, sport. program CK S ÚSMĚVEM.

Výlety: u delegátaDoprava: autobus či vlastní 

SOBOTA –  
SOBOTA

Istrie – to je moře průzračné a dokonale 
čisté. Cenově výhodné, jednoduché 
ubytování přímo u  moře s  bufetovou 
stravou.  Nedaleko žádané a  oblíbené 
městečko Umag pro kulturní vyžití.

Využijte svátečních dnů a pojeďte 
si zasportovat. Pobyt na oblíbené 
Istrii, v   příjemném prostředí v zeleni, 
pobyt v plné sezóně, velký výběr lekcí 
a pravidelná aquagymnastika. Pro ženy 
i celé rodiny. Maminkám zajišťujeme 
aktivní program pro děti v době cvičení.

Depandance Jadran

Hotel Adriatic

Oblíbený a cenově výhodný pobyt

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena 2 000 Kč
Děti do 14 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: balkon 300Kč/os., balkon mořská strana 600 Kč/os.
Příplatek: 1lůžk. pokoj Jadran 3 350 Kč, Adriatic 1850 Kč

Výlety: u delegátaDoprava: autobus či vlastní 

Pobyt pořádá CK GLOBTOUR, sport. program CK S ÚSMĚVEM.

Apartmány Polynesia

Pohyb,  
teplé moře  

a trocha  
historie

HLÍDÁNÍ  DĚTÍ

Špičkové místo na cvičení

Prázdniny  
s pohybem  

u moře
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Hotel Flora*** 
Eger je jedním z  nejkrásnějších barokních 
měst v  Maďarsku. Leží na úpatí pohoří Bük, 
uprostřed vinařské oblasti. Přitahuje svými 
historickými památkami, kulturním vyži-
tím, vinnými sklípky. Lázeňské středisko s jedi-
nečným mikroklimatem proslulo svými 52 léči-
vými prameny a skvělým vínem. Zdejší voda je 
doporučována zvláště při léčbě poruch pohy-
bového ústrojí a  revmatismu, pro rehabilitaci  
a léčbu gynekologických problémů. 
Útulný hotel Flora po kompletní renovaci 
uspokojí požadavky i  náročné mezinárodní 
klientely. Hotel je vyhledávaný díky vlastnímu 
venkovnímu termálnímu areálu s  velkým 
množstvím bazénů s termální vodou (29–38 °C) 
i mnoha plaveckými bazény s normální vodou, 
kam se dostanete v "župánku" přímo z hotelu. 
V hotelu jsou vnitřní termální bazény a sau-
ny – vše v ceně, otevřené až do 23 hod., bal-
neoprovoz s  léčebnými procedurami, beauty 
salon, fitness, tenisový kurt, trezor. Místní sty-
lová restaurace s  vynikajícími maďarskými 
specialitami doplňuje originální atmosféru 
tohoto poetického, architektonicky zajíma-
vého místa, kam se klienti každoročně vrací. 
Někteří i dvakrát do roka. Je tu neuvěřitelně 
přátelská rodinná atmosféra a pohoda.

celodenní výběr lekcí, nejoblíbenější pobyt 
•  8denní pobyt, doprava, již 15. rok
•  skvělá cena - nadstandardní program
•  nejkrásnější barokní město v Maďarsku
•  hotel s dokonalým termálním areálem
•  vnitřní, venkovní bazény, sauny, whirpool
•  neomezený vstup do celého areálu 
•  útulný hotel s vynikající polopenzí
•  příjemný sál na cvičení přímo v hotelu
• denně aquagymnastika a plavání
• výlet do okolních lázní, vinný sklípek
• mnoho módních obchůdků, cukráren, trhy
• pohyb v každém věku, pro muže i ženy

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

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

TV/SAT, telefon. Mají společné menší dvojlůž-
ko. Větší 2–3lůž. pokoje možn. přistýlky, balkon. 

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

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

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

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

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

2lůžko  
bez balkonu

2 lůžka  
s balkonem

20. 5.–27. 5. 10 980 11 880

30. 9.–7. 10. 11 180 11 980

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

Výlety: u delegáta

TERMÁLYAQUA DENNĚV.I.P. POD 1 STŘECHOU
VŠE

OZDRAVNÝCELODENNÍ RELAXAČNÍ TURISTIKA

SOBOTA –
SOBOTA

Hotel Flora

Krytá část 
venkovního areálu

Doprava autobus odjezd v pátek večer, cena 1 870 Kč
Dospělí na přistýlce ve 2lůžkovém pokoji s balkonem 8 430 Kč
Příplatek: za 1 lůž. pokoj bez balkonu 3 000 Kč, omezený počet

Špičkové fitness pomůcky Kouzelné městečko Každý rok spolu

Největší výběr lekcí ve dvou tělocvičnách

Hotelový vnitřní termální  areál

Individuální přístup

Kdo cvičí, nestárne

Venkovní areál

Všichni se těší na shledání

55 MAĎARSKO

Relaxační 
a antistresový 

pobyt Vás  
nabije energií



Hevíz
 
Hotel Panorama*** 
Hevíz, mezinárodně uznávané prvotřídní lázeň-
ské středisko, leží v  jihozápadním cípu Balato-
nu, 6 km od městečka Keszthely, které se díky 
historickým památkám a vynikajícím kulturním 
programům stalo jedním z  nejnavštěvovaněj-
ších míst Balatonu. Centrum Hevízu tvoří leso-
park s největším přírodním termální jezerem 
s  horkou vodou v  Evropě. Do jezera prýští ra-
dioaktivní uhličitano–sirnaté prameny. Teplota 
vody se pohybuje kolem 33 až 34 °C. Termální 
voda i na celém světě jedinečné bahno mají 
vynikající účinky pro regeneraci pohybo-
vého ústrojí a  pomohou k  celkovému uvol-
nění. Relaxační plavání ve vodě mezi lotosy 
přispívá k  obnovení psychické rovnováhy. 
Inhalace par z  jezera působí pozitivně na celý 
organismus. Městečko s mondénní promená-
dou s množstvím obchůdků, kaváren a sklípků 
nabízí typickou maďarskou atmosféru. Doporu-
čujeme návštěvu tradičního trhu, kde najdete 
vše od zeleniny přes víno, klobásy, pálenky až 
po keramiku za výhodné ceny. V  okolí stojí za 
návštěvu např. jezero Balaton či zámek v  Ke-
szthely (se světově proslulou knihovnou Heli-
kon). Pobyt doporučujeme autobusem, hotel 
má omezený počet parkovacích míst. 
Hotel Panorama se nachází v  centru města 
pouhých 150 m od jezera. V hotelu je restau-
race, bar, kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pe-
dikúra, směnárna, trezor, WiFi, kulturní program 
(ukázka řemesel, každý večer živá hudba…).
Klienti mají denně vstup na 3 hodiny do 
Léčebných a  zážitkových lázní Szt. András, 
které jsou spojeny s hotelem krytou, vytápěnou 
chodbou, nebo vstup na 3 hodiny do jezera 
s možností použití solné kabiny a fitness. Voda 
je zde velmi silná, delší pobyt se nedoporučuje.  
Pobyt je koncipován tak, abyste pocítili 
opravdu pozitivní změny na svém těle. Do-
poledne jsou lekce více kondiční zaměřené na 
celkové zpevnění a redukci, poté zregenerujete 
svoje těla v termální vodě. Odpoledne, kdy Vaše 
svaly budou uvolněné, se budete věnovat po-
malejším rehabilitačním lekcím (pilates, míče, 
jóga…), abyste celé tělo pořádně protáhli, od-
stranili případné bolesti zad. Oblíbený pobyt.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
•  7denní pobyt, doprava, výhodná cena 
•  hotel propojen s termálními lázněmi
•  aquagymnastika a plavání v jezeře
•  unikátní přírodní termální jezero 33°C
•  hezké městečko s kulturním vyžitím
•  výlety – městečko Keszthely, Balaton
•  velmi ozdravný a regenerační pobyt
•  vhodné i pro muže – cyklistika, výlety

Poznejte s  námi jeden z  přírodních 
pokladů – termální jezero v Hevízu, kde 
souznívají v harmonii lidé a  lekníny.  
Ochutnáte skvělý guláš i  lahodné 
víno, zatančíte čardáš, ale především 
ozdravíte celé své tělo. Kombinace 
smysluplného cvičení a  termálů dělá 
divy. A  hlavně Maďarsko je k  Vaší 
peněžence laskavé a  můžete doplnit 
„svůj šatník a botník“ .

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 

TV/SAT, telefon, minibar, balkon, župan
•   stravování: polopenze formou bohatého bu-

fetu, BONUS – polévkový bufet k obědu
•    6x vstup na 3 hod. do lázní Szt. András nebo 

vstup na 3 hod. do termálního jezera      
•  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 a rehabilitace v areálu

     TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

    4. 6.–10. 6. 9 390

TERMÁLYAQUA DENNĚV.I.P. POD 1 STŘECHOU
VŠE

OZDRAVNÝ RELAXAČNÍ TURISTIKA

NEDĚLE–  
SOBOTA

FITNESS

Výlety: u delegáta

Doprava: vlastní, autobus, parkování u h. Panorama: garáž 
8 Eur/den, venk. parkování 6 Eur/den. Omezený počet míst. Při 
obsazení možnost parkovat i u h. Helios (800 m)  2 Eur/den
Pobyt doporučujeme autobusovou dopravou.

Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 
1,8 Eur/os./den

Pobyt u 
termálního 

jezera, který 
Vás omladí

Hotel Panorama

Společné chvilky

Přiměřené cvičení pro každéhoJezero Balaton

Lázně  Szt.  András

Termální jezero

Doprava autobus odjezd v sobotu večer, cena 2 080 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 500 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 800 Kč
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Bulharsko

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, klidné místo    
• poznejte „nezměněné“ Bulharsko
• menší letovisko obklopené přírodou
• oblíbený komfortní hotel s bazénem
• pláže s jemným pískem před hotelem
• útulné restaurace, bary, kavárny
• dostupné ceny, příjemné prostředí
• apartmány, výhodné ceny pro děti

 
Hotel Sunrise***  
Apartmány Dion***
Bulharsko je velice krásná a bohatá země. Ob-
jevte s  námi jih Bulharska, které zatím zůsta-
lo nezměněno, a  nevtrhl sem cestovní ruch 
plnou silou. Je tu klidněji, tepleji a  levněji. 
Lozenec je rozvíjející se letovisko na jihu Bul-
harska, 5 km jižně od Kitenu. Tato menší, klidná 
vesnička na úpatí pohoří Strandža je obklope-
na překrásnou přírodou. V okolí se rozkládají 
rozlehlé vinice a fíkové háje. V centru městečka 
je množství cenově dostupných útulných re-
staurací, barů, kaváren nebo obchůdků. Najde-
te zde i  tenisové kurty, plavecký bazén, vodní 
sporty apod. Nechybí ani směnárna, bankomat, 
lékárna nebo pošta. Pláže s jemným zlatavým 
pískem a  pozvolným vstupem do moře jsou 
roztroušeny v  malebných malých zátokách. 
Letovisko je vhodné i  pro milovníky turistiky 
a  cyklistiky. Můžete navštívit unikátní přírodní 
rezervaci Ropotamo.
Apartmánový hotel Sunrise se nachází asi 
150 m od centra, přímo u  písčité pláže. Toto 
klidné a  klienty oblíbené ubytování je na  
velmi dobré úrovni a  komfortní pokoje mají 
výhled na moře. Hostům je k dispozici recep-
ce, venkovní bazén s  lehátky a  slunečníky, 
venkovní restaurace, sauna, hřiště a  zahrada. 
Pro rodiny s dětmi je možno zajistit prostor-
né apartmány Dion s kuchyňkou v pěkné za-
hradě (cca 100 m). Snídaně lze doobjednat na 
hotelu a je možno využívat i bazén. 

