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

JAK OBJEDNAT POBYT?

Nejdříve se telefonicky nebo na internetových stránkách www.cksusmevem.cz informujte, 
je-li termín pobytu volný. Pokud ano, rezervujte si ho (on-line, telefonicky, e-mailem). 

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

telefonicky: tel. 323 632 133, 8.30–17.00 hod.
   tel.: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859
on-line:   www.cksusmevem.cz 
e-mailem:  info@cksusmevem.cz

• POBYTY SPORTOVNĚ  REKREAČNÍ • KONDIČNĚ  REHABILITAČNÍ V LÁZNÍCH •
• POBYTY V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH • RODINNÁ DOVOLENÁ S PROGRAMEM PRO DĚTI • 

• SPORTOVNÍ DOVOLENÁ NA HORÁCH, U VODY I U MOŘE • VÍKENDY V POHYBU •

WWW.CKSUSMEVEM.CZWWW.CKSUSMEVEM.CZ
KATALOG PRO ROK 2022
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S ÚSMĚVEMS ÚSMĚVEM
CESTOVNÍ KANCELÁŘ

3030�let

s námis námi

CK S ÚSMĚVEM, S úsměvem ke zdraví s.r.o., Nad vodárnou 159/E, 251 01 Říčany u Prahy, 
tel.: 323 632 133, mobil: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859, e-mail: info@cksusmevem.cz

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

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



Báječná dovolená  
se skvělým cvičením a dobrou náladou Jsme tu s Vámi již 30 let a přicházíme opět s nabídkou opravdu rozmanitých pobytů s pohybem. 

Všechny spojuje jediné – pohyb, humor, laskavost a hodně milé cvičitelky. Děkujeme Vám, že 
jste s námi minulý rok strávili svou dovolenou. Letos je tu velký výběr pěkných hotelů a penzionů 

v České republice i v zahraničí. Ceny jsou odvozeny od množství služeb v ceně a atraktivity místa, 
ale stále jsou skvělé k tomu, jak bohatý program Vám nabízíme, a to i v plné sezóně. 

Novinky v ČR
Mariánské Lázně – kvalitní hotel Flora přímo 
u  kolonády, bazén, velké množství procedur 
(4 denni pobyt o Velikonocích, 4 termíny).
Poděbrady patří k nejžádanějším lázním, nád-
herný hotel Golfi v klidu, se stravou a se skvělým 
hodnocením. Jsou tu týdny i víkendy.
Písek poznáte v červenci ve 4*hotelu Biograf, 
(kde jsou i víkendy) a v srpnu v penzionu Sport 
přímo na letní plovárně, kam máte vstup.
Votice - skvěle hodnocený penzion Starý Svět 
v přírodě s dokonalým komfortem.  
Klíny – přírodní areál s hotelem Emeran v Kruš-
ných horách a vycházky pro zdraví.
Špindlerův Mlýn – luxusní 4*hotel Clarion s well-
ness v klidu a v přírodě  – červen termín pro tu-
ristky, červenec navíc atraktivni program pro děti. 
Znojmo a nově zrekonstruovaný hotel Mariel se 
sklípkem  přímo u historického centra.
Hradec nad Moravicí – hotel Belaria Resort 
v nádherné krajině, wellness i bazény v ceně.
Zůstávají naše stálice, pro velký zájem o hotel 
Ambra v Luhačovicích jsme přidali další termín 
v listopadu, dále v Rožnově, kde se Vám líbilo, již 
2 termíny v hotelu Relax, který se zrekonstruoval.
U některých pobytů (např. Třebíč), jsme nechali 
v ceně jen snídani, ostatní stravu si můžete vy-
brat jak z dostupného menu hotelu, ale hlavně 
i z vynikající nabídky v okolí.

Zahraničí
Díky dlouholeté spolupráci s CK Globtour pro 
Vás máme v Chorvatsku skvělé ceny i v sezóně 
na atraktivní destinace (NOVĚ Vodice, Biograd na 
Moru, Sveti Filip), ubytování dle náročnosti.
Maďarsko –termální areál v Gyule, s nejléčivější 
vodou v Maďarsku, se Vám prostě líbí a 4*hotel 
Erkel kvalitou služeb předběhl i Eger (máme ho 
jako jedna z mála českých CK, a i za dobrou cenu).
Polsko – obnovujeme populární pobyt ve wellness 
hotelu City SM Business & SPA v Krakově. 
Jelení Góra se stala pro mnohé srdeční záležitostí 
a lázeňský hotel Cieplice nadchl pohodou.
V Turecku byli klienti velmi spokojeni, takže le-
tos již 3 termíny. Letovisko Mahdia v Tunisku se 
Vám taky velmi líbilo, proto máme 2 termíny. 

Řecko – Sámos je  neopakovatelný ostrov, pojeď-
te tam s námi do skvěle hodnoceného hotelu. Na 
Olympské riviéře jsme k  oblíbené vilce Maria 
přidali pěkný hotel se stravou přímo na pláži. 
Peloponés – 11 dnů v rodinném hotelu za 
dobrou cenu o  prázdninách (sleva do 31.  1.). 
O  prázdninách máme 2  termíny v klidném le-
tovisku na ostrově Karpathos (malá skupina). 
V září je velmi teplo na ostově Kos, pobyt v lu-
xusním hotelu s all inclusive (sleva do 31. 1.). 
Severní Kypr v červnu a v září– skvělé služby ve 
4* hotelu s all inclusive, který je v krásné zahra-
dě. První týden v říjnu si prodloužíte léto na slu-
nečném ostrově  Kréta ve skvěle hodnoceném 
rodinném hotelu, v apartmánech s kuchyňkou.
Itálie Ischia – ke 3  termínům (vždy vyprodané) 
přibyl v říjnu turisticko-poznávací s výlety v ceně. 
V září nově nádherná Sicílie s krásnou pláží.
Kanárské ostrovy mají příjemné podnebí celý rok. 
V březnu aktuálně – jedeme se spolu ohřát na os-
trov Gran Canaria a v říjnu prozkoumáme ostrov 
Fuerteventura, oba termíny – luxusní 4* hotely.

Celoročně víkendy s nabitým programem. A neza-
pomeňte, jako jediná CK dovážíme na všechny 
pobyty pro Vás velmi účinné atraktivní fitness 
pomůcky, aby se Vám hodiny líbily a vždy pro Vás 
máme hezký úsměv .

 

P. s. 
Naše pobyty se rychle 
plní, hlavně u leteckých 
pobytů máme omezený 
počet letenek, proto neváhejte. 
Rádi Vám poradíme s výběrem pobytu. Volejte, 
pište. Těšíme se na Vás. 

Další katalogy Vám rádi zašleme zdarma. 
Aktuální informace na www.cksusmevem.cz.

Doporučujeme si každý pobyt u nás pojistit na storno 
zájezdu.  V případě neúčasti na pobytu ze zdravotních 
důvodů Vám pojišťovna většinu peněz vrátí.

Vážení klienti, cvičenky a cvičenci

Za celý tým CK S ÚSMĚVEM
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ROZPIS POBYTŮ NA ROK 2022
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Přehled pobytů pro rok 2022
Str. destinace Popis Ceny od

TUZEMSKÉ POBYTY

18 Votice
Penzion Starý Svět

Fitness, wellness, vše pod jednou střechou, retro penzion v přírodě, klid
v ceně bazén a whirpool, velký sál, sauna, masáže, Smovey, Nordic Walking 8 490

20 Františkovy Lázně
Hotel Melodie***

Fitness, lázně, cenový hit na danou lokalitu, rodinná atmosféra, hezké lázně,
hotel u parku, plná penze, sál, aqua v teplém bazénu, procedury, aquacentrum 8 280

22 Mariánské Lázně
Hotel Flora***

Fitness, wellness, lázně, ozdravný, nadstandard pod jednou střechou, klid,   
vše v ceně – bazén a balneo, procedury, vycházky,  Velikonoce v pohybu 7 390

24 Poděbrady
Hotel Golfi***

Fitness, ozdravný, lázně, rodinná atmosféra, přiměřené cvičení, hezké městečko,
skvěle hodnocený hotel, balneo, teplý bazén, balíčky procedur, klidné místo 9 980

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

Fitness, wellness, lázně, kulturní a sportovní vyžití i pro rodinu, aquacentrum,  
útulné penziony, teplý bazén lázní, atraktivní procedury, cykloturistika 6 650

28 Luhačovice
Rezidence Ambra****

Fitness, wellness, lázně, ozdravný, nadstandard pod jednou střechou,  
luxusní hotel na klidném místě, denně aqua, balneo, procedury, zrcadlový sál 9 280

30 Třebíč
Grand Hotel***

Fitness, wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, hotel v centru,
denně bazén, balneo, koupaliště, historické skvosty v UNESCO, vycházky 8 260

32 Litomyšl
Hotel Zlatá Hvězda****

Fitness, wellness, „duševní“ lázně, nadstandard, kultura, nádherné město,
luxusní hotel se sálem, bazén, koupaliště, procedury, Velikonoce v pohybu 6 590

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

Fitness, wellness, nadstandard pod jednou střechou, designový hotel,
 vše v ceně, bazén, balneo a fitness, procedury, historie, výlety okolí i Polsko 9 360

36 Rožnov pod Radhoštěm
Hotel Relax***

Fitness, wellness, hory, ozdravný, vše pod jednou střechou, příroda Beskyd,
denně aqua, balneo, procedury, sál, lidové památky, Smovey, Nordic Walking 9 980

38 Písek 
Hotel Biograf****

Fitness, wellness, nadstandard, kulturní vyžití, historie s průvodcem, příroda,
luxusní hotel v centru, balneo, procedury, moderní fitness, aqua, plavecký bazén 9 980

39 Písek 
Penzion Sport***

Sportovní dovolená, wellness, ozdravný, kultura i pro celou rodinu, historie,
rodinný penzion u letní plovárny, velká tělocvična, Smovey, Nordic Walking 8 790

40 Znojmo 
Hotel Mariel***

Fitness, wellness, kultura, historické město, vinařská oblast, výlety do okolí,
Skvěle hodnocený nový hotel v centru, vinný sklep, procedury, aqua, koupaliště 7 480

41 Hradec nad Moravicí
Hotel Belaria Resort***

Fitness, wellness, vše pod jednou střechou, moderní hotel v přírodě, klid
vše v ceně, bazény, balneo, procedury,  Smovey, Nordic Walking 10 880

42 Telč
Hotel Antoň***

Fitness, wellness, kulturní vyžití, historické město s průvodcem, výlety do okolí,
rodinný hotel se sálem, venkovní posezení, luxusní wellness, masáže, Smovey  7 040

43 Bystřice nad Pernštejnem
Sporthotel

Fitness,wellness, ozdravný, vše pod jednou střechou, výlety, skvělá cena,
 areál sportu – tělocvična, bazén, whirpool, masáže, Smovey, Nordic Walking 7 390

44 Benecko
Relax Hotel Bára***

Fitness, wellness, hory, ozdravný, vzdušné lázně, výlety, příjemná atmosféra, 
rodinný hotel, wellness centrum, venkovní bazén, Smovey, Nordic Walking 8 590

45 Klíny Krušné hory
Hotel Emeran***

Sportovní dovolená, wellnes, ozdravný, nadstandardní sport. areál, příroda,
hotel, levnější chata, velká hala, balneo, procedury, Smovey, Nordic Walking 7 280

46 Špindlerův Mlýn 
Hotel Clarion ***

Sportovní dovolená, wellness, nadstandard pod jednou střechou, příroda
vše v ceně: bazén a balneo, termín pro turistky, prázdniny – program pro děti 8 280

48 Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont****

Sportovní dovolená, hory, wellness, nadstandard pod jednou střechou, výlety,
luxus. hotel, vše v ceně, bazén a balneo, děti do 12 let zdarma, program pro děti 10 680

ZAHRANIČNÍ POBYTY

50 Polsko, Jelení Góra
Hotel Cieplice Medi & SPA***

Fitness, ozdravný v termálech, lázně, vše pod jednou střechou, krásné město, 
vše v ceně,  bazén, balneo, procedury, termální lázně, vycházky, Smovey 9 470

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

Fitness, wellness, poznávací, nadstandard pod jednou střechou, kultura, 
hotel na klidném místě, aqua, balneo, historie města s průvodcem, nákupy 6 310

54 Chorvatsko, Dalmácie
Omiš, Hotel Brzet***

Sportovní dovolená u moře, začátek léta s pohybem za vynikající cenu, 
hotel u moře s polopenzí, historické městečko, hory, nedotčená příroda, klid 9 390

55 Chorvatsko, Sv. Filip i Jakov
H. Alba***,  Apt. Croatia***

Sportovní dovolená u moře, začátek léta s pohybem za skvělou cenu, klid,
hotel na moře s polopenzí, apartmány přímo u moře, malé městečko, výlety 6 830

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

Sportovní dovolená u moře, kouzelné městečko procházkou, vynikající strava,  
hotel s bazénem v zeleni u pláže, levné apartmány, denně aqua, 3 termíny 5 350

58 Chorvatsko, Istrie, Umag
Apartmány Polynesia***

Sportovní dovolená u moře, vyhledávané letovisko, kulturní vyžití, zeleň, 
apt. u moře, vhodné pro děti, bazény, aqua, 2 termíny, program pro děti 7 510

60 Chorvatsko, Istrie, Lanterna 
Apartmány Lanterna**

Sportovní dovolená u moře, zastíněná plocha na cvičení, okolo příroda,  
apartmány, klidné místo u pláží, vhodné pro děti, bazény, městečko Poreč 6 750

62 Chorvatsko, Biograd na M.
Vila Ivana***, H. Adriatic***

Sportovní dovolená u moře, wellness, oblíbené turistické letovisko, kultura,  
apartmány v klidu, design. hotel s polopenzí u moře, bazén, až 2 děti zdarma 6 660

64 Chorvatsko, Vodice
Depand. a hotel Imperial****     

Sportovní dovolená u moře, wellness, žádané letovisko - St. Tropez Jadranu,
luxusní hotel a skvělá cena depandance, přírodní park, bazén, sauna, masáže 10 880

65 Chorvatsko, Dalmácie 
Baško Polje, Hotel Alem**

Sportovní dovolená u moře, klidné místo u moře, cenový hit v plné sezóně,
hotel po rekonstrukci v zeleni, průzračné moře na Makarské riviéře, vycházky 10 550

66 Chorvatsko, Makarská 
Rivijera, Biokovka, A. Kovačič

Sportovní dovolená u moře, letovisko s průzračným mořem, klid, zeleň, 
hotely s polopenzí přímo u moře, vnitřní bazén, pěkné apartmány bez stravy 5 700

68 Kanárské o., Gran Canaria 
H. Abora Buenaventura**** 

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, moderní letovisko,kultura,
luxusní hotel, vyhřívaný bazén, příjemné podnebí, rozsáhlá pláž, příroda 21 980