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

SAT, klimatizace, minibar, WiFi, terasa či balkon 
apartmány: 2-4lůž. – ložnice a obývací pokoj 
s rozkl. soupravou, kuchyňka (další viz pokoje)

•  stravování: hotel: snídaně (kontinentální, 
formou bufetu), za přípl. servírovaná večeře 
(možnost výběru) apartmány: 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

•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
•  2–3x aquagymnastika 
•  služby delegáta

Pobyt lze doporučit všem, kteří si během 
své dovolené chtějí odpočinout od města 
a stresu. Nově vznikající příjemné klidné 
letovisko, kde jsou prozatím nízké ceny 
a  služby rok od roku na vyšší úrovni. 
Pěkný hotel a prostorné apartmány přímo 
u  pláže, všechny pokoje s výhledem na 
moře. Využijte i 2 dnů svátků. 

   TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Sunrise přist. Dion přist.

29. 6.–6. 7. 15 410 13 710 13 140

Sunrise: Děti do 12 let přistýlka 11 880 Kč 
Dion: Děti do 15 let přistýlka 3 990 Kč (platí do 31. 3.),
2. dítě do 15 let přistýlka 7 990 Kč (platí do 31. 3.) 
Příplatek: večeře 1 750 Kč, večeře děti do 12 let 1 050 Kč
Příplatek: Dion snídaně 700 Kč, snídaně děti do 12 let 490 Kč

ČTVRTEK –  
ČTVRTEK

NOVINKA

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Doprava: letecky doprava Praha – Burgas – Praha
Pobyt pořádá CK Viamare, sport. program – CK S ÚSMĚVEM.

Výlety:  u delegáta 

Výhled z pokojů Hotelu Sunrise

Apartmány Dion

Cvičení v bazénu

Hotel Sunrise

Pohyb  
a relaxace  
na plážích  
s jemným 

pískem

Ceny garantujeme do 1.4.

Aquagymnastika v moři

Příjemné prostředí

Pláže s jemným pískem
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Parga

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, dobrá cena
• Lefkada – nejkrásnější pláže Řecka
• jedno z nejoblíbenějších letovisek
• pěkné vilky v zeleni, hotel s bazénem
• velmi příjemné klima před sezónou
• aquagymnastika v bazénu a v moři
• vytvarujte svoje těla před létem

 
Hotel Elena***+  
Vily Olive Tree**+
Parga patří mezi nejkrásnější místa pev-
ninského Řecka na břehu Jónského moře. 
Kouzelné starobylé městečko návštěvníky 
přímo nadchne, a to především díky svému 
labyrintu úzkých uliček, malých obchůdků, 
taveren a domků s červenými střechami. Toto 
romantické místo s okouzlujícím výhledem 
na benátský hrad a na překrásné pláže po-
skytuje vše, co k romantické dovolené patří. 
Fascinující okolí s horami a se záplavou zele-
ně doslova vybízí k toulkám do přírody, k ob-
jevování dalších nádherných poloprázdných 
pláží a k setkáním s bohatou historií Řecka. 
Apartmánový hotel Elena je velmi kvalitní, 
pohodlné a především klidné ubytování. 
Moderní a výstavné domy vytvářejí harmonic-
ký celek, uprostřed je velký bazén s  lehátky. 
Olive Tree je sedm malých vilek v parádně 
udržované rozkvetlé zahradě plné citronov-
níků a květin, především růží. Oba objekty 
mají pohodlné sezení na balkonech a terasách 
s výhledem do zahrady i na okolní hory a pří-
jemné snack bary (je zde WiFi). Majitelé Vám 
při zájmu připraví snídani (platba na místě). 
Můžete si zde také zakoupit nápoje i malé ob-
čerstvení během dne. Vily se nachází blízko 
sebe v oblasti Krioneri, kde jsou vynikající ta-
verny a obchody. Nejbližší obchod je vzdálen 
cca 2 minuty. Krásná oblázková pláž Piso Krio-
neri je vzdálena cca 10 minut pohodlné chůze. 
Budete-li pokračovat dál po pěší zóně, rychle 
dosáhnete rušného centra Pargy. Cvičení pro-
bíhá u vil Olive Tree na příjemné ploše.

Cena zahrnuje
•  ubytování: Hotel Elena: 2–4lůž. apt. (2lůž. lož-

nice a obytná kuchyň s rozkl. gaučem), klima. 
a sejf (za přípl.), TV, fén (na vyžádání), balkon

    Vily Olive Tree: 2–3lůž. studia s  přísl., kuch.
kout, lednice, klimatizace (za příplatek), terasa

•  stravování: vlastní 
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

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

•  2–3x aquagymnastika v bazénu a v moři
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
•  služby delegáta

Starobylá Parga je velmi žádaná 
destinace a vyhledávají ji náročnější 
turisti, kteří dokážou ocenit klidné 
prostředí a originalitu „pravého Řecka“. 
Ubytování – kouzelná místa zahalená 
květinami a zelení. Snadný přístup ke 
krásné pláži a k centru Pargy je také 
velkou výhodou. Na začátku sezóny je 
zde možnost i cvičení. Poznejte místo, 
které je pro mnohé nejhezčí v Řecku.

      TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

studio Olive Tree apt. Elena

   6. 6.–13. 6. 13 720 14 130

Olive Tree: dospělí přistýlka13 240 Kč, 
Děti do 18 let přistýlka 3 990 Kč (platí do 31. 3.) 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 500 Kč
Elena: Děti do 15 let přist. 3 990 Kč(platí do 31.3 .) 
Přípl.: 1lůžk. pokoj 4200 Kč, snídaně 7 EUR/os./den (na místě)

ÚTERÝ –  
ÚTERÝ

NOVINKA

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Doprava: letecky doprava 
Praha – Preveza – Praha

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

Výlety:  u delegáta 

Perla řecké 
pevniny, 

nejkrásnější 
pláže

Ceny garantujeme do 1. 4.

Romantické místo

Hotel Elena Bazén Olive Tree

Průzračné moře

Vily Olive Tree

Starobylé městečko

Aquagymnastika nás baví
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Zakynthos

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, již 8. rok
• klidné středisko, přátelská atmosféra
• rodinné vilky s výhledem na moře 
• pohádkové pláže s průzračným mořem
• vynikající strava v místních tavernách
• lodí za vzácnými želvami, romantika
• pro rodiny výhodné ceny pro děti

 
Vila Miranda**+  
Vila Dakis**+, Vila Panorama**+

Ostrov Zakynthos vstoupil do povědomí lidí 
díky skvostné scenérii, zlatistým plážím a pohos-
tinností místních obyvatel. Nezapomenutelným 
zážitkem je azurově modré moře s magickými 
západy slunce a překrásné scenérie se stovkami 
jeskyní. Prosluněné písečné pláže a  květiny se 
vryjí do paměti svou omamnou vůní. Faunu do-
plňuje vzácný druh želv Carette-Caretta. Mno-
ho míst na ostrově pohltila masová turistika, ale 
my jsme pro Vás připravili půvabné klidné  
místo bez velkých hotelových komplexů. 
Limni Keri je příjemná vesnička, která leží na 
jihu ostrova blízko Národního mořského par-
ku. Podél nábřeží naleznete taverny a obchody. 
Pláž s lehátky a slunečníky je písčitá, přechází 
v oblázkovou. Loďkou se dostanete na další po-
hádkovou pláž, autobusem do hlavního města.
Vila Miranda stojí v mírném svahu obklopena 
olivovým hájem. Má velké zastíněné balkony 
a terasy s výhledem do zeleně. Vilka Dakis stojí 
v zeleni na vršku nad malým přístavem. Z bal-
konů je výhled na moře nebo olivový háj. Před 
domem je velmi příjemné posezení mezi kvě-
tinami. Majitelé obou vilek jsou velmi přátelští. 
Vila Panorama stojí na mírném kopečku a na-
bízí kvalitní ubytování se zahradou a terasou 
s krásným výhledem na moře. Zde se podává 
snídaně (lze dokoupit pro všechny vily). K plá-
ži se dostanete ze všech vilek cca za 5 minut. 
Cvičení probíhá u  vily Miranda. Večeře lze 
doobjednat v taverně Keri, ale letovisko nabí-
zí širokou škálu cenově dostupných taveren se 
skvělými specialitami (menu i v češtině).

Pobyt pořádá CK VIAMARE, sport. program CK S ÚSMĚVEM.

TURISTIKARELAXAČNÍ

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dakis, Miranda
studia

Miranda 
apartmán

Panorama 
studio

9. 7.–16. 7. 14 760 14 980 15 650

Cena zahrnuje
•  ubytování: Vila Miranda: 2–4lůžková studia 

a apartmány s přísl., kuch. kout, lednice, TV/
SAT, klimatizace za přípl., balkon nebo terasa

   Vila Dakis: 2–4lůž. studia a apart. s přísl., kuch. 
kout, lednice, klimatizace za příplatek, balkon

   Vila Panorama: 2–3lůž. studia s přísl., kuchyň. 
kout, lednice, TV, fén, klimatizace a sejf, balkon

•  stravování: bez stravy, za příplatek večeře, 
snídaně (rozšíř. kontinentální) - vila Panorama

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

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

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

Klidné a  oblíbené místo na nádherném 
ostrově pro vaši pohodovou dovolenou. 
V  průzračném moři se můžete setkat 
s  úchvatnými želvami. Příjemní majitelé 
vil, skvělá strava v malých tavernách.

Děti do 15 let studia na 3. lůžku 3 990 Kč, v apartmánu při ceně  
dospělých 16 950 Kč (platí do 31.3.)
Sleva: studia dospělí na 3. lůžku Dakis, Miranda 1 200 Kč, 
Panorama 2 000 Kč
Příplatek: večeře 2 520 Kč, snídaně 1 330 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 800 Kč (Dakis, Miranda, Panorama)

Vila Panorama

 

Vila Dakis

Vila Miranda

Pláž Limni Keri

RODINNÝSPORTOVNÍFITNESS

Ceny garantujeme do 1.4.NEDĚLE –  
NEDĚLE
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Romantický  
ostrov  

plný vůní

Nádherný ostrov

Velmi oblíbený pobyt



Santorini

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

 
Hotel Koralli***
Bájná Atlantida, tak mnozí archeologové nazý-
vají řecký ostrov Santorini. Je skvostem mezi 
ostrovy a patří mezi nejkrásnější destinace v Ev-
ropě. Přírodní krásy, historie a typická architek-
tura na Vás dýchá ze všech koutů. Ostrov sopeč-
ného původu Vám svou krásou vyrazí dech. 
Najdete zde různobarevné útvary a  pláže: čer-
vená pláž je opravdu rudá, bílá pláž, černá pláž. 
K cestování po ostrově lze využít kromě prona-
jatého vozu také autobusů, které umožňují pro-
cestovat celý ostrov a poznat každou vesničku. 
Letovisko Kamari je centrum společenského 
života. Pobřežní promenáda je lemovaná ob-
chůdky a  restauracemi, kde si pochutnáte na 
místních specialitách a  oceníte lahodná vína. 
Táhne se podél tmavé písčito–oblázkové pláže.
Stylový rodinný hotel Koralli je situován v bez-
prostřední blízkosti písčito–oblázkové pláže. 
Centrum Kamari je vzdáleno 100 m. Oceníte 
jeho kvalitní služby a přátelskou atmosféru. 
Hostům je k  dispozici recepce, WiFi, bar s  TV 
místností, trezor na recepci, snídaňová místnost, 
venkovní terasa, malý venkovní bazén s lehát-
ky a slunečníky a jacuzzi. Taverna se nachází ve 
vzdálenosti asi 30 m od hotelu. Cvičení probí-
há na nedalekém hřišti (částečně zastíněném). 
Pobyt je se snídaní nebo s polopenzí. Večeři 
lze vyměnit za pozdní oběd (cca 14.00 hod.).
Cvičení probíhá v  době 8denního pobytu. 
Klienti 11denního pobytu si mohou pobyt 
rozšířit o  následnou relaxaci nebo navštívit 
další neskutečná místa. Např. nejkrásnější 
vesničku Řecka– Oia, plavba po kráteru aktiv-
ního vulkánu, k lávovému ostrůvku s možnos-
tí koupání v horkých pramenech, výlet na nej-
krásnější pláže ostrova, hlavní město Thira… 
Doporučujeme i jako romantickou rodinnou 
dovolenou na výjimečném místě.

TURISTIKARELAXAČNÍ

  TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

hotel snídaně apt. snídaně hotel polopenze

 25. 7.–1. 8. 17 990 19 170 19 920

 25. 7.–4. 8.* 19 770 – –

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

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

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

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

• aquagymnastika v bazénu, v moři
•  služby delegáta

SPORTOVNÍAQUAFITNESS

Můžete si prozkoumat a  vychutnat  
romantiku jednoho z  nejpůvabnějších 
ostrovů, který chce každý spatřit i  jen na 
pár hodin. Ubytování u moře, pěkné místo 
na cvičení. Možnost výběru 8 nebo 11 dní 
pobytu. Na danou lokalitu skvělá cena.

 

 

Hotel Koralli

Pěkné místo na cvičení

Kouzelný ostrov

Dospělí přistýlka hotel snídaně 17 040 Kč, 
hotel polopenze 17 540 Kč (8 denní)
Děti do 18 let na přistýlce se snídaní 7 990 Kč,  
s polopenzí 9 990 Kč (8 denní) 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 6 890 Kč (8 denní) 

Doprava: letecky  
Praha – Santorini – Praha

Výlety: u delegáta  

Romantická vesnička Oia

Nádherné pláže

ÚTERÝ –  
PÁTEK

ÚTERÝ –  
ÚTERÝ

*11ti denní  

Objevte 
s námi  
bájnou  

Atlantidu

Aquagymnastika pro uvolnění
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Korfu

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, velmi oblíbený 
• příjemné letovisko, cenově výhodné
• smaragdový ostrov plný květin a zeleně
• pěkné vily přímo u pohádkové pláže
• průzračné moře oceněné modrou vlajkou
• vynikající strava v místních tavernách
• plocha na cvičení s výhledem na moře
• vhodné i pro rodiny, dětské ceny do 18 let
• kulturní vyžití, hudební večery, výlety

 
Hotel Spiros a Maria**+  
Vila Evinos**, Vila Paralia**
Oblíbený ostrov Korfu (řecky Kerkyra) je dru-
hým největším ostrovem Jónského moře. Je 
označován za věčně zelený ostrov. Pohltí Vás 
rozmanitou faunou a  flórou. Ostrov s  přívlast-
kem smaragdový se doslova celoročně topí 
v záplavě pestrobarevných květů.
Na severozápadě se nachází romantické leto-
visko Agios Stefanos, jedno z nejhezčích na 
ostrově. Poklidné městečko vyrostlo na zákla-
dech původní rybářské osady. Hlavním láka-
dlem je široká a více než kilometr a půl dlouhá 
písečná pláž, na které není těžké najít klidné 
místo a to i pro příznivce koupání bez plavek. 
Tato pláž byla oceněna modrou vlajkou za 
čistotu. Navíc se vám odtud nabízí pohled na 
tři málo obydlené ostrůvky Mathraki, Othoni 
a  Erikoussa a  navečer na romantické západy 
slunce. Architektura je plně v souladu s přírod-
ním prostředím bez velkých a hlučných hote-
lových komplexů.
 V městečku naleznete obchůdky a řecké taver-
ny s  velmi příjemným večerním programem, 
bary, půjčovny aut i kol. Na pláži jsou k dispo-
zici sprchy, lehátka, slunečníky a plážové bary. 
Apartmánový hotel Spiros a Maria se nalézá 
v blízkosti písečné pláže Agios Stefanos. K vy-
bavení hotelu patří restaurace, bar a  bazén 
s  brouzdalištěm. Největší předností domu je 
vynikající poloha, přívětivý přístup celé rodiny 
k hostům a poskytování komplexních služeb. 
Vila Paralia se nachází v klidném prostředí vel-
mi blízko písečné pláže. Klienti Paralia I  mají 
možnost využívat bazén sousedního hotelu 
Vicky. Předpokládá se konzumace u  bazénu. 
Vila Evinos se nalézá přímo nad romantickou 
písečnou pláží Agios Stefanos. Ze všech bal-
konů je výhled na moře. Zde probíhá cvičení. 
Vily Spiros a  Maria, Evinos a  Paralia  jsou velmi 
blízko sebe. Letovisko nabízí příjemné společné 
večerní vyžití v typických tavernách při hudbě 
a skvělém jídle. Pěkná dovolená i pro rodinu.

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

prostorná studia s přísl., kuch. kout, lednice, 
TV/SAT, klimatizace za přípl., trezor, balkon

   Vila Evinos a  Paralia: 2–4lůž. studia a  apt. 
s  příslušenstvím, klimatizace za přípl., trezor. 
Studia –2 lůžka a kuch. kout,  apartmány – 
2 ložnice a malá kuchyňka (vždy 4 pevná lůžka)

•  stravování: vlastní, za příplatek večeře (více 
chodů) v hotelu Spiros a Maria

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

•  2–3x aquagymnastika pro celkové uvolnění
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska
•  služby delegáta 

Jedno z  nejhezčích letovisek na Korfu, 
vilky u  nádherné pláže s  výhledem na 
moře, příjemné a  cenově dostupné 
taverny s typickými řeckými večery, menu 
v češtině. Na konci sezóny tu najdete klid 
a pohodu. Velmi oblíbený a žádaný pobyt.

TERMÍN

                         Ceny/os. [Kč]

Evinos 
studio

Evinos  
4lůž. apt.

Paralia 
studio

Paralia 
4lůž. apt.

  27. 8.–3. 9. 15 680 15 120 15 990 15 810

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

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

TURISTIKA

Hotel Spiros a Maria

Vila Evinos Vila Paralia

Plocha na cvičení nad mořem

Žádaný  
a oblíbený pobyt

Fantastická pláž

NEDĚLE –  
NEDĚLE

Smaragdový  
ostrov  

Středozemí

RODINNÝSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Spiros Maria studio 15 970 Kč 
Apt. obsazené 3 osobami Evinos 15 790 Kč, Paralia 16 700 Kč
Děti na 3.lůžku 3990 Kč Evinos do 18 let, Paralia do 15 let 
(platí do 31. 3. – při ceně dospělí ve 2lůžk. apartmánu), 
Spiros Maria do 12 let 10 480 Kč.
Příplatek: 1lůžkový pokoj Evinos, Paralia studia 2 800 Kč 
Příplatek: večeře 2 240 Kč

Ceny garantujeme do 1.6.
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Rhodos
 
Vily Karpathios***
Ostrov Rhodos jeden z  turisticky nejoblíbe-
nějších řeckých ostrovů, vyhlášený UNESCO 
za světovou přírodní a  kulturní památku. 
Současnost se zde snoubí s  dávnou historií 
a  nejvíce vás uchvátí fantastické hlavní měs-
to ostrova s  rozsáhlým zachovalým starým 
městem. Díky malebné přírodě, krásným plá-
žím s průzračným mořem, památkám, ale také 
díky své raritě - Údolí motýlů, je Rhodos již 
dlouho vyhledávaným místem turistů celého 
světa. Tento ostrov bývá nazýván Ostrovem 
slunce, díky příznivému klimatu je zde až 300 
slunečných dnů v  roce. Rhodos je ostrovem 
klidu, pohody a  nezapomenutelných zážitků. 
Příjemné letovisko Pefki vzniklo z  původní 
rybářské vesnice pár kilometrů od skvostu 
ostrova, vesnice Lindos s  Akropolí. Je to 
klidné místo, obklopeno kopci s  borovicemi 
s  nádhernou pláží s  modrou vlajkou EU 
a pozvolným vstupem do moře. Naleznete zde 
množství obchodů, taveren, kaváren a  barů.
Vily Karpathios s přátelskou atmosférou jsou  
obklopeny piniovými háji. Je zde klid a krás-
ný výhled do okolí a  na moře. Písčitá pláž je 
vzdálena cca 10  min. procházkou. Hotel leží 
v  letovisku nedaleko centra s  obchůdky a  tra-
dičními tavernami. V areálu je pěkný bazén s le-
hátky a bar, kde se lze občerstvit v průběhu dne. 
Nedaleko je zastávka busu a  můžete se do-
stat do Lindosu a do hlavního města Rhodos. 
Cvičení probíhá venku mezi vilami.

         TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Dospělí přist.