70 Kanárské o., Fuerteventura
H. Elba Sara Beach Golf Resort**** 

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, moderní letovisko, kultura,
 luxusní hotel přímo na pláži, vyhřívaný bazén, nejteplejší ostrov, poušť 21 980

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

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, historie, úžasné pláže, výhodná cena, 
hotel v zahradě u pláže, all inclusive, bazény, aqua, SPA, masáže, 3 termíny 18 280

74 Tunisko, Mahdia
Hotel El Borj***+

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, historie, krásné pláže , cenový hit, 
hotel v zahradě u pláže, all inclusive, bazény, aqua, SPA, soukromá pláž,  2 termíny 15 880

76 Severní Kypr, Famagusta H.
Merit Cyprus Garden**** 

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, perla Středozemního moře, příroda, 
hotel v zahradě, bazén, allinclusive, písečné pláže, plážový servis v ceně, historie 20 480

78 Řecko, ostrov Kréta
Hotel Nikos Apartments***

Sportovní dovolená u moře, oblíbené letovisko, nejhezčí písečná pláž Kréty, 
rodinný hotel s apartmány v pěkné zahradě, krásný bazén, klidné prostředí 18 590

80 Řecko, ostrov Samos
Hotel Kerveli Village***+

Sportovní dovolená u moře, opravdové Řecko, příroda, klid, historie, tradice,
hotel v zahradě u moře, bazén, ,soukromá pláž s lehátky v ceně, vynikající strava 20 770

82 Řecko, Olympská riviéra
Vila Maria, Hotel Afrodite***

Sportovní dovolená u moře, ozdravný, pláže s bílým pískem, cenový hit, 
rodinné vilky, turistika – pohoří Olymp, historie, klid, pomalejší cvičební lekce 15 990

84 Řecko, Peloponés 
Ritsa Family Hotel*** 

Sportovní dovolená u moře, jedno z nejhezčích letovisek, klid, příroda, 11dní,
rodinný hotel, bazén, skvělé jídlo, čisté pláže, dětské ceny do 14 let, cenový hit 19 560

86 Řecko, ostrov Karpatos
Hotel Lakki Beach***

Sportovní dovolená u moře, nedotčená příroda, tradice,klidnémísto i v sezóně, 
malý hotel u moře, menší skupina, klid, skvělé místo na cvičení, nádherné pláže 15 980

88 Řecko, ostrov Kos
Hotel Gaia Village***+ 

Sportovní dovolená u moře, nadstandard, teplé podnebí, příjemné letovisko, 
žádaný hotel v zahradě, all inclusive, klidné místo, bazén, výlety za historií, 8 i 12dní 22 580

90 Itálie, Ischia, Forio  
Hotel Galidon***

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, nadstandard, termální parky, 17. rok, 
hotel s termálními bazény, SPA, lízko u moře, bezkonkurenční relaxace, pohoda 9 220

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

Fitness, ozdravný u moře, v termálech, nadstandard, termální parky, 17. rok, 
hotel v pěkné zahradě s termálními bazény, blízko moře, krytá terasa na cvičení 9 080

94 Itálie, Ischia, Forio  
Hotel Galidon***

Fitness, poznávací, turistický a ozdravný u moře, v termálech, nadstandard, 
hotel s termálními bazény, SPA, v ceně 3 turistické vycházky, výlety, term. parky 11 970
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96 Itálie, Sicílie 
Hotel Club Eloro****

Sportovní dovolená u moře, v zálivu, největší aktivní vulkán v Evropě, historie, 
hotel s bazénem u soukromé pláže, kouzelné město na dosah, zajímavé výlety 21 980

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

Fitness, ozdravný v termálech, nadstandard, termální lázně a doprava v ceně,
hotel s vlastním wellness, vhodné i pro rodiny, výlety v ceně: Hevíz a vinné sklepy 13 840

100 Maďarsko, Gyula
Hotel Erkel***/****

Fitness, ozdravný v termálech, nadstandard, kulturní městečko, historie.
hotel s termálním areálem – neomezený vstup, celodenní program cvičení 14 470

102
Maďarsko, 
Mosonmagyaróvárn
Aqua Hotel Termál***

Fitness, wellness, ozdravný v termálech, prodloužený víkend 4 denní,
neomezený vstup - termální lázně a hotelové wellness, masáže, v ceně doprava 8 280

VÍKENDOVÉ POBYTY

103 Říčany
Hotel Oáza***

Fitness, wellness, sportovně relaxační areál v přírodě, celodenní program,  
v ceně aqua, cvičení v přírodě, Nordic Walkig, levné masáže, 3 i 4denní 3 820

104 Kutná Hora 
Hotel U Kata***

Fitness, wellness, pěkný hotel v historickém centru, vycházka s průvodcem,  
v ceně balneo a aqua, pivní lázně, procedury, plná penze, špičkové služby 4 370

106 Poděbrady  
H. Golfi, Central Park

Fitness,wellness, lázně, rodinná atmosféra, přiměřené cvičení, hezké městečko,
skvěle hodnocené hotely, balneo, teplý bazén, balíčky procedur, klidné místo 4 880

108 Nymburk
Sport. a relax. centrum

Fitness, wellness, vše pod jednou střechou, celodenní program cvičení,
v ceně komplex. regenerace, plav. a reh. bazén, sauna, masáže, plná penze 4 480

110 Mladá Boleslav
Hotel Sand Martin****

Fitness, wellness, nadstandard pod jednou střechou, hotel v klidu, zeleni,
v ceně neomezený vstup do nového wellness, celodenní program cvičení  4 270

111 Telč
Hotel Antoň***

Fitness, wellness, útulný rodinný hotel u zámecké zahrady se sálem na cvičení, 
v ceně balneo, procházka s průvodcem po památkách, kulturní vyžití, skvělá cena 3 290

112 Třeboň 
Penzion Siesta 

Fitness, wellness, lázně, ozdravný, historické městečko, kultura,příroda,
rodinná atmosféra, zrcadlový sál, menší skupiny, masáže, Nordic Walkig 3 290

113 Písek 
Hotel Biograf****

Fitness, wellness, luxusní hotel v centru, kulturní vyžití, historie, obchůdky, 
v ceně balneo – sauna, aquagymnastika, masáže, procházka s průvodcem 4 370

114 Beroun
Hotel Grand Litava****

Fitness, wellness, historické město, komfortní hotel u náměstí, relax centrum,  
v ceně aqua a aquapark, pěkná tělocvična, atraktivní výlety, sobotní trhy 3 590

115 CHYSTÁME
Thajsko

Fitness, poznávací, zážitkový, ozdravný, pobytový u moře, tropický ráj, 12 dní, 
hotel v zeleni, nejkrásnější pláže na světě, Bangkok, fantastické výlety v ceně 49 680
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Klientské slevy pro rok 2022
  Týdenní tuzemské pobyty  

objednané do 15. 3. sleva 3 %
  Týdenní tuzemské pobyty 

objednané on–line do 15. 3. sleva 4 %
  Každé 21. místo ve skupině zdarma,  

každé 12. místo sleva 50 % (pobyt bez dopravy)
Slevy se nevztahují na pobyty bez cvičeb. programu

 30 let na trhu, garance kvalitních služeb

Sledujte aktuální informace na www.cksusmevem.cz 

O nás

Jezdit s námi se vyplatí

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

Cvičební program
Cvičíme lekce (kondiční a rehabilitační)  
pro redukci, zpevnění celého těla, protažení 
zkrácených svalů a odstranění drobných 
bolestí zad. Většina pobytů je doplněna 
aquagymnastikou na uvolnění celého těla.

Na pobyty a víkendy s námi jezdí všechny 
věkové kategorie, pravidelně cvičící i úplní 
začátečníci (ženy, muži, celé rodiny).

Atraktivní destinace
Vybíráme každý rok atraktivní místa v ČR 
i v zahraničí pro Vaši báječnou dovolenou. 
 lázně  historická města  moře  exotika 
 termální lázně  hory  příroda

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

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

Velké množství nejmodernějších 
pomůcek ze světa fitness dovážíme na 
pobyty v ČR i v zahraničí 

Zábavné cvičení s pomůckami – budete se 
těšit na každou cvičební lekci

Uvolněná, veselá a příjemná atmosféra 
při cvičení zajistí, aby se všichni cítili dobře 

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

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

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

CVICÍME  
PRO VÁS  S HUMOREM 
A LÁSKOU

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

CK S ÚSMĚVEM pořádá pobyty pro klienty, 
kteří se navzájem neznají a na místě utvoří 
příjemnou skupinu. Společně, díky skvělým 
cvičitelkám, zvládají rozmanitý cvičební 
program. Každý cvičí podle své kondice. 
Důležitá je pohoda, přátelství, klid, humor 
i společně strávené chvíle mimo tělocvičnu.

 vynikající ceny našich pobytů
  slevy při včasném objednání pobytu
  přednostní zaslání katalogu stálým klientkám
  výhodné podmínky pro větší skupiny
  dárkové poukazy pro vaše přátele 
  možnost hradit pobyt ze zaměstnaneckých benefitů 

a dalších fondů

STANTE SE  
NAŠIMI PRÁTELI  
NA FACEBOOKU

ˇ
ˇ
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Důležité informaceNabídka cvičení na našich pobytech
Nebojte se nás kontaktovat, rádi Vám poradíme s výběrem Vašeho pobytu.

Pobyty objednávejte včas, hlavně u leteckých zájezdů je omezený počet letenek. 
Nabízíme cenově rozdílné ubytování od levnějších objektů až po luxusní hotely 

s wellness. Zvolte si ubytování tak, aby odpovídalo Vašim požadavkům.

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

Předběžné letové řády jsou uvedeny 
u jednotlivých leteckých zájezdů na  
www.cksusmevem.cz.
Cvičební program je pro klienty od 15 let. 
Dětem není dovolen v době cvičení 
dospělých pobyt na cvičební ploše. 
Cvičení mladších dívek je možné pouze po 
dohodě v CK.
Pobyty s programem pro děti jsou určeny 
všem klientům. Navíc zajišťujeme pro 
maminky program pro děti od 3 do 15 let.
Dětskou cenu lze uplatnit, pokud dítě 
v den návratu se zájezdu nedosáhne 
danou horní hranici věku.
Mořská strana je pouze orientace pokoje
k moři. Nezaručuje výhled na moře 
(mohou vadit stromy, jiné objekty). 
CK nezodpovídá za kvalitu signálu WiFi 
v ubytovacích kapacitách.

Veškeré informace v katalogu vychází ze 
skutečností známých nebo předpokládaných 
v době jeho přípravy. CK si vyhrazuje právo 
dodatečné změny. Změna cen je vyhrazena.
Všeobecné podmínky účasti na zájezdu 
a ostatní předsmluvní podmínky najdete 
na www.cksusmevem.cz

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

Aerobní cvičení: aerobic, step aerobic, kick 
aerobic, HIIT, Tabata, Piloxing, Pound Fitness, 
Drums Alive – veselé bubnování…

Kondiční cvičení: posilování s atraktivními 
pomůckami, Deep Work, Power jóga...

Rehabilitačně kondiční cvičení: Pilates, 
Fitness a Dance Jóga, kalanetika, chi-toning, 
strečink, PortDeBras, Pilojóga, Spirals…

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

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

Pilates pomůcky: pěnový válec Foam Roller, 
velké míče, kruh Magic Circle, copy, kapsáře, 
TheraBand, overball, velké míče… a další 
Hit: vibrační kruhy SMOVEY – v tělocvičně, 
v přírodě, v bazénu

CVIČÍME SE  ŠPIČKOVÝMI  FITNESS  POMŮCKAMI
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Nejčastější dotazy

S úsměvem po celý rokNáš úsměv team

Mohu jet na pobyt sama?
ANO. Můžete si zvolit jednolůžkový pokoj nebo 
službu jedu sama – ubytovat s někým.
Pokusíme se Vám nalézt spolubydlící. Ve větši-
ně případů se nám to podaří, protože samotné 
ženy s námi jezdí velmi často. Pokud spolubydlí-
cí nenalezneme, doplácíte jednolůžkový pokoj.
Mohu vzít na pobyt partnera?
ANO. Může se zapojit do cvičebního programu. 
Dále je možnost zvolit si pobyt bez cvičebního 
programu (sleva na pobyt) a zapojit se při zájmu 
do doprovodného programu (bazén, balneo, 
balíček procedur, vycházky…).
Mohu vzít na pobyt dítě?
ANO. Nabízíme o prázdninách pro maminky po-
byty s programem pro děti v době cvičení.
Na ostatní pobyty také, ale dětem není dovole-
no v době cvičení dospělých pobývat v tělocvič-
ně (bezpečnost, vyrušování…). Doporučujeme 
v tomto případě např. vzít babičku, kamarádku 
a prostřídat se i v tělocvičně.
Mohu jet i když pravidelně necvičím?
ANO. Intenzitu cvičení upravíte dle své kondice, 
nic není povinné. Můžete si z nabitého
programu volit pomalejší, zdravotní lekce nebo 

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

Všechny milé cvičitelky jsou svědomitě vybírány, většina má vysokoškolské  
vzdělání pedagogického nebo zdravotního zaměření. Díky dlouholetým 

zkušenostem s vedením lekcí mají vysokou profesionální úroveň, a především  
jim nechybí „srdíčko“ a velmi lidský přístup ke všem našim klientům.

Mojí životní filosofií není cvičení samo o sobě, či mít 
dokonalou postavu. Co bych ale opravdu chtěla, je 
vytvářet na svých hodinách příjemnou atmosféru, 
aby cvičení byla zábava a pro mé klienty se stalo 
celoživotním koníčkem

Mgr.  Michaela Kholová vytváří již od 
začátku filozofii celé CK. Po gymnáziu 
vystudovala Pedf UK a  FTVS UK obor 
matematika a tělesná výchova. Připravovala 
semináře zdravotního a kondičního cvičení 
pro učitele ZŠ, SŠ a  pro pražský Sokol. 
Hostovala jako instruktorka ve fitness ve 
švýcarském Bernu. Učila 10 let na gymnáziu.

Je spoluautorkou knihy Jak zhubnout 
a nedržet dietu, jak omládnout bez skalpelu 
a autorkou řady odborných článků. Vyšly o ní 
a o práci celé CK články v mnoha časopisech 
a byla hostem v několika rádiích. 

Již přes 25 let předcvičuje kondiční 
i zdravotní lekce. Studium stále rozšiřuje na 
různých našich i mezinárodních seminářích 
o  nejnovější poznatky z  oblasti zdravého 
cvičení a vlastní cca 30  certifikátů (všechny 
najdete na našem webu). 

Aktivně se účastní sportovních pobytů 
a pečlivě připravuje programy všech kurzů… 
a  hlavně hrozně ráda s  Vámi smysluplně 
cvičí, směje se, chodí na dortíky.