       18. 9.–25. 9. 14 880 13 500

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůž. studia s přísl., kuch. kout, 

klima. a sejf (za přípl.), WiFi, terasa nebo balkon
•  stravování: vlastní, možno dokoupit snídaně 
•  2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 

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

• 2-3x aquagymnastika v bazénu a v moři
• letecká doprava, transfer do/z letoviska
• služby delegáta

Doprava: letecky doprava 
Praha – Rhodos – Praha

Navštivte „Ostrov slunce“ a  naleznete 
úžasný klid, pěkné počasí a  fascinující 
památky. Vychutnejte opravdové Řecko 
ve starobylé rybářské vesnici s příjemnou 
atmosférou, apartmány na krásném místě 
s výhledem do okolí a s velkým bazénem. 
Navštivte kouzelný starobylý Lindos – 
prostě naprosto dokonalý zážitek.

PONDĚLÍ –  
PONDĚLÍ

Výlety: u delegáta  

Děti do 15 let přistýlka 3 990 Kč (platí do 31. 3.) 
Příplatek: snídaně 980 Kč, snídaně děti do 12 let 630 Kč

 

 

Vily Karpathios

Lindos

Zakončete  
léto na  

slunečním 
ostrově

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, prodlužte si léto
• ročně 300 slunných dnů, v září krásně teplo
• neskutečné historické památky na dosah
• malebné letovisko v klidné části ostrova
• krásné dlouhé pláže s modrou vlajkou EU 
• stylové ubytování, bazén, celodenní služby
• aquagymnastika v bazénu a v moři
• příjemná atmosféra, individuální přístup

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

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

Ceny garantujeme do 1. 6.

Pěkné ubytování

Poznáváme  
památky ostrova

Kouzelná pláž

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

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

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

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

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

•  2–3x aquagymnastika v bazénu a v moři
•  celodenní výlet autobusem po ostrově
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta

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

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

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUA

         TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí Superior

       9. 10.–16. 10. 21 980 25 280

Doprava: letecky doprava 
Praha – Larnaka – Praha

Výlety: u delegáta  

Superior přistýlka 23 780 Kč . Příplatek: 1lůžkový pokoj 7600 Kč 
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.

ŘECKO

PONDĚLÍ –  
PONDĚLÍ

  

Všechny odstíny moře

Kypr Vás okouzlí

Vnitřní bazén

Historické skvostyAreál hotelu

Dovolená snů 
na ostrově 
dvou tváří

NOVINKA

V.I.P.

hotel Adams Beach
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Menorca

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

fén, telefon, klimatizace, minilednička, trezor 
(za popl.), balkon nebo terasa

•  stravování: polopenze formou bohatého bu-
fetu 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 a v moři
•  letecká doprava, transfer do/z letoviska 
•  služby delegáta

Pobyt s  21 P : přiměřený pohyb pro 
pěknou postavu, původní příroda, 
panenské písčité pláže, pravidelné 
plavání, poznávání památek, pěkné 
počasí, příjemný personál, poctivá 
polopenze (popř. all inclusive) a pohoda 
skvěle hodnoceného hotelu. To je 
začátek léta, o kterém se Vám ani nesnilo. 

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, vynikající cena
• kouzelný ostrov s nedotčenou přírodou
• nejromantičtější pláže Středomoří 
• 4* luxusní hotel s vynikajícím servisem
• aquagymnastika v bazénech hotelu
• bohatá polopenze nebo all inclusive
• skvěle si zacvičíte v nádherném prostředí
• velká nabídka poznávacích výletů

TURISTIKA

         TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

         4. 6.–11. 6. 19 370

Doprava: letecky doprava 
Praha – Mahón – Praha

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč, přistýlka děti do 12 let 2 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 700 Kč 
Příplatek: all inclusive 3 000 Kč

PONDĚLÍ –  
PONDĚLÍ

  

Hotel Almirante Farragut

Neopakovatelné večerní procházky

Kouzelné  
romantické místo

Bazénový kompex

Aquagymnastika v moři

Hotel s výborným hodnocením

Na ostrově  
s panenskou 
přírodou léto 

začíná

NOVINKA

RELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

Výlety: u delegáta  

 
Hotel Almirante Farragut****
Menorca je ostrov ležící asi 40 km severový-
chodně od své větší sestry Mallorky. Díky tomu 
je také méně navštěvovaná a naleznete zde 
původní a nedotčenou přírodu. Pokud by se 
někdy mělo vyhlašovat plážových sedm divů 
světa, Menorca by zabírala jedno z předních 
míst. Téměř neznámý a dlouho spíše opomíje-
ný ostrov má jednu z nejlepších, nejpestřejších 
a nejromantičtějších nabídek pláží v celém 
Středomoří. Léto přichází na Menorcu mno-
hem dříve než u nás. V červnu je již teplé pod-
nebí a příjemné moře. 
Historické a kulturní centrum Menorky měs-
tečko Ciutadella se nachází v západní části 
ostrova. Dodnes si uchovala atmosféru starých 
středověkých měst. Historické jádro se šlech-
tickými paláci, katedrálou, radnicí a malebnými 
uličkami bylo prohlášeno za národní kulturní 
památku. Menší letovisko Cala en Forcat se 
nachází přibližně 4 km od tohoto centra. Jeho 
malebné, členité, skalnaté břehy jsou jako stvo-
řené ke koupání a slunění. Najdete zde pár re-
staurací, půjčovnu vozidel, obchody, supermar-
ket. Velkým lákadlem je vodní svět Aquaparc. 
Club Hotel Almirante Farragut má ideální 
polohu 50 m od malé písčité pláže a krásný 
výhled na záliv Cala en Forcat. Užijete si roman-
tická zákoutí všude kolem a vytvořené kameni-
té terasy s lehátky na opalování se vstupem do 
křišťálově čisté vody. Hotel nabízí hezké světlé 
pokoje, 2 venkovní bazény, terasu na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma (osušky oproti 
kauci), minimarket, bohaté sportovní zázemí 
včetně půjčovny kol. V restauraci hotelu se po-
dává široký výběr pokrmů mezinárodní kuchy-
ně. Nápoje si můžete vychutnávat v baru (WiFi 
zdarma) nebo na příjemné terase u bazénu.  
Zastávka busu je v blízkosti hotelu a může-
te dojet do kouzelného městečka Ciutadella.  
Cvičení probíhá v areálu hotelu.
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Xxx

Mar Menor

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

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

       TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

19. 6.–26. 6.
4. 9.–11. 9.

18 970

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

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

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

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

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

Začněte a  zakončete léto na velmi 
oblíbeném pobytu. Udělejte něco pro 
své zdraví, relaxujte v  teplém moři, 
natírejte se léčivým bahnem. Hotel má 
fantastickou polohu v  tichém prostředí 
přímo u krásně teplé laguny. Slunce zde 
svítí 315 dnů. Vynikající cena za plnou 
penzi formou bufetu včetně nápojů. Pro 
Váš velký zájem letos již 2 termíny.

PONDĚLÍ –  
PONDĚLÍ

OZDRAVNÝRELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

Doprava: letecky  
Praha –  San Javier – Praha

Výlety: u delegáta 

Hotel Delfines

Aquagymnastika v moři

Kouzelné pláže

Historická městečka

Mar Menor

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč, děti do 10 let 2 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 100 Kč

Cvičení  
a relax mezi 
dvěma moři

Hotel Gaviotas
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Costa Dorada

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, prázdniny
• jižní Katalánsko – přírodní krásy a historie
• Zlaté pobřeží – neskutečné nádherné pláže
• historické městečko s kulturním vyžitím
• hotel s bazénem přímo u písčité pláže
• pravidelná aquagymnastika v bazénu
• vynikající strava formou all inclusive
• pro ženy i celé rodiny, dětské ceny
• zajímavé výlety, poznejte Barcelonu

 
Hotel 4R Miramar***
Když se vydáte do Katalánska, poznáte tro-
chu jiné Španělsko. Je to země nekonečných 
možností, kde se dají najít nádherné památky 
a  snad všechny přírodní krásy a  zajímavosti: 
hory, pláže, vinice i rýžová pole. Zdejší lidé a kra-
jina inspirovala mnoho umělců, kteří odtud po-
chází - Salvator Dalí, Joan Miró, Antoni Gaudí… 
Costa Dorada neboli Zlaté pobřeží je oblast 
jižního Katalánska, jižně od Barcelony. Je vy-
hledávaným místem odpočinku zejména pro 
jeho úžasné pobřeží, rozsáhlé písčité pláže 
a příjemné počasí. Centrem oblasti je historická 
Tarragona s  řadou antických a  středověkých 
památek. Za návštěvu stojí také malé romantic-
ké městečko Sitges. Je to nádherná destinace, 
kde se turisté mohou věnovat i různým kultur-
ním aktivitám. Městečko Calafell je oblíbeným 
cílem turistů na Costa Dorada a  to zejména 
kvůli nádhernému koupání v  moři. Historické 
centrum Vás okouzlí při večerních procházkách. 
Hotel 4R Miramar leží přímo u písčité pláže, od-
dělen pouze místní pěší promenádou. Centrum 
letoviska je cca 50 m a  zastávka busu 250  m.  
V  hotelu je bufetová restaurace, bar, plážový 
bar, menší bazén, lehátka u bazénu, WiFi zóna 
zdarma. Pro děti miniklub, dětská sekce bazénu. 
Cvičení probíhá v areálu hotelu.

       TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

     19. 8.–26. 8. 21 970

Cena zahrnuje
•   ubytování: 2lůž. pokoje (možn. 1-2 přistýlek) 

s přísl., minibar, TV/SAT, klimatizace, fén, tele-
fon, trezor, balkon nebo terasa                            

•   stravování: all inclusive – plná penze formou 
bufetu v hotelové restauraci, alko./nealko. ná-
poje k hlavním jídlům, lehké občerstvení bě-
hem dne (pizza, hot dog, hamburger, bram-
bůrky, sendviče, dortíky), zmrzlina

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

•   2–3x aquagymnastika v bazénu a v moři
•   letecká doprava, 

transfer do/z letoviska 
•   služby delegáta

Španělsko je nádherná země, kterou 
stojí za to navštívit. Jižní Katalánsko je 
kout s  kouzelnými písečnými plážemi 
a  se spoustou historických památek. 
Příjemné letovisko, hotel s  fantastickou 
polohou u  pláže, příjemný personál, 
chutná kuchyně formou all inclusive. 
Nemusíte se o  nic starat a  jen si užívat. 
Vezměte s sebou i celou rodinu.

SOBOTA –  
SOBOTA

Doprava: letecky Praha – 
 Barcelona – Praha

Hotel 4R Miramar

Hotelový bazén

Kouzelné pláže

Historie na dosah

Dospělí přistýlka 21 770 Kč, děti do 12 let 9 990 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 9 790 Kč

Léto 
v pohybu 

s poznáváním 
a relaxací

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

Výlety: u delegáta 

NOVINKA
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Cena nezahrnuje: místní 
poplatek 1 Eur/den



TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

20. 9.–27. 9. 18 650

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

PROCEDURYRELAXAČNÍAQUAFITNESSV.I.P.

Doprava: Praha – Sevilla– Praha Výlety: u delegáta

STŘEDA –  
STŘEDA

80Xxx

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

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

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

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

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

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

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

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

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč, děti do 12 let 2 000 Kč 
Příplatek: obědy 2 000 Kč, All inclusive 5 000 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 200 Kč

 

Playaballena Spa Hotel

 

Vnitřní bazény hotelu

Fantastické místo

Zakončete 
léto s rytmy 

flamenca

Velmi oblíbený pobyt
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TERMÍN
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

15. 6.–22. 6. 16 850

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, romantika
• Basilicata – kouzelné pláže, čisté moře
• malebná příroda, tradiční kultura a zvyky
• pobyt – vynikající cena na danou lokalitu
• okouzlující historická městečka na dosah
• hotel v tropické zahradě přímo u pláže
• aquagymnastika v bazénu i v moři
• velká nabídka atraktivních výletů

Doprava: Praha – Bari– Praha

Výlety: u delegáta

ČTVRTEK –  
ČTVRTEK

Basilicata

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč, děti do 11 let 2 500 Kč 
Příplatek: obědy 2 000 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 900 Kč

 
 

Pojeďte si s  námi zacvičit a  objevit 
panenskou část Itálie, kde kouzlo 
nedotčené přírody působí na každém 
kroku.  Objevíte překrásné pláže, hory, 
množství starověkých památek a  také 
pohostinné obyvatelstvo s jejich tradiční 
kulturou. Útulný hotel s bazény  a vlastní 
pláží. Vynikající strava včetně nápojů. 
Velká nabídka poznávacích zájezdů.

TURISTIKARELAXAČNÍSPORTOVNÍAQUAFITNESS

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

a  apartmány s  příslušenstvím, lednička, TV/
SAT, klimatizace, terasa nebo balkon 

•    stravování: polopenze formou bohatého bu-
fetu včetně 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 

•    1x výlet (může být i v den příletu či odletu)
•    letecká doprava, transfer do/z letoviska
•    služby delegáta

Začněte léto 
v panenské 

přírodě

Areál hotelu Kouzelná  
“nezkažená” místa

Společné výlety

NOVINKA
 
Villaggio Hotel Akiris****
Nádherný, zatím turistickým ruchem nezkažený 
region Basilicata se nachází v  jižní Itálii mezi 
Kampánií, Kalábrií a Puglií. Kouzlo nedotčené 
přírody zde působí téměř na každém kroku. 
Převážná část regionu je hornatá, pokud však 
toužíte po fantastickém odpočinku u  moře, 
vydejte se s  námi na jih, kde ji omývá Jónské 
a Tyrhénské moře. Zde na Vás čekají nádherné 
písčité pláže často obklopené skalisky, tudíž 
skýtající pocit soukromí. Místní přímořská leto-
viska, díky svému vstřícnému přístupu k  turis-
mu a také čistotě okolí a moře, dostala ocenění 
tři Modré plachty. Do Basilicaty přijíždějí tu-
risté hlavně kvůli její historii. Naleznete města, 
i celé oblasti, které jsou ovlivněné mnoha histo-
rickými epochami. Hlavním městem regionu je 
Potenza, příhodné výchozí město pro výlety do 
středověkých měst na severu.
Město Matera, které je druhým největším 
městem, okouzluje své návštěvníky zvláštním 
půvabem. Bylo dokonce vyhlášeno v roce 2014 
Evropským městem kultury pro rok 2019. 
Zdejší Sassi di Matera, obydlí vybudovaná ve 
skále v  centru města, dodávají Mateře zvlášt-
ní atmosféru a řadí ji na seznam UNESCO. Vše 
poznáte na mnoha zajímavých výletech. Míst-
ní obyvatelé nejsou tak zhýčkaní konzumním 
způsobem života, a proto se na každém rohu 
můžete setkat s  tradiční kulturou, dodržová-
ním místních zvyků nebo s řemeslnictvím.
Villaggio Hotel Akiris se nachází u  jónské-
ho pobřeží a je umístěný v  pěkné udržované 
zahradě. U  hotelu je vlastní soukromá pláž 
včetně plážového servisu (lehátka a  sluneč-
níky zdarma). Přes den skoro každou hodinu 
jezdí bus do nedalekého městečka Nova Siri 
(cca 1  Eur/1 cesta) – zastávka před hotelem. 
V resortu naleznete také malé obchůdky.
V hotelu jsou restaurace, bary, 2 bazény i dětské 
bazény, tenisové kurty, hřiště, mini golf, banko-
mat, malé obchodní centrum, sál s TV, animační 
programy. Cvičení probíhá v areálu hotelu.

Villaggio Hotel Akiris
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Cena nezahrnuje: 
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Hotel Villaggio  
Green Garden Club****
Kalábrie se nachází na jihu italského poloost-
rova a ti, kdo ji navštívili, ji nazývají „rájem na 
zemi“. Jsou zde jedny z  nejkrásnějších pláží 
celého Apeninského poloostrova. Kalábrii si 
zamiluje ten, kdo má rád hory v těsné blízkosti 
moře, dlouhé písečné pláže, za kterými nestojí 
hradba hotelových paneláků, ale jen historická 
městečka s  typicky úzkými italskými uličkami 
pulsujícími středomořským životem. Jedna 
z  nejhezčích oblastí Kalábrie je výběžek 
Tropea na pobřeží Tyrhénského moře, kde na-
jdete pláže s bílým pískem, tyrkysové moře 
a dvě nejosobitější starobylá městečka Tropea 
a  Pizzo. Hotel Villaggio Green Garden Club 
se nachází v překrásném zálivu v blízkosti měs-
tečka Briatico. Původně rybářské centrum se 
rozkládá na pobřeží nazývaném Pobřeží Bohů 
a  v  současnosti se řadí mezi dobře vybavené 
turistické oblasti. Hotel se nachází cca 100  m 
od soukromé pláže s jemným pískem a místy 
oblázky, která je vybavena slunečníky, lehátky 
(pro hotelové hosty v  ceně). Hotel je obklo-
pený tropickými rostlinami a zelení, hlavně 
pak různorodými palmami. Je zde velký bazén 
(může být vyžadováno použití koupací čepice), 
bar, restaurace s terasou s výhledem na moře, 
tenisový kurt, WiFi (zatím za popl.).
Oficiálně hotel je 4*, v rámci evropských stan-
dardů jej lze hodnotit spíše jako 3*. Kalábrie je 
zatím rozvíjející se destinace a je nutné tuto de-
stinaci takto vnímat i co se týče služeb. Perso-
nál je strašně milý a snaží se ve všem vyhovět. 
Je vhodná pro ty, kteří chtějí poznat krásnou 
panenskou přírodu a běloskvoucí pláže. Bri-
atico je ideálním místem pro podnikání výletů 
do okolí. V nabídce budete mít např. lodní vý-
let na Liparské ostrovy (tři nádherné sopečné 
ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli), návštěva 
města Reggio Calabria, Bronzi di Riaci, kate-
drála a  hlavní třída Corso Garibaldi, známá 
vášní pro módu a místní obchody jsou oprav-
du vyhledávané. Z  Briatica můžete jet i  sami 

vláčkem do nádher-
ných městeček Pizzo 
a  Tropea, které Vás 
okouzlí nejen svojí 
nádherou, ale i velkým 
množstvím obchůdků 
s nádhernou obuví . 
Jsou to tak 2–3 zastáv-
ky. Cvičeni probíhá 
v  pěkném místním 
amfiteátru, částečně 
zastíněné.

2–3x denně cvičení pro každý věk
• 8denní pobyt, letecky, romantika
• Kalábrie – nejkrásnější pláže celé Itálie
• malebná příroda, křišťálově čisté moře
• pobyt – vynikající cena na danou lokalitu
• okouzlující historická městečka na dosah
• hotel v tropické zahradě přímo u pláže
• aquagymnastika v bazénu i v moři
• velká nabídka atraktivních výletů

Doprava: letecky Praha – Lamezia Terme– Praha

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

11. 9.–18. 9. 17 550

PONDĚLÍ –  
PONDĚLÍ

Kalábrie

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2–3lůž. pokoje (možnost přist.) 

a apt. s kuch. koutem s přísl., lednice, TV/SAT, 
fén, klimatizace, trezor, terasa či balkon 

•  stravování: polopenze – bohatý bufet včet-
ně 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 
•  1x polodenní výlet městečko Pizzo (může 

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

Pojeďte s námi odhalit kouzlo panenské 
části Itálie, zjihněte nad křišťálovým 
mořem, plážemi s bílým jemným pískem, 
ochutnejte místní vynikající kuchyni.  
Pozorujte na Stromboli noční výbuchy 
sopky, navštivte jedno z nejkrásnějších 
míst Evropy  – městečko Tropea a další 
historické skvosty. A to vše za výhodnou 
cenu. Nejžádanější pobyt minulé sezóny.

TURISTIKASPORTOVNÍ

Výlety: u delegáta

Zakončete 
 léto na bílých 

plážích

RELAXAČNÍAQUAFITNESS

Ubytování v přírodě 
přímo u moře

Okouzlující pláže

Nejžádanějšíí pobyt  
roku 2016

Hotel Villaggio  
Green Garden Club

Historické městečko 
Tropea

Večerní výlet  
na Stromboli

Panenská příroda

Báječné místo na cvičení

Sleva: přistýlka dospělí 500 Kč, děti do 12 let 2 000 Kč 
Příplatek: obědy 1 500 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 900 Kč
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Ischia
 
Hotel La Scogliera**** 
Hotel Corona***
Ostrov Ischia se nachází v jižní Itálii, v Tyrhén-
ském moři. Nejkrásnější a nejslavnější ost-
rov Neapolského zálivu si získal svůj věhlas 
po celém světě. Největší dary Ischie jsou slun-
ce, pláže, překrásná příroda, milí obyvatelé 
a  zejména více než sto léčivých termálních 
pramenů. K největším zážitkům patří návště-
va 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, jak na začátku 
sezóny, kdy je ostrov zcela zelený a je tu klid 
a pak v září, kdy si prodlouží léto a „nahřejí“ 
se před zimou a je tu velmi teplé moře. 
Letos jsme pro Vás připravili – v květnu nad-
standardní hotel Scogliera přímo u  moře 
a  v  září rodinný hotel Corona s  nádhernou 
zahradou. Opravdu pěkný hotel La Scogliera 
v elegantním stylu se nachází přímo u moře, 
uprostřed zálivu, na jehož jedné straně se 
nachází historické městečko Forio a  píseč-
ná pláž Chiaia, na straně druhé písečná pláž 
San Francesco. Centrum města je cca 1  km 
a je snadno dostupné procházkou po pobře-
ží. Hotel má dva venkovní bazény, jeden 
minerální, druhý termální s přírodní termální 
vodou, vnitřní bazén s  termální vodou, hyd-
romasáže a saunu. Cvičení probíhá na pěkné 
terase hotelu, z  které je kouzelný výhled na 
moře. Pobyt lze na dotaz v CK prodloužit na 
11denní. Květnový pobyt  pouze letecky.
Velmi oblíbený rodinný hotel Corona leží na 
klidném  místě mezi centrem Foria a pláží Ci-
tara s Poseidonovými zahradami, kam dojde-
te procházkou. Rozlehlá tropická zahrada je 
vhodná k relaxaci. Hotel má venkovní mine-
rální bazén, malý termální bazén a termál-
ní vířivou vanu v zahradním altánu, lehátka 
a  slunečníky po celé zahradě. Přímo z  hote-
lu se dostanete privátní cestou k  pláži Cava 
dell´Isola. Do městečka Forio je to cca 1km 
krásnou procházkou po pobřeží. Je zde nád-
herná travnatá plocha na cvičení.
Oba hotely mají restaurace, bar a  WiFi. Jsou 
velmi vyhledávané nejen pro svoji skvělou po-
lohu. V blízkosti hotelů najdete ty nejkrásnější 
termální parky. Při zájmu klientů organizujeme 
společné návštěvy termálních parků, kdy je 
přistavený minibus před hotel. Cvičení pro-
bíhá od neděle do neděle.