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

YvonaYvona

LenkaLenka MartinaMartina VerčaVerča EvičkaEvička MartaMarta

ZuzkaZuzka EvaEva KatkaKatka JaničkaJanička
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Chráníme to nejcennější

CESTOVNÍ  
POJIŠTĚNÍ

info@pvzp.cz (+420) 233 006 311 Pojišťovna VZP a. s.

Nezapomeňte se před 
cestou pojistit
A objevte svět s PVZP, lídrem trhu cestovního pojištění

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

NOVINKA!  
Pojištění Český turista
Pro všechny, kteří rádi objevují rozmanité kouty České republiky.
Ať už po svých, po vodě, v sedle jízdního kola, nebo motorky.
Včetně unikátní cykloasistence pro cyklisty!

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

PVZP0787 inzerce CK s usmevem_A5.indd   1PVZP0787 inzerce CK s usmevem_A5.indd   1 18/09/2020   10:2718/09/2020   10:27

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

Říčany
ZŠ Bezručova 94, Říčany

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

Říčany
Gymnázium
Komenského náměstí 1280, Říčany

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

Praha
Gymnázium Na Pražačce 
Nad Ohradou 1700, Praha 3 – Žižkov 

Formování pevné postavy
Komplexní účinné cvičení pro každý věk bez 
složitých krokových variací pro ženy každého 
věku s rozmanitým materiálem, zaměřeno na 
zpevnění problematických partií, hlavně zad, 
břišních svalů a dna pánevního. Využíváme 
účinné pomůcky: míčky, gumy, těžké tyče, 
činky, kruh Magic Circle, Gymstick, Flexi-Bar, 
Flowtonic, Thera-Band, XCO…
Pondělí 18.00–19.15 hod. 
Středa 17.45–19.00 hod.  

Aktuální informace  
na našem webu cksusmevem.cz
Staňte se přáteli CK S úsměvem a cvičitelky 
Michaely Kholové na facebooku a sledujte 
příspěvky z pobytů a z pravidelných lekcí.
Své dotazy a přání můžete psát i na osobní email 
Míši Kholové mkholova@susmevemkezdravi.cz



POHYB  POHYB  
A POHODAA POHODA

Milá Míšo, nevím už po kolikáté 
píši slova chvály. Vstala jsi jak 
Fénix. Jsi prostě úžasná a Tvůj tým jde 
ve tvých stopách. Báječná Eva Pavlisová, 
senzační Lenka Suchánková a nesmím 
zapomenout na Zuzanu Durasovou,  
všechny se zasloužily o super pobyty s 
cvičením. Děkuji moc a těším se na příští 
rok.  Tamara Fantová

Včera jsem se vrátila z opět super týdne, 
tentokrát z Františkových Lázní. Opět to 
nemělo chybu! Ubytování, strava a přede-
vším cvičení – vše na jedničku. Jako bonus 
krásné počasí! Děkuji za Vaši perfektní 
práci. Jiřina Řezanková 

Ráda bych Vám poděkovala za překrásný sportovní 
víkend v Nymburce. Nejenže bylo nádherné podzimní 
slunečné počasí venku, ale i uvnitř tělocvičny, kde slunce 
přímo hřálo! A to díky dvěma skvělým cvičitelkám Míše 
a Veronice, které všem účastnicím nabídly opravdu 
parádní cvičební program, plný rozličných pomůcek.  
Z obou cvičitelek sálalo cvičební nadšení, vybraly skvělé 
cvičební sestavy, ze kterých jsme měly pocit plný radosti 
a odvahy, že všechno zvládneme! Navíc, v jídelně ve 
Sportovním centru Nymburk vynikajícím způsobem vaří! 
Co víc si přát?!   Ing. Milena Vágnerová

Moc moc děkujeme za neskutečně nádherný pobyt 
v Kutné Hoře. Parádní ubytování, výborné jídlo, ma-
ximální relax a hlavně skvělé cvičení. Jana Hájková 
je prostě báječná. Ať se vám všem daří. 
 Zdeňka Kubíková a Žaneta Vašíčková

Právě jsme se vrátily z Turecka - Armonie, po-
byt neměl chybu. Vše jen na pochvalu: doprava, 
resort, služby, cvičení, výborná parta v čele se 
Zuzkou a Jardou Durasovými. Přejeme Vám 
i nám stále takové krásné dovolené s aktivitou, 
už se těšíme na příští rok. 
 Jarka L. a Jiřka C. z Mostu

Byla jsem cvičit s pí. Evou Veselou 
na začátku září v Bystřici poprvé. 
Moc se mi to líbilo, ale hlavně mi 
zmizela osteoporóza v kyčlích 
a celkově jsou kosti zdravější. 
Jsem nadšená z výsledků. Určitě 
s vámi zase pojedu cvičit, už teď 
se těším.  Milena Válková 

Moc děkujeme 
za krásný pobyt 
v Novém Městě nad 
Metují. Vše bylo bá-
ječné a hlavně cvičení 
s Evou Pavlisovou, která 
nás svěle rozhýbala. 
Mirka a Anna Chtěla bych moc poděkovat Lence 

Suchánkové za perfektní týden cvičení 
v Poreči.
 Mlchová Renáta Polsko, Jelenia Gora - úžasná atmosféra v partě  

skvělých žen, Míša Kholová je srdeční záležitost,  
břišáky zpevnily nejen od cvičení, ale i od smíchu,  

termály na dosah, hezké výlety, s úsměvem na 
rtech celý týden. Těším se zase někdy příště, 

s úsměvem, Eva Špačková

Chtěla jsem poděkovat a podělit se o skvělý pocit 
z pobytu v Luhačovicích. Hotel je skvělý, v kuchyni se 
mi snažili vyjít max. vstříc při bezlepkové dietě, dobrá 
parta cvičenek, krásné/slunečné Luhačovice, spoustu 
obchůdků s pěknými věcmi a vstřícnými prodavačka-
mi. Obě cvičitelky Lenka Suchánková a Yvona Jerso-

nová mají za nás 1*. 
 Martina Hořejší, Jana Šidíková

Děkuji Vám za krásnou 
dovolenou na Krétě. Byla 

jsem velmi spokojena 
s ubytováním, stravou, 
krásným mořem. 
Velice jsem si odpo-
činula a načerpala 
hodně sil. Velký 
podíl má na tom 
cvičitelka Katka 
Kaabi. Její cvičení 
a přístup se mi 
líbil. Je to krásná 
žena s milou 

povahou. 
Renata Kubištová.

Chtěly bychom poděko-
vat za velmi pěkný pobyt 

v hotelu Relax v Rožnově pod 
Radhoštěm. Cvičení s Martinou 

Moravcovou  
a Evičkou Veselou nemělo chybu. 

Stihly jsme poznat i okolí Rožnova 
a díky Martině, která zorganizo-

vala i výlet na Pustevny, jsme 
byly velmi spokojeny. Teď už 
nám nezbývá než těšit se 
na příští rok zase na takový 
pěkný pobyt.
8 seniorek z Veselí nad 
Moravou. 

V sobotu jsem se vrátila 
z cvičebního pobytu v Peci 

pod Sněžkou. Jsem absolutně 
nadšená z perfektně zorganizo-

vaného programu, cvičení mnoha 
druhů, zaměřené na celé tělo i co se 

týká zajištění ubytování, služeb. Byla to 
skvělá akce, za kterou moc děkuji a ráda se 

zúčastním nějaké další. Chtěla bych touto cestou také 
vyzdvihnout kvality naší cvičitelky Aleny Bedrnové. 
Tolik pozitivní energie, elánu a předání chuti do po-
hybu je opravdu štěstí potkat a užít si to. Moc děkuji 
agentuře CK s úsměvem za to, že se věnuje a organi-
zuje tyto skvělé akce!!!!
 Ing. Radmila Kaniová

PÍŠETE 

NÁM…

ŠPICKOVÉ
  

ŠPICKOVÉ
  

POMUCKYPOMUCKY

16 17
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ubytování: 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV/SAT, trezor, 
společenské hry, fén, WiFi
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře –výběr ze 
dvou menu, odlehčená strava 
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
neomezený vstup – sál, bazén, vířivka, hřiště
1x relaxace v sauně pro uvolnění svalů
ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
2x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
místní poplatek
Na místě lze objednat masáže a další vstupy do sauny.

 Cena zahrnuje 

Votice
Penzion Starý svět

Votice leží ve Středních Čechách, jižním směrem od města 
Benešov. Od okrajových částí města se zvedají zalesněné 
stráně kopců, kde jsou turistické trasy, které si projdete při 
vycházkách Nordic Walking (rozhledny, naučná stezka…). 
V okolí města je vybudováno velké množství rybníků, které 
slouží jako přírodní koupaliště. Ve městě se nachází barokní 
kostel, Klášter sv. Františka z Assisi, Motýlárium, židovské 
památky, muzea… Při zájmu společný výlet do Benešova 
(vlakem cca 20 min) a procházka na zámek Konopiště.
„Retro“ penzion Starý svět, bývalý zájezdní hostinec, má 
skvělé hodnocení návštěvníků. Pokoje v jsou zařízeny 
útulně. V místním hostinci a nálevně vám budou chuťové 
pohárky jen tančit při domácích dobrotách. Hostům nabízí 
i velký výběr poledního menu. Při hezkém počasí využijete 
venkovní terásku s grilem. K dispozici je zde taneční sál, 
relaxační wellness zóna (sauna, venkovní vířivka, venkovní 
bazén a masáže), venkovní multifunkční hřiště, Wi-Fi. 
Pobyt je koncipován jako víkendy, kdy se budete celodenně 
opravdu smysluplně hýbat i odpočívat, abyste pocítili sku-
tečné změny na těle a hlavně si psychicky odpočinuli.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 přírodní prostředí na venkově, klid
 útulný penzion - skvělé hodnocení 
 tělocvična, sauna, koupadlo, hřiště
 krb, gril, domácí kuchyně, pohoda
 Nordic Walking, cyklotrasy, výlety
 cvičení v přírodě, terapie s Smovey 

Pobyt pro ty, co chtějí absolutně 
vypnout ve zcela přírodním prostředí 
a přitom se celodenně věnovat svému 
tělu a zdraví. Hodiny v krásném sálu 
budou doplněné relaxací v bazénu 
a vířivce. Skvěle se zpevníte a dosta-
nete do pohody. Individuální přístup. 

 Doporučujeme 

BALNEO BAZÉN TURISTIKA

Zdravé cvičení, 
turistika, 
příroda

NOVINKA

 Doprava                    vlak, autobus, vlastní,  
                   parkování u penzionu 

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

5. 6.–10. 6. 8 490

Penzion Starý svět Krásný sál na cvičeníKoupadlo

Relaxace

Kód: c1a

2003

2001

2005

2011

2015

2016

2012

2018

2021

let  
s CK S úsměvem
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Františkovy Lázně
Hotel Melodie***

Františkovy Lázně patří k  nejkrásnějším lázním u  nás. 
Klidná poloha lázní v rozlehlých parcích, které lákají k pro-
cházkám, typická lázeňská architektura, hezké kavárny a ob-
chůdky činí Františkovy Lázně místem, kde strávíte ideální 
dovolenou. Najdete zde moderní aquacentrum s  velkým 
množstvím bazénů ve vnitřní a venkovní části. 
Útulný rodinný hotel Melodie se nachází v  klidné části 
lázní u  městského lesního parku, poblíž kolonády. Hosté 
oceňují příjemný personál a  domácí stravu formou plné 
penze. Lekce cvičení jsou v prostorné tělocvičně, procház-
kou cca 10 min. Aquagymnastika probíhá v krásném a tep-
lém bazénu, který je přes park cca 3 min. Příjemné masáže 
v blízkém útulném studiu. Program je doplněn i zdravotním 
cvičením se Smovey v přírodě a vycházkami do blízké pří-
rodní rezervace. Příjemnou procházkou lze dojít i do Chebu.  
Klienti se rádi vrací nejen kvůli službám, ale i díky   příjem-
ným společným aktivitám. Pro ženy i celé rodiny.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 kouzelné lázně, kulturní vyžití
 klidný rodinný hotel u parku
 léčebné prameny, kolonáda
 bazén, aquacentrum, procedury
 vycházky do přírody, výlety

Velmi oblíbený pobyt již 20 let, na 
danou atraktivní lokalitu cenově
bezkonkurenční. Domácí 
atmosféra a plná penze. Cvičení 
v prostorné tělocvičně i  v přírodě.  
Aquagymnastika v luxusním hotelu. 

 Doporučujeme 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

3. 4.–9. 4.
3. 7.–9. 7.
14. 8.–20. 8.

8 490

23. 10.–29. 10. 8 280

Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč  
Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/den,  
omezený počet pokojů

vlastní, vlak, 
autobus, parkování 
zdarma ve dvoře 
hotelu

 Doprava 

ubytování: 2–3lůž. útulné pokoje a apartmány 
s příslušenstvím, TV / SAT, telefon, výtah
stravování: plná penze, snídaně formou kontinentálního bufetu, 
oběd a večeře – odlehčené chutné menu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
aquagymnastika a plavání s pomůckami
1x vycházka přírodou do lesoparku Amerika
ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey

 Cena zahrnuje 

lázeňskou taxu dle 
místních poplatků

 Cena nezahrnuje 

CENOVÝ HIT AQUA PROCEDURY

ŽÁDANÉ LÁZNĚ TURISTIKA

Balíček 1 Klasická masáž/masáž plosek nohou, 30 min. 350 Kč
Balíček 2 Masáž medová nebo lávovými kameny,  30 min. 450 Kč
Balíček 3 Klasic. masáž (možnost + trigger point), 60 min. 620 Kč

 Nutno objednat předem 

Kondičně  
rehabilitační  

lázeňský  
pobyt

Hotel Melodie

Žádaný pobyt

Velký výběr cvičebních lekcí

Ozdravné cvičení v přírodě

Aquagymnastika

Kód: c1
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Mariánské Lázně
Hotel Flora***

Mariánské Lázně jsou architektonická perla Západních Čech. 
Čekají na Vás nádherné lázeňské parky, romantické kolonády, 
příjemné kavárny a v okolí nedotčené přírodě. Hotel Flora 
má výbornou polohu přímo v centru klidné lázeňské čtvrti, 
cca 50 m od kolonády a léčivých pramenů. Původní hotel Flo-
ra byl otevřen v roce 1881 a patřil před 1. světovou válkou 
k nejluxusnějším ve městě. Dnes nabízí hotel Flora ubytování 
v nově zrekonstruovaných a útulných pokojích, některé jsou 
s balkonem. Přímo v budově se nachází balneo provoz s vel-
kým výběrem procedur. Hosté si mohou domluvit léčebný 
program s lékařem a fyzioterapeuty. Wellness studio nabízí 
kosmetiku s bio produkty (manikúru, zvýrazňovaní řas speci-
ální technikou…). Hosté mohou využívat menší rehabilitační 
bazén s protiproudem. Infrasauna a zapůjčení županu je za 
poplatek. V hotelu je restaurace, kde se podává vynikající 
strava a kavárna s výhledem na celé město. V hale je volný 
přístup k internet. koutku, WiFi, úschovna kol. Přímo nad ho-
telem začínají v lese turistické stezky, v létě je nedaleko pří-
jemné koupaliště dostupné i městskou dopravou.
Cvičení probíhá v sále hotelu nebo v prostorné tělocvičně 
(cca 10 min.) Je doplněno společnými vycházkami a cviče-
ním v přírodě s kruhy Smovey.. Pobyty probíhají od neděle 
do pátku. V pátek dopoledne je ještě program. Pobyt lze 
prodloužit do soboty (do neděle) po dohodě v CK. Můžete 
zde strávit i pohodové Velikonoce v pohybu od čtvrtka do 
pondělí a zažít zde velikonoční atmosféru.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 oblíbené lázně s krásnými parky
 hotel u kolonády, kulturní vyžití
 bazén, velký výběr procedur
 vycházky, cvičení s kruhy Smovey 
 VELIKONOCE – 5denní pobyt

Nejkrásnější zelené lázně v žádaných 
termínech a za vynikající cenu, kde 
Vás čeká skvěle hodnocený hotel 
přímo u kolonády. Smysluplné 
cvičení a pohyb v přírodě doplníte 
pravidelnou relaxací. Pro ženy i muže, 
kteří mohou volit i pobyt bez cvičení 
– cyklotrasy a golfové hřiště v okolí.
Možnost si pobyt prodloužit.