Ischia je „fantastická záležitost“ – moře, 
termály, slunce, italská káva, skvělá 
strava. Oba hotely unikátní poloha. 
V  květnu  rozkvetlý ostrov a  úplný klid 
v  hotelu u  moře (v  plné sezóně velmi 
drahém) a v nejžádanějším měsíci vůbec 
– v  září, kdy je teplé moře a  příjemné 
podnebí pro termály, cvičíme již 8. rok 
na travičce rodinného hotelu (na daný 
termín vynikající cena). V  září doprava 
i  busem, v  květnu lze prodloužit pobyt 
na 11 dnů (st–ne). Pro pohodu klientů 
organizujeme společné návštěvy parků 
a cvičíme zde v teplých bazénech.

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

s  přísl., TV/SAT, fén, trezor, balkon či terasa, 
klimatizace, Hotel Corona:  2lůžkové pokoje 
s   přísl., možnost přistýlky, většiny balkon či 
terasa, tel., TV, fén, klimatizace (za příplatek) 

•   stravování: polopenze, Hotel Scogliera: 
snídaně- bufet, večeře – hlavní jídlo výběr 
z  menu, předkrmy, zákusky, saláty – bufet, 
vynikající strava,  Hotel Corona: polopenze, 
rozšířené kontinent. snídaně formou bufetu, 
večeře – výběr z menu, italské speciality

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

•  aquagymnastika v bazénu, služby delegáta

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

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

La Scogliera Corona

7. 5.–14. 5. 9 670

10. 9.–17. 9. 9 280

9. 9.–16. 9. 9 280

Doprava autobus 3 890 Kč (odjezd v pátek dopoledne)
Doprava letecky 7. 5. – 14. 5. 8 210 Kč (včetně transferů)
Doprava letecky 10. 9. –17. 9. 8 580 Kč (včetně transferů)

NEDĚLE –  
NEDĚLE

SOBOTA –  
SOBOTA
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2–3x denně cvičení pro každý věk
• nadstandard, oblíbený pobyt již 12.rok
• 8denní pobyt, letecky nebo autobusem
• velmi žádaná lokalita, za super cenu
 • pěkné hotely s termálními bazény  
   v klidné a krásné tropické zahradě
• procházkou kouzelné městečko Forio 
• slevy na vstupy do termálních parků
• společné návštěvy parků i s dopravou

AQUAFITNESSV.I.P. POD 1 STŘECHOU
VŠE

TERMÁLYRELAXAČNÍOZDRAVNÝ TURISTIKA

Výlety: u delegáta 
po příjezdu

Cena nezahrnuje: lázeňskou 
taxu1,5 Eur./os./den

Hotel La Scogliera

Hotel Corona

Kouzelné termální parky

Travnatá plocha na cvičení hotelu Corona

Moře  
a zázračné  
prameny, 
 které léčí

Terasa na cvičení hotelu La Scogliera



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 Poseidonových zahrad
• slevy na vstup a doprava do termálních parků
• rodinná dovolená, ozdravný pobyt i pro muže
• individuální přístup, menší skupina, pohoda 

 
Hotel Park Victoria***
Popis ostrova a letoviska (viz předchozí stránka).
Menší a  velmi příjemný rodinný hotel Park 
Victoria s  půvabnou zahradou se rozprostírá 
v  malebném městečku Forio. Je zasazen na 
poklidném místě, v blízkosti nádherné dlouhé 
písečné pláže i historického centra s řadou pří-
jemných 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 ho-
din. Má krásnou zahradu s příjemným poseze-
ním, lehátky a slunečníky a pěkným travnatým 
místem na cvičení. Je zde i  velká krytá plo-
cha, proto lze příjemně cvičit v plné sezóně. 
Pokoje jsou v několika budovách, některé mají 
balkon nebo terasu. Pokoje jsou na poměry os-
trova 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 pěkné apartmány 
i s kuchyňkou (cca 50–200 m).
Pláž Cava dell´Isola je cca 15 minut procház-
kou, písečná pláž Citara cca 25 minut. Nedale-
ko hotelu jezdí místní autobus do termálního 
parku Poseidonovy zahrady a na pláž Citara. 
Organizujeme společné návštěvy všech par-
ků i  s  dopravou, okruh po ostrově, návštěvu 

Pompejí a  Vesuvu nebo ostrova Capri. 
Cvičení probíhá od neděle do neděle.

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

klimatizace nebo apartmán s kuchyňkou v de-
pandanci, většinou balkon nebo terasa

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

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

•  aquagymnastika v bazénu, služby delegáta

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

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 a  opravdu 
příjemný hotel je cenově výhodný a  má 
velmi dobré jídlo. Dva termální bazény 
v areálu, atraktivní poloha u pláže i centra 
města, krytá terasa na cvičení. Neváhejte 
a objevte krásu tohoto termálního ostrova.

Léto v pohybu 
a relaxace  

v termálech

TERMÁLYOZDRAVNÝAQUAFITNESSPOD 1 STŘECHOU
VŠE

TERMÍNY
Ceny/os. [Kč]

Dospělí

16. 7.–23. 7. 8 880 hotel

15. 7.–22. 7. 8 490 depandance

NEDĚLE –  
NEDĚLE

Výlety: u delegáta

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

Doprava: letecky Praha –
Neapol – Praha

Hotel Park Victoria

Vnitřní bazén

Doprava autobus 3 890 Kč (odjezd v pátek dopoledne)
Doprava letecky 8 180 Kč (včetně transferů)

SOBOTA –  
SOBOTA

Venkovní  
termální bazén
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Penzion Siesta

Pěkný sál na cvičení

Společná vycházka

Solná jeskyně

Třeboň
Penzion Siesta
Třeboň patří k našim nejoblíbenějším lázním. 
Útulný rodinný penzion Siesta má ideální po-
lohu v klidné části, přímo u náměstí. Podává se 
zde chutná domácí snídaně. K  dispozici je tu 
pro Vás masérka. Bohatou večeři si užijete pří-
mo v proslulých lázních Berta, které jsou napro-
ti (cca 100m). Do pěkného zrcadlového sálu na 
cvičení je to přes park 5 min. Víkend začíná v pá-
tek po večeři relaxačním cvičením s prvky jógy 
v solné jeskyni v Relax studiu (cca 3min.), kde 
probíhají koupele i zábaly. V sobotu dopoledne 
následují kondiční hodiny, odpoledne jsou v 
programu více zdravotní lekce a pak Vás čeká 
vycházka Nordic Walking v okolí Třeboně (při 
špatném počasí místo vycházky Alpinning). 
V neděli dopoledne další atraktivní lekce.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne 
klientky mohou využít k prohlídce města.
Program začíná v pátek besedou v 17.50 na 
Siestě, večeří v 18.25, cvičením v solné jeskyni 

v 19.45 a končí v neděli cca ve 12.00.

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2-4lůžkové pokoje s příslušenstvím, 

TV/SAT, varná konvice
•  stravování: polopenze, snídaně v penzionu, 

večeře v  lázních Berta, bohaté menu, výběr 
z  5  jídel (v pá jednotné odlehčené menu), 
předkrm, salát. bufet, zákusek, pitný režim, káva

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

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

okolí – dle počasí (popř. lekce Alpinning v sále)

Nutno objednat předem:
•   Částečná masáž, 30 min. 250 Kč
•   Celková masáž, 60 min. 500 Kč 

(druh masáže po domluvě na místě)
•   Ozdravný balíček, rašelinový nebo senný zábal 

a koupel (výběr rašelinová, Kleopatřina, se solí 
z Mrtvého moře, pivní, vonná), 60 min.  450 Kč                                  

Ozdravný víkend se vším, co k tomu patří. 
Skvělé cvičení, procházka na zdravém 
vzduchu a k  tomu relaxace a ozdravění 
organismu v  solné jeskyni, kde jsou pro 
Vás koupele a zábaly. Pohoda v  útulném 
penzionu, kde je k  dispozici masérka  
Kulturní vyžití v pěkném lázeňském městě.

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

Termín
Ceny [Kč]

2lůžkový 3–4lůžkový

28. 4.–30. 4.
2. 6.–4. 6.
22. 9.–24. 9.
20. 10.–22. 10.

2 870 2 770

Ozdravný 
víkend  

v žádaných 
lázních

NORDIC WALKINGPROCEDURYBALNEO

V  
CENĚ

RELAXAČNÍFITNESS
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Kutná Hora
 
Hotel U Kata***
Kutná Hora patří díky četným historickým 
památkám k  turisticky nejnavštěvovanějším 
v  ČR. Zrekonstruovaný stylový hotel U  Kata 
je v klidné části města jen pár minut chůze od 
míst, které byly pro svoji architektonickou krá-
su zapsány na seznam UNESCO (Vlašský dvůr, 
chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej, Hrádek). Ho-
tel je nejkomplexnějším zařízením s nejširší 
nabídkou služeb v  regionu. Pro odpočinek 
je hostům k dispozici wellness centrum s ši-
rokou nabídkou služeb – pivní lázně, finská 
sauna, parní lázeň, whirlpool, masáže a  další. 
V hotelu se nachází kavárna, středověká krčma 
s vyhlášenou kuchyní, sál na cvičení, půjčovna 
kol a parkoviště. 5 minut od hotelu je sportov-
ní areál s  plaveckým bazénem, kde probíhá 
aquagymnastika. Můžete si vyzkoušet i  atrak-
tivní pivní lázně, které uvolní svaly. Kutná Hora 
je 70 km od Prahy a  je dostupná jak příměst-
skou dopravou, tak i vlakem. Využijte nabídky 
si pobyt prodloužit do pondělí, mít více času 
na balneo a prohlídku města (na dotaz v CK).
Program celého víkendu je sestaven tak, 
aby jste příjemně prostřídali cvičení, rege-
neraci a poznání nádherného města.
Ubytování v pátek po 17.00 (lze přijet dříve).
Program začíná večeří cca v  17.30, besedou 
v 18.00 a aquagymnastikou v 19.00, končí v ne-
děli obědem.

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

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

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

přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně-
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení
•  1–2x rehabilitační uvolnění v pěkném well-

ness centru (sauny a whirpool)
•  aquagymnastika v bazénu s pomůckami
• 20% sleva na masáže a procedury v hotelu 

Při zájmu klientů, lze objednat na místě zajíma-
vou prohlídku po historickém centru s  prů-
vodcem (cca 1,5 hodiny, cena 80 Kč).

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

Termín Ceny [Kč]

24. 3.–26. 3.
7. 4.–9. 4.
28. 4.–30. 4.
5. 5.–7. 5.
2. 6.–4. 6.
6. 10.–8. 10.
27. 10.–29. 10.
10. 11.–12. 11.
24. 11.–26. 11.

3 270

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

RELAXAČNÍ

Hotel U Kata

Oblíbený pobyt

Nadstandardní 
relaxace

Relaxační 
koupele

Prohlídka s průvodcem 
po historickém centru

Aquagymnastika 
s úsměvem

Hezké ubytování

Velký výběr lekcí

Víkend  
v pohybu  

s komplexní 
regenerací

BALNEO

V  
CENĚ

PROCEDURYAQUAFITNESSV.I.P.

Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den

 
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 500 Kč
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Poděbrady

PROCEDURY

V  
CENĚ

RELAXAČNÍ

Termín
Cena [Kč]

Na Zámku Rondel

3. 2.–5. 2.
24. 2.–26. 2.
17. 3.–19. 3.
31. 3.–2. 4.
7. 4.–9. 4.
19. 5.–21. 5.
29. 9.–1. 10.
13. 10.–15. 10.
20. 10.–22. 10.
10. 11.–12. 11.
1. 12.–3. 12.
8. 12.–10. 12.

3 180 3 280

Doprava: parkování v okolí objektů zdarma. Penzion 
Na Zámku 200 Kč/víkend v uzavřeném areálu. Vlak, autobus 10 min. 

Nejoblíbenější víkendy s milou rodinnou 
atmosférou, malé skupiny na cvičení, 
teplý bazén, masáže a kouzelné lázeňské 
město s atraktivním kulturním vyžitím.

Lze objednat předem v CK
•  Pro klienty Rondelu:  

saunu či infrasaunu  
 150 Kč/hod. 

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

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

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

•   stravování: penzion Na Zámku a Král Jiří, 
penzion Rondel: polopenze, snídaně – bufet, 
večeře – odlehčená chutná strava,  k dispozici 
kávovar, čaje (klienti z  p. Rondel dochází na 
večeře) do penzionu Na Zámku

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

•  aquagymnastika v teplém bazénu
•  částečná masáž dle Vašeho výběru (lávový-

mi kameny, klasická nebo aromatická) 
• venkovní bazén (klienti Rondelu)

 
Nutno objednat předem
Víkendové balíčky za vynikající cenu 
•  Balíček pro hebkou pokožku – indická masáž hlavy, 

peeling těla třtinovým cukrem/kokosem, karamel. 
zábal dekolt, krk a prsa, rašelina, solárium 650 Kč

•  Relax balíček – masáž láv. kameny, (klasická, aroma) 
bahenní zábal zad, čokolád. zábal na ruce 400 Kč

Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/den

Penzion Na Zámku

Penzion Král Jiří

 
Penzion Na Zámku a Král Jiří  
Penzion Rondel
Romantický penzion Na Zámku se nachází 
přímo v  prostorách zámku. Stačí pár minut 
a  ocitnete se přímo na náměstí. Útulné po-
koje Vás nadchnou, jsou vybaveny stylovým 
nábytkem. Ve společenské místnosti si můžete 
uvařit kávu, čaj, apod. V objektu je pouze 7 po-
kojů (na vyžádání pro skupinky pak nádherné 
apartmány), což přispívá k příjemné atmosfé-
ře a  intimitě. Klienti sem rádi jezdí také kvůli 
milému personálu. Buduje se zde nové balneo. 
K penzionu patří nový penzion Král Jiří na ná-
městí s velkými moderními pokoji. Klienti mají 
stravu v penzionu Na Zámku (cca 50 m). K reha-
bilitačnímu a kosmetickému Relax centru je to 
5 minut. Zde probíhá čerpání masáží a objedna-
ných balíčků procedur. Cvičení probíhá přímo 
v areálu zámku na odpružené podlaze. 
Luxusní penzion Rondel nabízí velmi pěkné 
ubytování. Objekt je na klidném místě a má 
zahradu. 7 nadstandardních pokojů doplňuje 
stylová jídelna s krbem. Z některých pokojů je 
přímo vstup do zahrady s  venkovním bazé-
nem a lehátky na slunění. Hosté uvítají vlastní 
balneo s vířivou vanou, dvě sauny a solárium. 
Na cvičení se dochází příjemnou procházkou 
(cca 5 minut) na zámek. 
V teplém bazénu lázní probíhá aquagymnasti-
ka. Pro další sportovní vyžití můžete vzít s sebou 
brusle. Na penzionu Zámek lze zapůjčit kola.
Ubytování v pátek od 17.00 (lze přijet dříve).
Program začíná večeří v p. Na Zámku v 17.30, 
besedou v 18.00, cvičením okolo 18.45 a končí 
v neděli cca ve 12.00. 

ČESKÁ REPUBLIKA

Útulné prostředí penzionu Na Zámku

Po cvičení na “koblížku”  
se odměníme 

Stylové pokoje penzionu Král Jiří

Oblíbené 
víkendy  

s rodinnou 
atmosférou

BALNEOAQUAFITNESS

Velmi žádaný pobyt

Penzion Rondel
Aquagymnastika 
uvolní celé tělo
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Poděbrady
 
Hotel Junior*** 
Lázně Poděbrady jsou velmi vyhledávané 
lázně s upravenými parky a hezkým okolím. 
Hotel Junior má výbornou polohu v  klidné 
části města, necelé 2 minuty chůze od lázeňské 
kolonády. Je tu výtah, pěkná restaurace, WiFi, 
fitness, úschovna zavazadel a tenisový kurt. 
Služby v hotelu zajišťují studenti Hotelové školy. 
Víkend začíná v pátek procházkou po kolonádě 
a celkovým uvolněním – aquagymnastikou 
v pěkném bazénu s vířivkou (cca 5 min.). V sobo-
tu je celé dopoledne cvičení. Po obědě je čerpá-
ní masáží a balíčků v balneocentru, příjemnou 
procházkou přes park (cca 5 min.). Cvičení pro-
bíhá v  sále zámku s  odpruženou podlahou 
(cca 5 min.). Celé odpoledne je výběr z dalších 
lekcí (procedura může zasáhnout do nějaké lek-
ce). V neděli je dopoledne cvičení. 
Ubytování v pátek po 17.00 (lze přijet dříve).
Program začíná večeří cca v  17.30, besedou 
v  18.00, procházkou po kolonádě, aquagym-

nastikou v  19.00 a  končí v neděli cca 
v  11.15 obědem.

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

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

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

přiměřené a účinné cvičení pro každý věk se 
špičkovými pomůckami zaměřené na zpevně-
ní těla, na redukci váhy a na celkové protažení
• 1x aquagymnastika a regenerace ve vířivce
• částečná masáž dle Vašeho výběru (klasická, 

lávovými kameny nebo aromatická
• zapůjčení holí Nordic Walking(na recepci)

Nutno objednat předem
•  Relax balíček, masáž dekoltu 

a krční páteře, rašelinový 
zábal zad, pepermintový zábal 
chodidel, 60 minut 550 Kč

Oblíbené lázeňské město s  kulturním 
vyžitím a s  možností pěkných nákupů, 
příjemný hotel, plná penze, skvělý tým 
cvičitelek, aquagymnastika, masáž v ceně.

Sportovní a relax. centrum

Hotel Junior

Cvičíme a bavime se

Luxusní bazén a whirpool

Nymburk
Sportovní a relaxační centrum
Hotel v klidné části za městem v přírodě je spor-
tovní centrum, kde je vše pod jednou střechou:  
tělocvičny, vlastní krytý plavecký bazén 25 m, 
teplý rehabilitační bazén s  tryskami, sauna… 
vše v ceně. Objekt je využíván jako sportovní 
a rehabilitační zázemí zahraničních i českých 
reprezentantů. Svým špičkovým vybavením je 
dokonalý i pro náš nadstandardní program. Je 
tu navíc bohatá a vynikající strava. Nechybí tu 
ani příjemný bar. Po dohodě v CK lze dojet pro 
klienty do Nymburka na nádraží.
Ubytování v pátek od 17.00. 
Program začíná večeří v 17.30, společnou be-

sedou v 18.45 a cvičením v 19.00, končí 
v neděli obědem.

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

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

bufetu, hodně zeleniny a ovoce, pitný režim
•  celodenní kondičně–rehabilitační program
•  největší výběr rozmanitých lekcí pro každý 

věk (zaměření aerobní, kondiční, rehabilitační) 
• 2x aquagymnastika či plavání – plav. bazén
•  2x rehabilitační program: teplý rehabilitační  

bazén s tryskami, sauna – uvolnění celého těla

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

Celodenní rozmanitý cvičební program, 
velká tělocvična, plavecký bazén, sauna, 
rehabilitační bazén s tryskami,  vše v ceně!

Doprava: vlastní, parkoviště hotelu zdarma, vlak, autobus

BALNEO

V  
CENĚ

Termín
Ceny [Kč]

hotel

17. 3.–19. 3.
7. 4.–9. 4.
21. 4.–23. 4.
12. 5.–14. 5.
6. 10.–8. 10.
20. 10.–22. 10.
3. 11.–5. 11.
24. 11.–26. 11.

3 350

PROCEDURYAQUA DENNĚSPORTOVNÍCELODENNÍPOD 1 STŘECHOU
VŠE

Oblíbený  
víkend s nad-
standardním 
programem

Sportovní  
víkend 

v lázeňském 
městě za  

super cenu

PROCEDURY

V  
CENĚ

RELAXAČNÍAQUA

Termín
Cena [Kč]

standard nadstandard

5. 5.–7. 5.
3. 11.–5. 11.
17. 11.–19. 11.
24. 11.–26. 11. 2 780 2 880

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

Přistýlka: nadstandard 2470 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den (standard)

BALNEOFITNESS

NOVINKA

Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den

Velký plavecký bazén

Největší výběr 
atraktivních lekcí

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

cvičením cca v 19.00 a končí v neděli oko-
lo 12.00.