 Doporučujeme 

AQUA BALNEO TURISTIKA

VELIKONOCE

*Velikonoční pobyt 5denní 
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč 
(Velikonoce 500 Kč)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 350 Kč/den

vlak, autobus, vlastní, parkování přímo 
před hotelem nebo ve dvoře za popl. 170 
Kč/den (doporučujeme předem rezervo-
vat), dále centr. parkoviště či park. dům (5 
min.) cca 150–200 Kč/den, zdarma na od-
stavném parkovišti Lidl, Kaufland, Tesco

 Doprava 

ubytování: 2-3lůžkové pokoje a apartmány s přísl.,TV/SAT, fén, 
telefon, trezor a lednička (za popl.), WiFi
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 
4 hlavních 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 celého těla, redukce
volný vstup do bazénu s protiproudem
aquagymnastika a relaxace v bazénu
1–2x vycházka, cvičení se Smovey v přírodě
20% sleva na wellness procedury
15% sleva na vstup do Parku Boheminium
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem (cca 100 Kč).
Na místě lze objednat další procedury, infrasaunu.

 Cena zahrnuje 

Balíček 1 Klasická masáž zad (20 min.), perličková koupel 690 Kč
Balíček 2 Suchá masáž na vodním lůžku (15 min.), parafínové 
rukavičky  490 Kč

 Nutno objednat předem 

lázeňskou taxu dle místních poplatků
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
čtvrtek–pondělí

CENY/os. (Kč)
Dospělí

14. 4.–18. 4.* 7 390
neděle–pátek

15. 5.–20. 5.
24. 7.–29. 7.
7. 8.–12. 8.
25. 9.–30. 9.

8 790

Pohyb,  
relaxace, lázně, 

příroda

NOVINKA

Hotel Flora

Prohlídka s průvodcem

Prostorná tělocvična

Společné zastavení

Kód: c2
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Poděbrady
Hotel Golfi***

Lázně Poděbrady jsou příjemné a velmi oblíbené lázně 
s upravenými parky, hezkým okolím, přírodním koupalištěm 
a kulturním vyžitím. Nechybí  malé obchůdky a kavárny.
Naši klienti si zaslouží užít si pobyt ve špičkovém prostředí. 
Menší útulný hotel Golfi najdete v centru lázeňského města 
v malebném zákoutí na pravém břehu řeky Labe. Hotel má 
vysoké hodnocení i díky komorní a velmi osobní atmosféře.
Nabízí pohodlné ubytování v komfortně zařízených pokojích 
s výhledem na řeku a Poděbradský zámek. Dále zde najde-
te saunu a nabídku masáží, zábaly,kosmetiku z přírodních 
kosmetických produktů, manikúru a pedikúru. Pro naše kli-
enty jsme zařadili do programu Relaxační uvolnění v nově 
otevřeném spřízněném 4* hotelu, kde je nádherné wellness 
(parní box, finská sauna, ochlazovací bazének, odpočívárna). 
O Vaše stravování se postará hotelová restaurace s letní tera-
sou, kde se podává chutné menu. Cvičení probíhá v menším 
sále hotelu nebo ve velké tělocvičně, kam dojdete procház-
kou přes park. Aquagymnastika je v příjemně teplém reha-
bilitačním bazénu lázní (cca 5 min.). Okolí Poděbrad nabízí 
pěší, in-line i cyklistické výlety (půjčovny kol) a další vyžití.
Pobyty probíhají od neděle do pátku, kdy je ještě cvičení, 
máte možnost užít si další relaxaci v tomto pěkném hotelu.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 příjemný pobyt v žádaných lázních 
 vysoce hodnocený hotel v centru
 aquagymnastika v teplém bazénu
 nové moderní wellness centrum
 atraktivní balíčky procedur, sauna
 kulturní život, obchůdky, kavárny

Poděbrady jsou velmi oblíbené lázně 
a velmi dobře dostupné. Vychutnejte 
bohatý program v příjemném, klid-
ném hotelu Golfi s úžasnou atmo-
sférou a na danou lokalitu za velmi 
přijatelnou cenu. Nutno objednávat 
včas, hotel bývá brzy obsazen.  
Lázeňský pobyt pro ženy i muže.

 Doporučujeme 

AQUA BALNEOV.I.P.

3lůžkový pokoj 9 210 Kč/os. 
Sleva: bez cvičebního programu 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 640 Kč/den

vlak, autobus, vlastní, 
parkování před hotelem  
5 Kč/hod. PO–PÁ 8:00–
18:00 hod.  Cca 50 m od 
hotelu v zadní části ulice 
je parkování zdarma.

 Doprava  

ubytování: 2–4lůž. pokoje s příslušenstvím, fén, TV/SAT, 
minibar, telefon,WiFi
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 
večeře dvouchodové menu, (výběr ze 2 jídel)
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2-hodinový vstup do wellness (parní box, finská sauna, 
ochlazovací bazének, odpočívárna, malé občerstvení)
1x procedura - parafínový zábal rukou
aquagymnastika pro uvolnění- teplý bazén lázní
ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey v přírodě
pobytová taxa

 Cena zahrnuje 

Balíček 1 Masáže (výběr – rekondiční, aroma, horkým olejem 
lávovými kameny, reflexní), 25 min. 450 Kč
Balíček 2 Masáže (výběr viz balíček 1, navíc – lymfatická masáž 
a masáž pěti elementů), 55 min. 900 Kč 

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)

Dospělí

13. 3.–18. 3.
1. 5.–6. 5.
26. 6.–1. 7.
31. 7.–5. 8.
2. 10.–7. 10.

9 980

Kondice  
a zdraví  
v lázních  

NOVINKA

ŽÁDANÉ LÁZNĚ

Hotel Golfi

Kouzelné parky

Luxusní pokoje

Teplý rehabilitační bazén

Velký výběr cvičebních lekcí

Příjemné procedury

Kód: c3
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Třeboň
Penzion Siesta, Penziony U Řehoře a Alfa

Třeboň patří k našim nejoblíbenějším městečkům. Probíhá tu 
řada pěkných kulturních akcí a trhů. Město je svým klidem, 
čistým ovzduším a přírodou v okolí předurčeno pro dokona-
lou relaxaci a rozmanité sportovní aktivity.
Příjemnou rodinnou atmosféru svým klientům nabízí útulný 
penzion Siesta s prostornými pokoji a venkovním sezením. 
Na Siestě se podává chutná snídaně. Zde je ubytováno i nej-
více klientů. Penzion má ideální polohu přímo u  náměstí, 
ve zcela klidné části, cca 100 m od proslulých Bertiných láz-
ních, kde si můžete individuálně zakoupit lázeňské procedu-
ry. V příjemné lázeňské restauraci se podává večeře  formou 
bohatého bufetu, včetně zeleninových salátů, moučníku, 
nápojů i kávy (za doplatek). Klientům vřele doporučujeme.
Rodinný penzion U Řehoře s menšími pokoji a s příjemným 
posezením v zahradě leží v klidné zóně blízko rybníka Svět. 
Penzion Alfa se nachází ve vilové čtvrti, má pouze 4 pokoje 
a venkovní posezení. Oba penziony jsou vzdálené cca 10 min. 
od lázní i náměstí. Do prostorného sálu na cvičení dojdete 
ze všech penzionů procházkou za cca 5 min. Ve všech penzi-
onech je úschovna kol. Na dotaz v CK lze vyžádat i  příjemné 
penziony U Kubalů a U Moravců v centru města. 

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 historické lázeňské město, zámek
 kulturní vyžití – koncerty, kino
 rodinné  penziony v klidné části
 večeře formou bufetu v lázních
 masáže, aquapark, koupaliště
 vycházky do přírody, cykloturistika

Prožijte léto v neodolatelné Třeboni, 
kde na vás čeká bohatý kulturní 
život, „hospůdky“ s kytarou, pivovar,
trhy. Koupání najdete  na místní 
plovárně a v lomech. Cvičební 
program je připraven tak, abyste 
se mohli popř. věnovat i turistice 
a výletům. Naše stálice mezi pobyty.

 Doporučujeme 

LÁZNĚ PROCEDURY TURISTIKA

Sleva: bez cvičeb. programu 600 Kč (v ceně 1x vstup do aquacentra)
Příplatky: 1lůžkový pokoj, penzion u Řehoře – bez příplatku
1lůž. pokoje penzion Siesta v apartmánech se společným příslušen-
stvím bez příplatku
Příplatek: večeře (6x) 1 620 Kč

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

 Doprava   

ubytování: penzion Siesta: pěkné 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
TV, varná konvice  
penzion U Řehoře, penzion Alfa: 1–3lůžkové pokoje s přísl., TV
stravování: penzion Siesta: snídaně v penzionu, večeře za doplatek 
v Bertiných lázních formou bohatého bufetu, pitný režim, káva
Penzion Alfa, penzion U Řehoře: snídaně v penzionu Siesta, večeře za 
dopl. v Bertiných lázních formou bufetu, pitný režim, káva...
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační lekce,  
velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
1x plavání a regenerace v aquaparku lázní Aurora
společná ozdravná vycházka kolem rybníka Svět 
Procedury lze objednat po příjezdu v Bertiných Lázních.

 Cena zahrnuje 

Masáže v penzionu Siesta
Částečná masáž klasická  (30 min.) 
 350 Kč
Celková masáž klasická (60 min.) 
 600 Kč

 Nutno objednat předem 

lázeňskou taxu dle místních popl.
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

penzion Siesta penziony

2lůž. 3–4lůž. U Řehoře Alfa

26. 6.–2. 7.
31. 7.–6. 8. 7 280 6 920 6 650 6 650

Aktivní léto  
v nádherných 

lázních

Penzion Siesta Penzion Alfa

Penzion U Řehoře

Domácí prostředí na Siestě

Každoročně oblíbený pobyt

Kód: c4
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Luhačovice
Hotel Rezidence Ambra****

Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouholetou tradi-
cí. Množství lesů a absence průmyslu zaručuje vzácnou čisto-
tu ovzduší celé této oblasti. 
Luxusní hotel Rezidence Ambra získal v soutěži Czech Hotel 
Awards o Hotel roku 1. místo ve Zlínském kraji. Neváhejte 
a spojte relaxaci s pohybem v tom nejlepším, co Luhačovice 
nabízí. Hotel najdete v klidném prostředí u lesa, od centra 
a kolonády asi 450 m. Oblibu u klientů si získal skvělými služ-
bami, pohodou a  přátelskou atmosférou. Hotel je moderně 
zařízený, má velké pokoje a nabízí vynikající stravu. Chloubou 
je vnitřní hotelový bazén s protiproudy a whirpool. Moder-
ní balneoprovoz nabízí širokou škálu léčebných procedur. 
K dispozici je restaurace, lobby bar, letní terasa. U hotelu je 
sportovní relaxační areál. Jeho součástí je kavárna a  ven-
kovní terasa, venkovní fitness a bowling. V hotelu je sál na cvi-
čení. Je možno si objednat Relax pobyt pouze se cvičením 
v bazénu. V létě je možnost koupání na místní přehradě. Po-
byty probíhají od neděle do pátku. V pátek dopoledne je ješ-
tě cvičební program. Pobyt lze prodloužit do soboty i neděle 
(po dohodě v CK) a užít si další relaxaci v tomto luxusním ho-
telu. Náš nejoblíbenější pobyt, který bývá rychle vyprodaný.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 nejoblíbenější lázně, kulturní vyžití
 luxusní 4* rezidence,  hotel roku
 vše pod jednou střechou, balneo
 denně bazén a whirpool, procedury
 Relax pobyt – cvičení jen v bazénu
 klidné místo u lesa, procházky

Exkluzivní dovolená za vynikající 
cenu v nadstandardním hotelu. 
Poloha u lesa, kombinace relaxace 
a skvělého cvičeni na jednom místě 
Vás nejen ozdraví, ale také si krásně 
odpočinete. Velmi oblíbený pobyt 
pro každý věk, pro ženy i celé rodiny. 
Možnost si pobyt prodloužit. 

 Doporučujeme 

V.I.P. AQUA BALNEO

ŽÁDANÉ LÁZNĚ

Příplatek: 1lůž. pokoj 200 Kč/den 
Sleva: bez cvičebního programu 700 Kč
Sleva: Relax pobyt –cvičení pouze v bazé-
nu 500 Kč

autobus, vlastní, 
hotel. parkoviště 
zdarma, garáže 
za poplatek

 Doprava 

ubytování: 2–3lůžkové nadstandardní pokoje s přísl., 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 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
denně aquagymnastika nebo plavání pro uvolnění 
volný vstup – bazén a whirpool (7.00–22.00)
BONUS 1x prohřívací kůra – uvolnění zad (20 min.)
pozornost hotelu – luhačovický aperitiv, 1 x odpolední káva 
nebo čaj, pozornost na rozloučenou
10% sleva Wellness zážitky v hotelu (listopad 15% sleva)
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem (cca 120 Kč).

 Cena zahrnuje 

Odpočívání s konopím (75 min.). Částečný prohřívací zábal, 
klasická masáž s konop. olejem, konopná koupel, celotělový 
regenerační zábal                1050 Kč                                                                         
Masáž dle vlastního výběru (30 min.). Krk a záda, šíje a ramena, 
horní nebo dolní končetiny, reflexní masáž chodidel     520 Kč
Masáž obličeje a dekoltu (20 min.). Kombinace ruční masáže 
a aromaolejů 400 Kč
Záda unavená po práci (40 min.) Humátová koupel, léčebná 
masáž Artrinem 900 Kč

 Nutno objednat předem lázeňskou taxu dle místních poplatků
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)

2lůž. 3lůž.

12. 6.–17. 6.
17. 7.–22. 7.
7. 8.–12. 8.
11. 9.–16. 9.

9 880 9 590

6. 11.–11. 11. 9 540 9 280

Vychutnejte  
si pohyb a luxus 

odpočinku

Hotel Ambra

Pohled z hotelu

Pravidelná aquagymnastika

Procházka s průvodcem

Kód: c5
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Třebíč
Grand Hotel***

Třebíč, město památek, se nachází na západě Moravy, v jiho-
východním cípu kraje Vysočina na obou březích řeky Jihla-
vy. Díky bohaté historii města mohou návštěvníci obdivovat 
mnoho cenných památek, z  nichž ty nejvýznamnější jsou 
zapsány v UNESCO – areál bývalého benediktinského kláš-
tera s bazilikou sv. Prokopa a Židovské město se hřbitovem. 
S památkami Vás seznámí na prohlídce místní průvodce.
Město a  jeho okolí však uspokojí nejen milovníky historie 
a kultury, ale také milovníky přírody. Třebíč se nachází v jed-
né z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. 
Grand Hotel je zrekonstruovaný kongresový hotel a nachází 
se v historickém centru města. Komfortně vybavené pokoje 
poskytují hostům příjemné ubytování. Pod jednou střechou 
najdete kompletní zázemí pro kondiční a  rehabilitační pro-
gram – prostorný sál na cvičení, bazén, saunu, whirlpool. 
Dále je zde výtah, restaurace a bowling. Pobyty nabízíme se 
snídaní, lze dokoupit večeře v hotelu. Okolí nabízí množství 
příjemných a cenově dostupných hospůdek  a kaváren.
Můžete využít letní koupaliště Polanka, které spolu s říčními 
lázněmi z  roku 1934, patří mezi nejrozmanitější areál svého 
druhu v ČR. Dále je zde aquapark Laguna Třebíč.
Okolí Třebíče nabízí množství míst, která rozhodně stojí za to 
navštívit – přírodní zajímavosti, zámky, muzea… Při zájmu se 
společně vypravíme k  rozhledně na Pekelném kopci, kde si 
ověříte svoji kondici na „kondiční pekelné stezce“. Čeká Vás na-
bitý program a poznáte nové historicky významné městečko.

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 historické město, památky UNESCO
 hotel v centru, bohatý kulturní život 
 vše pod jednou střechou, wellness
 denně bazén, whirpool a sauna
 koupaliště, venkovní aquapark

Třebíč - skvost Vysočiny, kde spojíte 
poznávání historie, dokonalou re-
laxaci a cvičení v prostorném sále. 
V létě uvítáte i vycházky do přírody 
a možnost koupání. Pro ženy i celé 
rodiny. Doporučujeme pobyt pouze 
se snídaní.

 Doporučujeme 

AQUA BALNEO HISTORIE

TURISTIKA

Příplatek: 1lůžkový pokoj 400 Kč/den 
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: večeře (6x) 1 080 Kč

vlastní, autobus, vlastní, parkování u ho-
telu zdarma

 Doprava 

ubytování: 2–3lůžkové pokoje s přísl., sejf, TV/SAT, WiFi  
stravování: snídaně formou bufetu, večeře – za poplatek
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
denně volný vstup do hotelového bazénu 
2–3x aquagymnastika pro uvolnění 
1x společná relaxace – whirpool a sauna 
společná vycházka – stezka na Pekelný kopec
pobytová taxa
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem (cca 120 Kč).

 Cena zahrnuje TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

3. 7.–9. 7.
31. 7.–6. 8. 8 260

Pohyb  
a relaxace  
ve městě  
památek

Grand Hotel

Cvičíme a bavíme se

Pravidelná aquagymnastika

Nádherné místo na cvičení

Prohlídka s průvodcemRelaxace - whirpool

Kód: c6
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Litomyšl
Hotel Zlatá Hvězda****

Litomyšl je skvostným historickým městem a pro některé 
z nás „srdeční záležitost“. Zámek patří k nejkrásnějším rene-
sančním stavbám střední Evropy a je na seznamu UNESCO. 
Za vidění stojí také historické centrum se spoustou stylových 
obchůdků a kaváren, klášterní zahrady, muzea, zámecké skle-
pení, podzemní chodby… Město poznáte při zájmu s příjem-
ným průvodcem. Město s  úžasnou atmosférou přináší i  od-
počinek a  úlevu. Proto byla Litomyšl v  roce 2012  vyhlášena 
prvními českými lázněmi ducha.
Hotel Zlatá Hvězda se nachází v historickém centru a má fan-
tastickou atmosféru. Najdete zde stylové pokoje s kouzelným 
výhledem na renesanční náměstí a klášter. Můžete se ubytovat 
i v nadstandardních pokojích s hydromasážní vanou, parní či 
infra kabinou (za přípl.). Přímo v hotelu je prostorná místnost 
na cvičení, sauna a terasa s výhledem na zámek. Restaurace 
nabízí bohatý výběr jídel a  cenově dostupné polední menu. 
Naproti hotelu je relaxační centrum, kde se čerpají procedu-
ry. V blízkém okolí hotelu je krytý bazén s venkovním kou-
palištěm a v létě s příjemným ležením. Pobyt je u žen velmi 
oblíbený, protože vedle nabitého programu, můžete relaxovat 
i v útulných kavárnách a navštívit mnoho obchůdků. Turistky 
zase ocení turistické trasy v okolí (přírodní rezervace Nedo-
šínský háj, Toulovcovy maštale, Žďárské vrchy…). Můžete zde 
strávit pohodové Velikonoce v pohybu od čtvrtka do pondělí 
a zažít zde pravou velikonoční atmosféru. 

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 kouzelné město, kulturní život
 luxusní hotel v centru města
 vynikající strava, lokální produkty
 prostorný sál na cvičení, sauna 
 masáže, bazén, koupaliště, výlety
 Velikonoce v pohybu – 5denní pobyt

Využijte skvělou nabídku strávit léto 
a Velikonoce v historickém městečku, 
které vás nadchne a nabídne spoustu 
příjemných aktivit i duševní odpo-
činek. V 4* hotelu najdete nadstan-
dardní služby. V létě oceníte cvičení 
u zámku, plovárnu v zeleni  a mož-
nost zajímavých vycházek a výletů.

 Doporučujeme 

V.I.P PROCEDURY HISTORIE

VELIKONOCE

*Velikonoční pobyt 5denní
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč  
Velikonoce 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 100 Kč/den

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

 Doprava 

ubytování: 2lůž. pokoje (možn. přistýlky) s příslušenstvím, 
lednice, TV/SAT, telefon, WiFi, některé trezor 
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,  
večeře –odlehčené velmi chutné menu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení 
s využitím nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění 
celého těla, redukce
aquagymnastika a vstup na koupaliště 
Velikonoce: 1x aquagymnastika, v létě: aquagymnastika 
nebo 2x vstup na koupaliště
ozdravné cvičení v kouzelné zámecké  zahradě
pobytová taxa
Lze objednat prohlídku města s průvodcem (cca 100 Kč).
K dispozici hotelová sauna 250 Kč/1,5 hod. (pro 3 os.).

 Cena zahrnuje 

Relaxační masáž zad a šíje (45 min)  390 Kč
Relaxační masáž celého těla (105 min.)  790 Kč

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
čtvrtek–pondělí

CENY/os. (Kč)

Dospělí Dospělí přist.

14. 4.–18. 4.* 6 590 5 790

neděle–sobota 

10. 7.–16. 7.
7. 8.–13. 8.

8 970 7 770

Jaro a léto  
v pohybu v kraji 

hudby

Hotel Zlatá Hvězda

Nádherné koupaliště

Cvičení v zámecké zahradě

Příjemný sál na cvičení

Nádherné pokoje

Kód: c7
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Nové Město nad Metují
Hotel Rajská zahrada****

Nové Město nad Metují se rozkládá v  turistickém regionu 
Kladské pomezí na východě Čech. Rozkládá se na skalnatém 
ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Metují. Je považováno 
za poklad mezi renesančními městy a je vyhledáváno všemi, 
kteří mají rádi kulturní památky, krásnou přírodu, malebné oko-
lí a turistiku. Historické centrum města je vyhlášeno městskou 
památkovou rezervací. Malebnému náměstí v centru města 
se říká Český Betlém, dominuje mu kouzelný zámek s ojedině-
lou zámeckou zahradou. V nejbližším okolí se nachází přírodní 
rezervace Peklo zahrnující romantická údolí. Ideálním cílem 
pro horké letní dny je nedaleká vodní nádrž Rozkoš. 
Luxusní hotel Rajská zahrada se nachází na skále, ze které je 
úchvatný pohled na celé město a má vlastní zahradu pro re-
laxaci. Nabízí komfortní ubytování v  pokojích dle náročnosti. 
Pokoje Ekonomy – podkrovní pokoje, Standard – s výhledem 
na nádvoří, Standard Plus – s  výhledem do zahrady a s výta-
hem. Na vyžádání jsou nadstandardní pokoje Exlusive – do 
zahrady, s  hydromasážní vanou. K  hotelu patří atraktivní re-
staurace s  terasou,  fitness centrum a wellness centrum, kde 
se můžete těšit na vířivou i masážní lázeň, bazén s protiprou-
dem a chrličem vody, zážitkové sprchy a vany, relaxační zóny či 
parní saunu. Čeká Vás i velký výběr masáží a koupelí. Cvičení 
probíhá v příjemné tělocvičně, která je procházkou cca 6 min. 
Doporučujeme výlet do Náchoda a polského lázeňského měs-
ta Kudowa Zdroj, kde je možnost i levných nákupů. 

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 kouzelné renesanční město, historie
 luxus. hotel, vše pod jednou střechou
 denně nadstand. wellness centrum 
 bazén, fitness, procedury, sauna
 přírodní rezervace, výlety, nákupy

Skvělá cena na designový hotel se 
skvělými službami a nádherným 
prostředím. Po cvičení v pěkném 
sále se můžete hýčkat dokonalými 
relaxačními službami. Doporučujeme 
vycházky do okolí i výlet do Polska.

 Doporučujeme 

V.I.P BAZÉN BALNEO HISTORIE

TURISTIKA

Economy přistýlka 8 120 Kč/os.
Sleva: bez cvičebního programu 600 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj Economy 2 200 Kč

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

 Doprava 

Relaxační koupel (výběr: rašelinová, 
čokoládová, kyslíková, briliantová…) 
20 min., relaxace na vyhřívaném 
vodním lůžku 30 min., občerstvení  
 540 Kč
Masáž (výběr: klasická, relaxační, 
sportovní, aroma, havajská, lávové 
kameny) 30 min.  310 Kč 
60 min.  600 Kč

 Nutno objednat předem 

ubytování: 2lůž. pokoje (typ pokojů viz. popis v textu) s příslušenstvím 
(možnost přistýlky), minibar, TV/SAT, telefon, WiFi, trezor 
stravování: polopenze, snídaně –bufet, večeře – odlehčené menu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační lekce,  
velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
vycházka do přírodní rezervace Peklo
6x vstup do hotelového wellness centra 120 min. /denně 
(bazén s protiproudem a chrlič vody, vířivka, zážitkové sprchy, parní 
sauna, odpočívárna s výhledem do přírody)
sleva 15% na zážitkové koupele, masáže, zábaly v hotelu
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem (cca 80 Kč).

 Cena zahrnuje 

případnou pobytovou taxu dle místních poplatků
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

Exclusive Standard plus Standard Economy

24. 7.–30. 7.
21. 8.–27. 8. 12 660 9 960 9 660 9 360

Pohyb  
a relaxace  
v luxusním  
prostředí

Hotel Rajská zahrada

Restaurace

Dokonalé prostředí

Příjemná tělocvična

Velký výběr lekcí

Luxusní wellness

Kód: c8
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Rožnov pod Radhoštěm
Hotel Relax***

Vítejte na Valašsku, poznejte tradice, folklór, lidové památky, 
vynikající stravu a nedotčenou přírodu. Beskydy jsou největ-
ší chráněnou krajinnou oblastí v ČR. Mezi její cenné poklady 
patří překrásné lesy a množství turistických tras. 
Rožnov pod Radhoštěm se řadí k turisticky atraktivním měs-
tům a je považováno za srdce Valašska. Toto město se chlubí 
především známou památkou - Valašské muzeum v přírodě, 
kde najdete největší soubor lidových staveb u nás.
Hotel Relax se nachází na kopečku uprostřed lesoparku, 
v klidné části města, cca asi 20 minut chůze z centra. Ubyto-
vání je v útulných pokojích s balkónem s výhledem na lesy.
Součástí hotelu je i restaurace s vynikající místní valašskou 
kuchyni a kavárna s terasou. Ve wellness najdete plavecký 
bazén (30 °C) s protiproudem, saunu, fitcentrum a širokou 
nabídku dalších procedur. Můžete zvolit i výhodný  pobyt, 
který má v  ceně tři procedury (viz cena zahrnuje). V  létě 
je k dispozici také venkovní vyhřívaný bazén, tenis, kužel-
na a minigolf. Nechybí sál a venkovní travnatá  plocha na 
cvičení. Při zájmu se můžete zapojit do společných vycházek 
Nordic Walking (Valašské muzeum v přírodě, Jurkovičova roz-
hledna, Pustevny…). Pobyt se minulý rok klientům hodně líbil.

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 Valašsko - tradice, folklór, památky 
 hotel v lesoparku, klidné místo
 vše pod jednou střechou, skvělá strava
 bazén, sauna, rehabilitační centrum
 venkovní bazén, tenis, fitcentrum
 výhodný pobyt – navíc 3 procedury
 vycházky Nordic Walking, výlety

Nedotčená příroda Beskyd, kde na 
vás čeká klid a vůně starých tradic. 
Zacvičíte si  jak v sále, tak venku, 
odpočinete si v příjemném wellness 
hotelu s výbornou stravou. Velká 
nabídka relaxačních procedur.  
Ozdravný pobyt pro ženy i rodiny.

 Doporučujeme 

AQUA HISTORIEBALNEO

TURISTIKA

Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 550 Kč/den

Vlak, autobus, vlastní, parkoviště zdarma. 
Spojení vlakem např: 
Praha hlavní nádraží, 
Valašské Meziříčí, 
Rožnov pod Radhoš-
těm (cca 4 hod.)