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

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

večeře – odlehčené menu, salátový bufet
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

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

•   2x rehabilitace – wellness (whirpool, sauna)

Pokud budete mít zájem, lze objednat na místě 
prohlídku po historickém centru s průvodcem 

Nutno objednat předem  
částečnou masáž 30 minut
•  Částečná masáž dle výběru (záda, šíje,  

ruce, nohy) 250 Kč 
•  Indická masáž 

hlavy  270 Kč
•  Anticelulitidní 

masáž  300 Kč

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

Termín
Ceny [Kč]

2–3lůž.

31. 3.–2. 4.
21. 4.–23. 4.
12. 5.–14. 5.
26. 5.–28. 5.
13. 10.–15. 10.
27. 10.–29. 10.
17. 11.–19. 11.

3 120

BALNEO

V  
CENĚ

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

PROCEDURYRELAXAČNÍ

Útulné wellness centrum

Příjemný hotel

Hotel Art

Luxusní fitness

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

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

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

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

fetu (obědy za příplatek)
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

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

•   aquagymnastika se speciálními pomůckami
•   volný vstup bazén, římské lázně, sauna, fitness
•   20% sleva – lázeňské procedury, lázeň. taxa

Nutno objednat předem 
•  Balíček procedur (sleva pro CK)  

masáž částečná, koupel dle výběru  550 Kč

Doprava: parkování u hotelu, pro klienty  
CK zdarma (omezený počet míst, možnost  
parkování zdarma i u blízkého plaveckého bazénu)

BALNEO

V  
CENĚ

OZDRAVNÝFITNESS

Termín Cena [Kč]

24. 3.–26. 3.
21. 4.–23. 4.
27. 10.–29. 10.
17. 11.–19.11.

3 780

Chateau Monty SPA Resort

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

AQUA DENNĚPOD 1 STŘECHOU
VŠE

V.I.P.

Víkend pro  
zdraví a kondici 
 v překrásném 

prostředí

Víkend  
v pěkném  

prostředí za 
super cenu

2lůžkový apartmán  3 480 Kč, 3lůžkový apartmán  3 120 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den
Příplatek: obědy (2x) 300 Kč

Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den.
Příplatek: obědy (2x) 300 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 500 Kč

FITNESSV.I.P.
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Benecko
 
Relax hotel Bára***    
Relax hotel Bára se nachází v  čisté přírodě 
5 minut od centra obce Benecko, přímo u turi-
stických tras a cyklotras. Svou polohou, domá-
cí rodinnou atmosférou a  vybavením je jako 
stvořený pro sportování, relaxaci a ozdravění or-
ganismu. V hotelu je příjemná restaurace, nové 
krásné wellness centrum – finská sauna a par-
ní sauna s hvězdnou oblohou a světelnou fon-
tánou, relaxační místnost s meditační hudbou, 
zrcadlový sál na cvičení a venkovní bazén. Wifi 
zdarma ve všech prostorách. Pokoje jsou nově 
zařízené a je z nich nádherný výhled. Venkovní 
terasa nabízí možnost posezení s občerstvením. 
Program víkendu je sestaven tak, abyste pro-
střídali cvičení s  horskou vycházkou Nordic 
Walking a následnou relaxací. Na vyžádání do-
jedeme na zastávku Benecko.
Ubytování v pátek po 17:00 (lze přijet dříve).
Program začíná večeří v 17.30, besedou v 18.00, 

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

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

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

večeře – odlehčená strava 
•   kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, 

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

• rehabilitační večer ve wellness centru 
• venkovní bazén, lehátka (teplé počasí)
• Nordic Walking do hor (hole k dispozici)

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

Termín
Ceny [Kč]

2lůžkový

19. 5.–21. 5.
9. 6.–11. 6.
29. 9.–1. 10.*

2 790

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

Dospělí přistýlka 2 690 Kč
*Příplatek: příjezd od čtvrtka 730 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/den

NOVINKA

NORDIC WALKINGTURISTIKA

Doporučení: vezměte 
s sebou hole Nordic 
Walking

Říčany
Hotel 0ÁZA*** 
V malebném prostředí nedaleko Prahy naleznete 
moderní sportovně relaxační areál Oáza Říčany 
v těsné blízkosti hlubokých lesů a rybníků. Uby-
tování je v  kvalitních řadových bungalovech. 
Pro relaxaci lze využít whirpool, saunu a  ma-
sáže, venkovní vytápěný bazén (letní měsíce). 
Dále 6 antukových kurtů, plážový volejbal 
a  další. Po sportu je možné posedět v  útulné 
restauraci s  krbem nebo na veliké terase. Vel-
mi hezký areál, kde oceníte těsné spojení 
areálu s  přírodou. Do programu je zařazena 
aquagymnastika v pěkném krytém bazénu a 
společná vycházka v přírodě s holemi Nordic 
Walking (při zájmu s posezením v kavárně při 
dobré kávě ). Z náměstí Říčan je to procház-
kou cca 10 min., z vlakového nádraží cca 20 min. 
Na vyžádání k  předem   dohodnutým spojům 
dojedeme.
Ubytování v pátek po 17.00 hodině. 
Program začíná besedou a cvičením po 18.00 

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

Cena zahrnuje
•  ubytování: 2lůž. pokoje (možnost přistýlky), 

s přísl. TV/SAT, WiFi, lednička 
•  stravování: 2 snídaně, 2 večeře, 1 oběd, snída-

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

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

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

Nutno objednat předem 
•  Masáž částečná 30 min.  250 Kč
• Masáž celková 60 min.  500 Kč
Výběr na místě  – relaxační masáž, aroma, 
medová, indická, lávovými kameny 

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

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

Termín
Ceny [Kč]

hotel

26. 5.–28. 5.
13. 10.–15. 10.

2 960

NORDIC WALKING

Hotel Oáza

Luxusní bazén

Cvičit se dá i s velmi dostupnými pomůckami 

Relax hotel Bára

Společné vycházky do přírody

Víkend  
v klidu  

a v přírodě  
s Nordic Walking

OZDRAVNÝBALNEO

V  
CENĚ

FITNESS PROCEDURYAQUABALNEOFITNESS

Relaxace ve wellness

Dospělý přistýlka 2 860 Kč
Příplatek: 1 lůžkový pokoj 300 Kč/den

Sportovní 
víkend  

na horách 
s Nordic Walking

Pohoda ve wellness
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S ÚSMĚVEM NA MAURICIUS

• 12denní pobyt, letecky, exotika  
• 2x denně cvičení pro každý věk
• nejkrásnější pláže mauricijského severu
• nedotčená příroda jihozápadu ostrova
• poznání kouzelné mořské fauny i flóry
• poznejte poutavou kulturní směs ostrova

 
Připravujeme pro Vás  
na začátek března 2018
Relax na ostrově snů, jedno z nejkrásněj-
ších míst Indického oceánu.

Připravili jsme pro Vás zájezd zaměřený na ob-
jevování krás ostrova Mauricius, který je prá-
vem nazýván perlou Indického oceánu a pyšní 
se překrásnými písečnými plážemi. Navštívíme 
okouzlující místa, seznámíme se s místní kultu-
rou, uměním a způsobem života.
Zájezd je kombinací cvičení, pohody, rela-
xace u moře a zajímavých výletů. Čeká nás 
výlet katamaránem na slavný ostrov Flat, 
obeplujeme několik okouzlujících ostrůvků, 
budeme si užívat koupání a šnorchlování v 
křišťálově čisté vodě lagun.
Na celodenním výletě za přírodními krásami 
poznáme nejkrásnější místa. Navštívíme 
nádherný zelený park Casela World Adven-
turs s rozmanitou flórou a faunou. V parku bu-
dete mít možnost sledovat místní, divoce žijící 
zvířata. Následuje oblast Chamarel, kde v pra-
lese nedotčeném civilizací uvidíme nejkrás-
nější vodopád ostrova. Unikátní sedmiba-
revné duny budete moci obdivovat po krátké 
procházce pralesem a kolem plantáží s kávovní-
ky. Další výlety možno objednat na místě.

Ubytování 
•  12 dní/9 nocí je součástí zážitku – kvalitní hotely 

přímo na pláži

Stravování
•  Polopenze formou bufetu, 2x oběd během výle-

tu. Zvolili jsme pobyt s polopenzí, protože kva-
litní restaurace jsou na ostrově poměrně drahé 
(předešlé pobyty byly pouze se snídaní)

Průvodci
•  Při poznávací části zájezdu Vás bude doprová-

zet místní, český průvodce, který dlouhodobě 
na ostrově Mauricius žije

Trasa zájezdu
•  Originální a pečlivě sestavený itinerář zájez-

du, který jinde nenajdete (přesný popis zájez-
du najdete na www.cksusmevem.cz)

•  Důraz na zážitky a opravdové poznání ostrova
Cena
Dle podmínek pro rok 2018.
• Pobyt a program: cca 34 990 Kč/os. 
• Letenka: od 18 000 Kč/os.

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

PŘIPRAVUJEMEPRO VÁS

 
VIETNAM – poslední volná místa na pozná-
vací zájezd se cvičením do této nádherné země

Termín:  27. 2.–10. 3. 2017                   
Cena:  program a ubytování – 30 990 Kč
 letecká doprava – cca 18 000 Kč 
 (dle aktuální ceny)

VZPOMíNKy NA NAšE PUTOVÁNí PO ExOTICKýCH dESTINACíCH

Bali – cvičení nad oceánem 
bylo nádherné

Srí Lanka Mexické pyramidy,
 7.div světa

OKOUZLUJÍCÍ MAURICIUS
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Náš sladěný orchestr 
v Egeru

Pobyty s námi –  na 1. místě 
KVALITNÍ SMYSLUPLNÉ CVIČENÍ

Hádanka:  
najdi cvičitelku 

Cvičíme na nádherných 
místech

Inzerce

Ateliér:
Reymontova 583/4, 
720 00 Ostrava

Prodejna:
Lidická 35, 
150 00 Praha 5 
info@darabags.com    
darabags.com

DARA BAGS



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, poštou).  
Na základě Vaší rezervace obdržíte cestovní smlouvu s dalšími informacemi o nástupu na pobyt.  
Na jednu rezervaci je možno rezervovat více účastníků pobytu.

telefonicky: tel. 323 632 133, 8.30–17.00 hod.
  tel.: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859
on-line:  www.cksusmevem.cz 
e-mailem:  mkholova@mybox.cz
poštou:  objednávku zašlete na adresu:
  Ck S Úsměvem, nad Vodárnou 159/e, 251 01 Říčany u prahy

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

Ck S ÚSMĚVeM, S úsměvem ke zdraví s.r.o., nad vodárnou 159/e, 251 01 Říčany u prahy, tel.: 323 632 133 
fax/tel.: 323 632 123, mobil: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859, e-mail: mkholova@mybox.cz

Jak zaplatit?
Platbu možno rozdělit na zálohu a doplatek nebo zaplatit vcelku.  

Veškeré informace o platbě Vám budou zaslány spolu s potvrzením o zájezdu.
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