 Doprava 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

ubytování: 2–4lůžk. pokoje s přísl., TV/sat, WiFi, balkon
stravování: polopenze, snídaně - formou bufetu, večeře 
dvouchodové menu - výběr ze 3 jídel (nebo bufet)                   
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
volný vstup do bazénů (vnitřní i vyhřívaný venkovní)
2x aquagymnastika pro uvolnění
1x večerní uvolnění v sauně (pro naši uzavřenou skupinu)
2–3x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey v přírodě 
*vířivá masáž bylinková, uhličitá koupel, klasická masáž částečná 
(*pobyt s procedurami)

 Cena zahrnuje 
TERMÍNY

neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

Dospělí  
s procedurami

Dospělí

17. 7.–23. 7.
14. 8.–20. 8. 10 610 9 980

Relaxace,  
turistika,  
zdravé  
cvičeníHotel Relax

Společné vycházky

Příjemný sál na cvičení

Cvičení v bazénu

Kód: c9
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Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 430 Kč/den

Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 500 Kč/den

vlak, autobus, 
vlastní, uzavřené 
podzemní garáže 
(250 m), 60Kč/
den, centrální par-
koviště zdarma

 Doprava 

 Doprava 

ubytování: 2 lůž. pokoje Standard s přísl., (možn. přist.), TV/SAT, 
trezor, fén, tel., p. Superior – klimatizace a protihluk. okna i dveře
stravování: polopenze,snídaně – bufet, večeře - odlehčené 
menu, salát
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
rehabilitační večer v hotelu (finská sauna)
aquagymnastika a plavání ve velkém bazénu
turistická vycházka do okolí
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem (cca 100 Kč).

ubytování: 2–3 lůž. pokoje s přísl. (možnost přistýlky),TV, WiFi
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 
večeře – odlehčené menu, salát, voda
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě 
denně vstup na plovárnu, aquagymnastika, venkovní bazén
2x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem (cca 100 Kč).

 Cena zahrnuje 

 Cena zahrnuje 

Písek
Hotel Biograf****

Písek
Penzion Sport***

Královské město Písek nabízí širokou škálu možností, jak 
strávit krásnou dovolenou. Počínaje procházkou po nejstar-
ším kamenném mostě v Čechách, či po romantické prome-
nádě podél zlatonosné řeky Otavy. V okolí najdete hrad Zví-
kov,  zámek Orlík, lesy Píseckých hor jsou protkány naučnými 
stezkami a cyklotrasami. Stylový hotel Biograf se nachází 
v historickém centru města a má vysoké hodnocení od ná-
vštěvníků.  Nabízí komfortní ubytování, výbornou restaura-
ci s terasou a wellness služby (relaxační místnost s finskou 
saunou, masáže). Všechny pokoje Standard (hlavní budova) 
i Superior (vedlejší budova) mají originální moderní design. 
Na vyžádání je možno objednat apartmány. Wi-Fi zdarma.
Cvičení probíhá v moderním fitness centru, které je u hotelu 
(cca 100 m). Jsou zde příjemné cvičební sály, skvěle vybavená 
posilovna, rehabilitační část a kavárna. Velký plavecký bazén 
je vzdálen cca 3 min a probíhá tam aquagymnastika.
Staré město poznáte s průvodcem, okolí při zájmu na turi-
stických vycházkách (okolí Otavy, Velký Mehelník, Putim…)

V královském městě Písek se nachází mnoho pamětihod-
ností (kamenný most, kostel, klášter, Putimská brána, Palac-
kého sady, radnice, Stará elektrárna, Prácheňské muzeum…) 
V okolí města je krásná krajina vhodná pro pěší a cykloturis-
tiku, možnost výletů na zámky Orlík, Hluboká, Český Krum-
lov, hrad Zvíkov, zříceninu Rabí a plavby parníkem. 
Penzion Sport najdete na předměstí, v přírodním prostředí 
na břehu řeky Otavy a nabízí útulné, trochu jednodušší uby-
tování. Zalesněné Svatováclavské skály s romantickým ka-
ňonem řeky Otavy vybízí k romantickým procházkám a hou-
baření. Přímo u penzionu začínají značené turistické trasy. 
Penzion pořádá i příjemné hudební večery. Pro ubytované je 
zde společenský sál, v místní restauraci je možné celodenní 
stravování, v letních měsících je k dispozici venkovní tera-
sa s výhledem na řeku Otavu. Penzion sousedí s městskou 
plovárnou, na které lze využít přírodní koupaliště v řece 
a bazén, kam mají hosté vstup zdarma. Pro hosty je v areálu 
volejbalové hřiště. Nedaleko penzionu se nachází Sportcen-
trum - tenis, bowling, squash. Cvičení probíhá v  nedaleké 
prostorné tělocvičně a v přírodě. Je doplněno vycházkami 
Nordic Walking. Na místě lze zajistit  půjčení kol, vypůjčení 
kanoí a společné sjíždění řeky Otavy. V létě se ve městě ko-
nají různé slavnosti, je tu i letní kino. 

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 historicky zajímavé město i okolí
 luxus. hotel v centru i pro náročné
 moderní fitness, wellnes, masáže
 aqua v krytém bazénu, plovárna
 vycházky – památky i příroda

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 historické město, příroda, klid
 útulný penzion na břehu řeky
 denně plovárna, venkovní bazén 
 příjemná restaurace, kulturní akce
 velká tělocvična, cvičení v přírodě
 Nordic Walking vycházky, výlety 

Na Písecku spojíte dokonalý zážitek 
z kulturního a historického města 
s pobytem v krásné jihočeské přírodě. 
Skvěle hodnocený hotel za vynikající 
cenu, relaxace ve wellness, cvičení 
v útulných prostorách, krytý bazén na 
dosah, to je skvěle nabitá dovolená.

 Doporučujeme 

Pobyt vhodný pro milovníky sportu, 
vody, krásné přírody. Žádaný a cenově 
výhodný penzion s výbornou stravou 
přímo u Otavy a zároveň v blízkosti 
kulturního vyžití kouzelného města. 
Vhodné pro ženy i celé rodiny.

 Doporučujeme 

V.I.P AQUA BALNEO HISTORIE HISTORIE KOUPÁNÍ TURISTIKA

Balíček 1 Klasická nebo relaxační masáž 30/45/60 min.   
 400/600/800 Kč

 Nutno objednat předem 

Léto v pohybu  
v kouzelném  

městečku

Rozmarné léto  
v Písku

NOVINKA NOVINKA

vlak, autobus, vlastní, parko-
vání u penzionu zdarma

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

Superior Standard

17. 7.–23. 7. 10 170 9 870

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. 3lůž.

14. 8.–20. 8. 8 390 7 790

Hotel

Komfortní ubytování

Příjemné fitness na cvičení

Penzion Sport

Kód: c10 Kód: c11
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Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den

vlak, bus,vlastní, parkování v uzamykatel-
ném parkovišti hotelu zdarma.
Vlakové a autobus. nádraží cca 5 min.

 Doprava 

ubytování: 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi, 
některé s kuchyňkou, rychlovarná konvice, klimatizace
stravování: snídaně formou bufetu nebo servírovaná z menu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační lekce, 
velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím nejúčin-
nějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
1x celodenní vstup na plovárnu, aquagymnastika, venkovní bazén
2–3x vycházky (po vyhlídkách Znojma, národní park Podyjí…)
10% sleva na atraktivní wellness procedury
pobytová taxa
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem (cca 100 Kč).

 Cena zahrnuje 

Znojmo
Hotel Mariel***

Znojmo město s královskou pověstí nad řekou Dyjí. Domi-
nantou je barokní zámek. Historické jádro je plné křivolakých 
uliček, kamenných hradeb a romantických vyhlídek. Historii 
poznáte s průvodcem. V létě atraktivní kulturní život.
Hotel Mariel je nový komfortní hotel, který se nachází v cen-
tru u historické části. Má vysoké hodnocení od návštěvníků, 
nabízí moderní stylové pokoje. Je tu účinná zvuková izolace, 
takže zde budete mít klid. Vynikající gastronomii si vychut-
náte v restauraci nebo kryté venkovní terase. Obědy a večeře 
lze zakoupit na místě, hotel má velký výběr z menu. Kvalitní 
víno ochutnáte ve stylovém vinném sklepu. Dále je zde bar, 
WiFi, úschovna a půjčovna kol. Cvičení probíhá v prostorné 
tělocvičně (cca 200 m). U hotelu je wellness studio, které 
nabízí atraktivní procedury. Zregenerujete na městské plo-
várně Louka s vyhřívanými bazény, kde je aquagymnastika. 
Projdete pěší trasu Po vyhlídkách Znojma a dále navštívíte 
národní park Podyjí a vinné sklípky ve vinařské oblasti.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 unikátní Národní park Podyjí 
 moderní hotel u historic. centra 
 restaurace, bar, vinný sklep, terasa
 prostorná tělocvična, wellness
 vycházky do přírody, památky 

Skvělé zastavení na Moravě v ne-
všední krajině, kde na Vás všude 
dýchá historie. Nový hotel s výborným 
hodnocením a výborným jídlem, 
dobré víno v místním vinném sklípku 
a atraktivní výlety. Doporučujeme 
ženám, i mužům.

 Doporučujeme 

BALNEO HISTORIE TURISTIKA

NOVINKA

Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den

ubytování: 2–3lůžkové pokoje s přísl., TV/SAT, WiFi,minilednice
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 
2 menu (1 racionální)
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
neomezený vstup do wellness - vnitřní bazén, vířivka, finská sau-
na, infra-solná sauna, relaxační zóna, ochlazovací bazének
venkovní bazén s mírně slanou vodou
2–3x NordicWalking vycházka (hůlky k dispozici)
ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
pobytová taxa
Na místě je možno objednat další procedury.

 Cena zahrnuje 

Hradec nad Moravicí
Hotel Belaria Resort***

Přírodní park Moravice patří k největším chráněným územím 
na Opavsku. Nabízí krásnou přírodu s kopcovitým terénem, 
lesy, slunné louky a lesní plody. Výjimečně čistý vzduch 
působí léčivě na duševní vyčerpání a celkovou regeneraci 
organismu. Údolí řeky Moravice je jedno z nejkrásnějších 
v Čechách. Místy řeka vytvořila kaňon vysoký až 120 metrů. 
Řeka protéká městem Hradec nad Moravicí, které se nachází 
9 km od Opavy. Je známé díky působivému romantickému 
zámku s rozlehlým parkem, který přechází do volné přírody. 
Je protkaný řadou vycházkových okruhů a cyklotras. Neda-
leko najdete zámek Raduň, zříceninu Vikštějn… Ke koupání 
láká městské koupaliště.
Nově zmodernizovaný hotel Belaria Resort je obklopen příro-
dou. Nabízí útulné wellnes, kde najdete vnitřní bazén, vířivé 
vany, klidovou relaxační zónu, finskou saunu a infra-solnou 
saunu, venkovní ochlazovací bazének s dřevěnou terasou, 
atraktivní procedury, venkovní bazén s mírně slanou vodou. 
Cvičení probíhá v prostorné tělocvičně hotelu a venku v pří-
rodě a je doplněno společnými vycházkami Nordic Walking. 
V okolí hotelu je mnoho turistických tras. 

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 zámek, přírodní park, hotel u lesa 
 vše pod jednou střechou a v ceně
 wellness, prostorná tělocvična
 vnitřní a venkovní bazén, lehátka
 vycházky Nordic Walking, Smovey

Poznejte krásnou krajinu v zrekonstru-
ovaném hotelu obklopeném přírodou. 
Spojíte cvičení s každodenní relaxací 
ve wellness a s pohybem v přírodě.
Ozdravná dovolená pro ženy i rodiny.

 Doporučujeme 

NOVINKA

 Doprava 
vlak, bus,vlastní, parkování zdarma

Pohyb, klid  
a kouzelná  

příroda

V.I.P AQUA BALNEO TURISTIKA

Klasická masáž 30/60 min.   450 / 640 Kč
Masáž lávovými kameny 75 min.  750 Kč

 Nutno objednat předem 

Částečná masáž klasická  30 min.   450 Kč
Masáž thajská 60min.    680 Kč
Ženský balíček 60 min. masáž obličeje a pokožky hlavy,  bahenní 
zábal dekoltu   760 Kč

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. 3lůž.

10. 7.–16. 7. 7 980 7 480
TERMÍNY

neděle–sobota
CENY/os. (Kč)

Dospělí

24. 7.–30. 7. 10 880

Dobré víno, 
kouzelná příroda, 

historie

Hotel Mariel

Hotel Belaria Resort

Wellness v ceně

Plovárna Louka

Kód: c12 Kód: c13
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2lůžk. Superior 9 440 Kč/os.,  
Superior přistýlka 6 440 Kč/os.,  
děti do 12 let přistýlka 3 590 Kč 
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den

vlak, autobus, vlastní, hotelové parkoviště 
zdarma

 Doprava 

ubytování: 2–4lůž. podkrovní menší pokoje nebo 2lůž. Superior 
pokoje (možnost přistýlky) s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi 
stravování: polopenze, snídaně formou  bufetu, večeře – odlehče-
né dvouchodové menu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
1x relaxace ve wellness centru (vířivka, sauna)
ozdravné cvičení s kruhy Smovey 
vycházka na rozhlednu Oslednice 
(doplatek vstup)
pobytová taxa
Na místě lze zajistit prohlídku města 
s průvodcem cca 100 Kč.

 Cena zahrnuje 

Telč
Hotel Antoň***

Renesanční perla,  městečko Telč, zapsané v UNESCO, Vás 
okouzlí krásou památek přetrvávající staletí. Telčský zámek 
patří mezi klenoty architektury. Současná Telč nabízí hudební 
festivaly, výstavy, létání v balónech, rozhlednu, golf…
Jedinečný rodinný hotel Antoň zaručuje veškerý komfort 
hostů. Nachází se přímo vedle zámeckého parku, v  těsné 
blízkosti historického jádra města. Najdete tu stylovou re-
stauraci s letní terasou, pěkný sál na cvičení, úschovnu kol. 
Cvičit lze i na travnaté ploše uvnitř hotelu. Klienti si mohou 
vybrat z menších podkrovních pokojů a Superior pokojů (ně-
které se zimní zahradou), které doporučujeme náročnějším 
klientům. Regenerace probíhá v  luxusním 4* hotelu, přímo 
naproti. Je zde wellness centrum s vířivkou, saunou a masá-
že. V centru městečka si odpočinete v příjemných kavárnách 
se zahrádkou. Do programu je zařazeno i ozdravné cvičení 
se Smovey v kouzelné zámecké zahradě a společná vycház-
ka na rozhlednu Oslednice. V létě je příjemné koupaliště 
u Roštejnského rybníka (cca 1 km). Krajina plná lesů a rybníků 
se značenými turistickými cestami a cyklotrasami je  příleži-
tostí k aktivní dovolené pro ženy i celé rodiny.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 historické město, památky UNESCO
 rodinný hotel  u zámeckého parku 
 sál na cvičení, venkovní posezení
 wellness, cvičení v přírodě, výlety

Letní pobyt za skvělou cenu s pozná-
váním historických míst. Hotel nabízí 
pokoje dle Vaší náročnosti. Kulturní 
život kouzelného města a procházky 
v přírodě jsou balzámem pro duši.

 Doporučujeme 

CENOVÝ HIT BALNEO HISTORIE

Romantický  
pobyt s dotykem 

historie

Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den

ubytování: 2-4lůžkové pokoje s přísl., TV, WiFi  
stravování: polopenze, snídaně –bufet, večeře –odlehčené menu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2x aquagymnastika a plavání, krytý plavecký bazén
1x regenerace ve whirpoolu na uvolnění těla (30 min.)
ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)

 Cena zahrnuje 

Bystřice nad Pernštejnem
Sporthotel v Areálu sportu

Vydejte se objevovat Vysočinu, která nabízí zvídavým návštěv-
níkům množství kulturních a přírodních krás. Tajemné zříce-
niny, rozhledny, kostely a množství potoků a řek, to je Bystřic-
ko, kde najdete malebné městečko Bystřici nad Pernštejnem. 
Okolí nabízí velké množství turistických stezek a cyklotras.
Moderní turistická ubytovna Sporthotel je situován na okra-
ji města s možností přímého kontaktu s přírodou a je ideální 
pro naše pobyty. Přímo sousedí se sportovní halou s vnitř-
ním bazénem a s venkovním koupalištěm. Využít můžete 
5  km cyklostezku na in  line brusle. Hostům je k dispozici 
jídelna s malou hospůdkou a zahrádkou. V objektu je WiFi,  
malá kuchyňka, vířivka i úschovna jízdních kol. Masáže pro-
bíhají přímo v  areálu. Atraktivní program v  tělocvičně je 
doplněn vycházkami Nordic Walking a venkovní pohybovou 
terapií s vibračními kruhy Smovey. Klienti se rádi vracejí.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 historicky zajímavé město, výlety 
 příjemné prostředí, vše v objektu 
 bazén, tělocvična masáže, vířivka 
 vycházky Nordic Walking a Smovey

Velmi oblíbený pobyt za skvělou cenu 
v areálu, kde máte vše k dispozici. Jed-
nodušší, čisté a prostorné ubytování,
příjemný personál a dobrá strava. Pro
sportovně laděné ženy, které ocení 
pobyt v čisté přírodě krásné Vysočiny.

 Doporučujeme 

 Doprava 
vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu 
zdarma

Zakončete léto  
v pohybu 

 na Vysočině

CENOVÝ HIT AQUA TURISTIKA

Masáž dle výběru (relax. /sport.) 30 min./60 min.  300 Kč/600 Kč
 Nutno objednat předem 

pobytovou taxu Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. 3lůž. 4lůž.

10. 7.–16. 7. 7 640 7 340 7 040

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

28. 8.–3. 9. 7 390

Hodně pohybu na čerstvém vzduchu

Prostorná tělocvična

Společné vycházky Sporthotel

Hotel Anton

Wellness

Kód: c14 Kód: c15
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Příplatek: 1lůžk. pokoj 400 Kč/den
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč

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

 Doprava 

ubytování: 2lůžkové pokoje a rodinné pokoje s příslušenstvím 
(možnost přistýlky),TV/SAT, WiFi
stravování: polopenze, snídaně –bufet, večeře výběr ze 2-3 menu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
1x relaxace ve wellness centru (60 min.)
1x plavání a regenerace v bazénu (hotel Žalý)
venkovní bazén, sportoviště u hotelu
2–3x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
pobytová taxa

 Cena zahrnuje 

Benecko
Relax Hotel Bára***

Kouzelné Benecko v  Krkonoších díky své unikátní poloze 
900 m n. m. zaručuje nejenom čistý a  voňavý vzduch, ale 
i nejvíce slunečných dnů v roce. Najdete zde absolutní klid.
Relax Hotel Bára se nachází v  panenské přírodě 5  minut 
od centra obce Benecko, přímo u turistických tras a cyklo-
tras. V  hotelu je příjemná restaurace, sál na cvičení, rela-
xační wellness centrum – finská sauna, bylinné parní lázně 
s  hvězdným nebem a  světelnou fontánou, relaxační míst-
nost, venkovní bazén. Wifi zdarma. Pokoje jsou nově zaříze-
né a je z nich nádherný výhled do přírody. Venkovní terasa 
nabízí posezení s občerstvením. Klienti mohou využít i krytý 
bazén ve vedlejším spřízněném hotelu Žalý. 
Připravili jsme pro Vás skvěle nabitý program. Zdravé cvi-
čení v sále a v přírodě, které je časově přizpůsobeno tak, 
abyste se mohli zapojit i do vycházek Nordic Walking. Trasy 
nás zavedou na rozhlednu Žalý, na Rovinku, odkud lze dojít 
až do Špindlerova Mlýna, na farmu huculských koní...

 2x denně cvičení pro každý věk
 Benecko – vzdušné lázně Krkonoš
 rodinný hotel u turistických tras
 sál na cvičení i pohyb v přírodě
 wellness, bazén, sportoviště
 vycházky Nordic Walking, výlety

Ozdravte celý organismus na klidném 
místě uprostřed přírody. Čistý vzduch, 
vycházky a cvičení v přírodě pro ženy 
i celé rodiny. Velmi oblíbený pobyt za 
dobrou cenu  pro ženy i celé rodiny.

 Doporučujeme 

BALNEO BAZÉN

HORY

TURISTIKA

Sportovně  
ozdravný pobyt 

s Nordic  
Walking

Dospělí přistýlka 6 390 Kč
Děti do 12 l. přist. 2 190 Kč, lůžko 3 740 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 150 Kč/den
Chata Emeran: děti do 12 let 3 190 Kč
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč

ubytování: 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím (přistýlka je 
rozkládací křeslo),TV/SAT a Wi-Fi (hotel)
stravování: polopenze, snídaně – bufet, večeře výběr z menu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2–3 x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici) 
neomezený vstup do fitness - posilovny hotelu
1x relaxace ve wellness (finská a bio sauna...) 
ozdravné cvičení Smovey v přírodě
pobytová taxa
Na místě lze doobjednat saunu (400 Kč/h./cca 8 osob) a masáže.

 Cena zahrnuje 

Klíny
Hotel Emeran***, Chata Emeran II

Sport areál Klíny je středisko umístěné ve východní části 
Krušných hor, vzdálené 6 km od Litvínova. Pro návštěvníky je 
zde lanový park, bikepark, tenisový kurt, lezecká stěna, hřiště, 
minigolf, posilovna. Nechybí ani půjčovna kol a koloběžek. 
Pro turisty a cyklisty se zde nachází skvělé trasy v okolí.
Stylový Hotel Emeran má skvělé hodnocení od návštěvníků. 
Energii doplníte v hotelové restauraci, kde Vás čeká výborná 
domácí kuchyně, ale i znamenité dezerty a káva. Příjemný 
je i Mammut bar s terasou a s výhledem na okolní přírodu.  
Relaxaci si můžete dopřát ve wellness (finská sauna, bioo-
-sauna,ochlazovna a odpočívárna) a příjemnými masážemi.
Chata Emeran II (100 m od hotelu) je cenově velmi dostup-
ným ubytováním pro skupinu nebo rodinu.  Je zde společen-
ská místnost s TV/SAT, Wi-Fi, kuchyňka, bar, letní terasa, gril 
a ohniště. Vícelůžkové pokoje mají palandu.
Součástí areálu je multifunkční sportovní hala, kde probíhá 
cvičení.  Je doplněno společnými vycházkami Nordic Walking 
do okolí (např. přírodní rezervace Černý rybník..), které mohou 
vést i Německem (vezměte s sebou eura). Klíny mají i horské 
rašelinové  koupaliště. V nedalekém Litvínově je pěkné kou-
paliště Koldům a plavecký bazén. Dovolená i pro celé rodiny.

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 čerstvý vzduch, příroda, hory, klid
 stylový hotel s wellness, chata
 skvěle vybavený sportovní areál 
 cyklotrasy, Nordic Walking, výlety

Skvělá kombinace pro zdraví – cvičení, 
turistika a relaxace. Útulný, velmi dobře 
hodnocený hotel. Sportovní dovolená 
nejen pro ženy, ale užijí si i celé rodiny.

 Doporučujeme 

 Doprava 
vlak, autobus, vlastní, parkoviště zdarma

Sportovní  
dovolená  
na horách

CENOVÝ HIT BALNEO HORY

TURISTIKA

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

Dospělí Děti do 12 let

3. 7.–9. 7. 8 590 4 060

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)

Dospělí Dospělí chata

31. 7.–5. 8. 7 950 7 280

NOVINKA

Hodně pohybu v přírodě Příjemný prostor na cvičení

Hotel Emeran

Cvičební sál

Vycházky

Hotel Bára

Kód: c16 Kód: c17
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HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ

Špindlerův Mlýn
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn**** 

Špindlerův Mlýn je velmi oblíbené středisko v Národním 
parku Krkonoše. Pobyt na čerstvém vzduchu a v klidném 
horském prostředí je i v létě  atraktivní dovolenou. Celé území 
je protkáno bezpočtem turistických a cyklistických tras. 
My jsme pro Vás připravili jednak termín v červnu, který je ur-
čen hlavně pro nadšené turisty. Cvičení je doplněno vycház-
kami Nordic Walking a výlety. Termín o prázdninách je určen 
jak samotným turistům, tak i maminkám s dětmi a celým 
rodinám, prostě skvělá sportovní dovolená. V době cvičení je 
připraven smysluplný program pro děti, a to převážně v příro-
dě. Zapojit se můžete také do společných vycházek. 
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn se nachází v klidu uprostřed 
přírody nad malebnou Labskou přehradou, hned na začát-
ku Špindlerova Mlýna. V létě je ideálním výchozím bodem 
pro pěší túry, protože jste hned v lese. Hotel poskytuje uby-
tování v moderních pokojích. Restaurace nabízí široký výběr 
jídel české i mezinárodní kuchyně. K zázemí hotelu patří bar, 
slunná terasa, dětský klub a dětské hřiště. Wellness centrum 
zahrnuje bazén, vířivku, saunu i fitness centrum a nabízí růz-
né léčebné i kosmetické procedury. V hotelu je sál na cvičení.
 Využijte velmi výhodné ceny pro děti, s polopenzí a aktivním 
programem. Pro samotné maminky je možnost 1lůžkového po-
koje s 1-2 dětmi. Pro 2 dospělé a 2 děti nutno rezervovat 2 jed-
nolůžkové pokoje. Pro děti bude do programu v létě zařazeno 
i zábavné cvičení. Pojeďte s námi udělat něco pro své zdraví.

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 žádané letovisko, luxusní hotel
 vše pod jednou střechou, klid 
 vstupy – bazén, vířivka, sauny, fitness
 wellness – velký výběr procedur
 červnový termín – Nordic Walking
 prázdniny– program pro děti
 příroda, vycházky, výlety do okolí 
 výhodné ceny pro rodiny i maminky

Nadstandard pro milovníky turistiky 
v čistém a klidném prostředí hor. 
Nechte se rozmazlovat atraktivními 
službami hotelu a wellness, který je 
v ceně. Cenový hit v červnu a výhodná 
cena o prázdninách. Skvělá dovolená 
pro ženy, muže i rodiny. 

 Doporučujeme 

V.I.P. BALNEOAQUA

TURISTIKA

Děti 12-15let přistýlka 4 780 Kč bez prog.
1lůžkový pokoj 11 030 Kč, děti v 1lůžk. do 
12 let 3 260 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 450 Kč/den
Sleva: dospělí bez cvičebního programu 
800 Kč

vlastní, vlak, autobus, parkování u hotelu 
(1200Kč/týden je v ceně!)

 Doprava 

ubytování: 2lůž. pokoje s příslušenstvím (možnost přistýlky), 
TV/SAT, WI-FI, většina s balkonem
stravování: polopenze formou bohatého bufetu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
aquagymnastika nebo plavání pro uvolnění těla 
denně volný vstup – bazén, vířivka, saunový svět, fitness
ozdravné cvičení se Smovey v přírodě
2-3xNordic Walking - červen (hůlky k dispozici)
parkovné v hodnotě 1200 Kč, animační programy
aktivní program pro děti 3–12 let (prázdniny)

taxu dle místních poplatků
 Cena nezahrnuje 

 Cena zahrnuje 

NOVINKA

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)

Dospělí Děti do 12 l. přist.

19. 6.–24. 6. 8 280 1 000

24. 7.–29. 7. 8 780 3 260

Wellness  
a sportovní  

pobyt  
na horách

Clarion Hotel

Přírodní prostředí

Luxusní wellness

Pěkné prostředí pro děti

Kód: c18
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Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont**** 

Pec pod Sněžkou je vyhlášené horské středisko. Nepřeber-
né množství turistických tras a cyklotras v okolí Vás zavede 
do nádherné horské krajiny s krásnými výhledy na mohutné 
hřebeny, včetně nejvyšší hory Sněžky. K  dispozici  je hor-
ská bobová dráha, lanový park, sjezd na kladce, trampolí-
ny, skluzavky, sjezdová trať pro horská kola. Moderní hotel 
Horizont poskytuje kvalitní služby, příjemné a  přátelské 
prostředí. V  hotelu je moderní Sport a  wellness centrum, 
ve kterém najdete vnitřní bazén, vířivku, posilovnu, saunu, 
velký výběr relaxačních procedur (masáže, koupele, zába-
ly...), kuželkovou dráhu, stolní tenis, spinning, squashový 
kurt, 2  ricochetové kurty, kuželky a  badminton. Hotel je 
proslulý skvělou gastronomií. Má vlastní pekárnu a bar 
s  nádherným výhledem na Krkonoše. Na venkovní terase 
se v  létě griluje. Cvičení, které probíhá přímo v sále hote-
lu je připraveno tak, abyste se mohli věnovat i  turistice.  
Rodiny využijí cenovou nabídku pro děti na přistýlce do 6 let 
zdarma a velkou slevu do 12 let. Rodiče s 2 dětmi mají na 
přistýlce 1. dítě do 6 let zdarma a 2. dítě je za dětskou cenu.  
Samotné maminky – speciální cena pro děti do 6 let a velká 
sleva pro děti 12 let. Děti platí pouze program v době cvi-
čení s naší instruktorkou. V hotelu probíhají další animační 
programy. Klienti na místě obdrží Kartu hosta se spoustou 
výhod a slev (lanovky…). Naši klienti hotel milují.

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 nejlépe hodnocený hotel v Peci
 vše pod jednou střechou, luxus
 denně bazén, sauna, vířivka, fitness
 dětský koutek, hřiště, lanové centrum
 výhodné i pro 1 maminku s dětmi
 zdarma dítě do 6 let, výhodně do 12 l.
 program pro děti, výlety, příroda

Jeden z nejkvalitnějších hotelů 
v Krkonoších, kde je „vše v ceně“ 
a vynikající strava. Fantasticky si 
zacvičíte a zregenerujete. Pro děti 
s naším lektorem zajímavý pogram, 
společné vycházky do přírody. Velmi 
oblíbený pobyt pro ženy, muže a celé 
rodiny v nadstandardním prostředí.

 Doporučujeme 

V.I.P. BALNEOAQUA

TURISTIKA

Děti do 6 let na přistýlce bez programu zdarma
1lůžkový pokoj 11 680 Kč, děti v 1lůžkovém pokoji  
do 6 let 2 260 Kč, do 12 let 3 850 Kč
2lůžk. + 2přist. (děti): děti do 6 let 2 260 Kč, 2. dítě do 
6 let a dítě do 12 let 3 850 Kč, 
Rodinné ubytování (2dosp.+3): dospělí 12 690 Kč,  
děti 2–6 let 6 880 Kč, děti 6–15 let 8 980 Kč 
Příplatek: obědy (6x) 1 290 Kč, obědy (6x) děti do 12 let 
900 Kč
Sleva: dospělí bez cvičebního 
programu 800 Kč vlastní, vlak, autobus, parkování na hlídaném 

hotelovém parkovišti 100 Kč/den

 Doprava 

ubytování: 2–4lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), 
fén, TV/SAT, telefon, trezor, minibar 
stravování: polopenze formou bohatého bufetu, 
za přípl. obědy, možnost bezlep. i dietní stravy
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2–3x aquagymnastika a plavání 
volný vstup do welness centra - bazén, sauna, 
vířivka, posilovna
20% sleva na relaxační procedury 
aktivní program pro děti 3–12 let v době cvičení, 
animační programy
pobytová taxa, karta hosta

 Cena zahrnuje 

HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

Dospělí
Děti  

do 6 let
Děti  

do 12 let
Děti  

do 18 let

10. 7.–16. 7.
17. 7.–23. 7.
14. 8.–20. 8.

10 680 2 260 3 850 5 930

Wellness  
a sportovní  

pobyt  
na horách

Hotel 
Horizont

Velmi oblíbená sportovní dovolená

Hezké prostředí hotelu

Večerní posezení Luxusní prostředí

Kód: c19
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Jelenia Góra – Cieplice
Hotel Cieplice MEDI & SPA***  

Jelenia Góra je historická perla polských Krkonoš a Dolního 
Slezska, vzdálená cca 40 km od Harrachova. Historické jádro 
města je turistickým rájem se značným množstvím památek. 
Najdete zde i velké množství kaváren, ve kterých si budete 
moci vychutnat místní jedinečnou atmosféru. Ženy ocení 
i nepřeberné množství cenově dostupných módních butiků, 
zeleninové trhy a rozmanité krámky.
Nedaleko od centra (cca 5 km) se nachází čtvrť Cieplice. 
Cieplice patří mezi nejstarší lázně v  Polsku se 700 letou 
historií. Budete si zde připadat jako na natáčení vkusného 
dobového filmu. Najdete zde zámek, dále tzv. Dlouhý dům, 
klášterní areál, lázeňskou kolonádu s kavárnami, s obchůd-
ky... Celek doplňují dva nádherné parky – Lázeňský a Norský, 
plné kouzelných zákoutí, budov a rybníků. 
Cieplické termální lázně jsou jedinečné díky unikátní ter-
mální vodě a mají blahodárný vliv na regeneraci celého 
organismu. Komplex bazénů tvoří: plavecký bazén, vnitřní 
a venkovní termální bazény s vodními atrakcemi jako jsou: 
hydromasáže, vířivka, houpačka, bazény pro děti, lehátka. 
Komplex bazénů doplňuje velmi pěkné SPA, která zahrnu-
je: finské sauny, parní saunu a  infrasaunu, masážní trysky, 
jacuzzi, tepidárium, sněžnou jeskyni, ledovou fontánu, rela-
xační část s vyhřívanými lehátky a masážní studio. 
Hotel Cieplice byl kompletně zrekonstruován. Nachází se 
přímo v centru lázní naproti parku. Najdete zde sál na cviče-
ní a širokou nabídku rehabilitačních služeb – bazén, finská 
sauna, římská lázeň, vířivka, fitness (vše v ceně) a cenově vel-
mi dostupné lázeňské procedury. Místní restaurace se speci-
alizuje na tradiční vynikající polskou kuchyni a má i slunnou 
terasu. U nápoje můžete posedět v hotelovém baru. 
Cvičení probíhá v sále nebo v nádherném parku. Pro zájemce 
jsou zařazeny vycházky a výlety – např. na hrad Chojník, Ja-
ponská zahrada... Do centra Jelenia Góra se dostanete míst-
ní dopravou (cca 5 km, zastávka u hotelu). Z Prahy je Jelenia 
Góra pouze cca 160 km (jezdí i přímé autobusy).

AQUATERMÁLYV.I.P.

PROCEDURY TURISTIKA

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 085 Kč

vlak, autobus, 
vlastní, parko-
viště u hotelu 
zdarma

 Doprava 

ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., tel., TV/SAT, WiFi 
stravování: polopenze, snídaně formou bohatého bufetu,  
večeře – tříchodové menu, velmi chutná strava
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
 denně volný vstup – hotelový bazén, finská sauna, římská lázeň, 
vířivka, fitness
2–3x aquagymnastika pro uvolnění 
ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
společné vycházky – hrad Chojník, Jelenia Góra
masáž klasická částečná (15 min.)

 Cena zahrnuje 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. přistýlka

3. 7.–9. 7.
4. 9.–10. 9. 9 470 8 320

Pohyb  
s relaxací,  

lázně, 
termály 2–3x denně cvičení pro každý věk 

 kouzelné lázeňské městečko, klid 
 termální lázně, nádherné parky
 wellness hotel v centru u parku
 bazén, balneo, procedury, fitness, sál
 vycházky, cvičení v přírodě, výlety

Fantastický pobyt  pro ženy i celé 
rodiny. Dokonalé spojení – historické 
město, kouzelné lázně, hotel, kde je 
vše pod jednou střechou, pohyb v 
přírodě a hory všude kolem. Vynikající 
služby, nízké ceny a „skvělé nákupy“.

 Doporučujeme 

Hotel Cieplice

Cieplice

Špičkový bazén Společné výlety

Nádherné parky

Termální lázně

Chojník

Kód: z1
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Krakov
Hotel City SM Business & SPA***    

Krakov (Kraków) je jedinečný svou historickou krásou, která 
na Vás bude dýchat na každém kroku. Staré město s množ-
stvím historických památek i  parků je oblíbený cíl turistů 
a  je zapsáno v UNESCO. Krakov není jen městem památek, 
ale také požitků. Centrum je plné restaurací, kaváren a čo-
koládoven. Ženy ocení i obchůdky s originální módou a vše 
je cenově dostupné  i levnější než u nás. 
Aby Vaše dovolená byla odpočinková, ubytování je v klidné 
vilové čtvrti. Velice kvalitní Hotel City SM Business & SPA 
najdete na krásném předměstí, cca 4 km od centra. Hotel 
je obklopen zelení, nedaleko najdete známý Chrám Božího 
milosrdenství, nákupní centrum Zakopianka, a také zastávku 
MHD, která jede přímo do centra Krakova. K té dojdete od ho-
telu přes park. Perfektní relaxaci zažijete přímo v hotelovém 
wellness, kde na Vás čeká vířivka, sauna, parní sauna, infra 
sauna, solná jeskyně, relaxační zóna, mini fitness a relaxační 
procedury. Wellness je za popl., pro naše klienty bude v da-
ném termínu v ceně. V restauraci si pochutnáte na bohatých 
snídaních, při zájmu i na skvělých večeřích. K dispozici je také 
kavárna a v létě příjemné venkovní posezení. Pokoje jsou vel-
mi komfortní. V hotelu je pěkný sál na cvičení. Program cvi-
čení je uzpůsoben tak, abyste si zacvičili, poznali nádherné 
město a zregenerovali. V ceně programu na Vás čekají dvě 
prohlídky s profesionálním průvodcem. První Vás provede po 
Královské cestě, okolo nejmajestátnějších památek Krakova. 
Při druhé navštívíte továrnu Oskara Schindlera, dnes je z ní 
muzeum o historii Krakova a Židů během 2. světové války, 
kam míří turisté z celého světa. Dále doporučujeme indivi-
duálně navštívit Solný důl Wieliczka, který patří k nejstarším 
světovým solným dolům (UNESCO),  jede tam z centra vlak. 
V blízkosti hotelu je nádherný Ekologický park a ZOO.  
Pobyt je od neděle do pátku, kde je dopoledne ještě pro-
gram. Krakov je velice dobře dostupný z ČR, několikrát den-
ně sem jezdí přímé vlaky i autobusy. Po městě je výhodné se 
pohybovat MHD, která je cenově výhodná a dobře funguje. 

BALNEOV.I.P. PROCEDURY

HISTORIE

Příplatek: 1lůžk. pokoj 2 300 Kč
Příplatek: večeře 1400 Kč

vlak, autobus, vlastní, parkoviště v ceně. 
Dobré spojení přímým autobusem.  
Např. Praha Florenc (9.00) – Brno – Ostrava 
– Krakov (16.30) celkem 7,5 hod. Dále lze 
využít přes noc vlak. Nádraží je přímo 
v centru u stanice MDH, z které se do-
stanete přímou linkou do hotelu  
(info - propozice před odjezdem).

 Doprava 

ubytování: 2–3lůž. pokoje s příslušenstvím, TV/ SAT, telefon, 
některé pokoje mají klima, WiFi 
stravování: snídaně formou bufetu, za přípl. večeře – 3chodové 
menu (polévka, hl. jídlo, dezert, minerál. voda) – doporučujeme
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
vstup do celé wellness zóny v daných časech, vířivka, sauna, 
parní sauna, infra sauna, solná jeskyně, relax. zóna, mini fitness
3hodinový okruh s průvodkyní: Královská 
cesta, Staré Město 
2hodinový okruh s průvodcem v češtině: 
– Továrna Oskara Schindlera (vstupy si 
platí klienti sami)
10% sleva na procedury, pobytová taxa

 Cena zahrnuje 

Fitness, 
welness,

 poznávání
historie

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 jedno z nejhezčích měst Evropy
 jedinečné památky  na každém kroku
 kvalitní SPA hotel v klidné části 
 wellness, sál na cvičení, procedury
 v ceně dvě prohlídky s průvodcem
 přímé spojení busem, vlakem z ČR
 kultura, skvělé nákupy, výlety

Atraktivní pobyt se skvěle sestave-
ným a nabitým programem. Cvičení 
a relaxace v hotelu, kde je vše pod 
jednou střechou a nabízí špičkovou 
gastronomii. Historické skvosty 
zapsané v UNESCO poznáte s milým 
průvodcem. Nepřeberné množství ka-
váren, hospůdek a obchůdků. Skvělé 
ceny, obchůdky s módou, kavárny...

 Doporučujeme 

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)

2lůž. 3lůž.

31. 7.–5. 8. 6 780 6 310

NOVINKA

 Hotel City SM Business & SPA

Příjemný a klidný 
hotel

Prohlídka s průvodcem

Pěkný sál na cvičení

Hotelové wellness

Kód: z2
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Doprava autobus odjezd v pátek odpoled-
ne, cena 2 500 Kč
Dospělí přistýlka 8 090 Kč

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, cena  
2 400 Kč.
Hotel Alba: dospělí přistýlka 8 190 Kč  
děti do 12 let přistýlka zdarma 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2850 Kč, balkon mořská 
strana 300 Kč/os.
Croatia: apartmány 4lůžkové 6 830 Kč/os., 
apartmány 5–6lůžkové 6 140 Kč/os.
Příplatek: polopenze 3 700 Kčautobus či vlastní

 Doprava 

autobus či vlastní Doprava 
u delegáta
 Výlety 

u delegáta Výlety 

ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (možnost přistýlky), 
TV/SAT, klimatizace, lednice, balkon
stravování: polopenze, snídaně - bufet, večeře výběr ze 3 menu 
i s nápoji
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších fitness pomůcek na 
zpevnění těla, redukce 
vycházka do okolí, kaňon řeky Cetiny…
aquagymnastika v moři
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

ubytování: h. Alba: 2lůž. pok. s přísl. (s možn. přist.), TV/
SAT, lednice, balkon. Pokoje na mořskou stranu (přípl.) 
apt. Croatia: 3–6lůž. s přísl., s kuch. kout., TV/SAT, tel., lo-
džie či terasa, 3.–2lůžkové ložnice a obýv. míst. s lůžkem, 
4–2lůžkové ložnice a obýv. míst. s rozkl. gaučem,  
5lůžkové–2 samost. 2l. ložnice a obýv. míst. s lůžkem,  
6lůž. lož.–2 samost. 2l. lož. a obýv. míst. s rozkl. gaučem. 
Pro dvojice: 5lůž. ap. (2+2) os. v samostat. ložn. 
stravování: h. Alba: polopenze – bufet, nápoj k večeři,  
apt. Croatia: vlastní, lze dokoupit polopenze v h. Alba
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabili-
tační lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení 
s využitím nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění 
celého těla, redukce
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších fitness 
pomůcek na zpevnění těla, redukce 
aquagymnastika v moři na uvolnění, služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Omiš
Hotel Brzet*** 

Sveti Filip i Jakov
Hotel Alba**, Apartmány Croatia***

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

Severní Dalmácie se vyznačuje menšími letovisky, teplým 
a průzračným mořem, čistými oblázkovými plážemi a krás-
nou přírodou. V okolí se nachází tři národní parky. 
Sveti Filip i  Jakov je menší a klidné historické město, kte-
ré leží na překrásném pobřeží s tichými zálivy. Je zde čisté 
a třpytivé moře. Procházkou po pobřeží dojdete do nádher-
ného městečka Biograd na Moru (cca 3 km).
Turistický komplex Croatia se nachází v klidné části letoviska 
cca 100 m od pěkné pláže. Centrum s obchůdky je cca 300 m. 
Hotel Alba nabízí příjemné ubytování. Pro naše klienty dopo-
ručujeme pokoje na mořskou stranu. Součástí hotelu je recep-
ce, restaurace s terasou, bar, směnárna, minimarket, WiFi, sejf. 
Apartmány Croatia je řada dobře vybavených vilek umístěných 
v zeleni. Nabízi ubytování jak pro dvojice, tak i pro skupiny až 
6 osob (skvělá cena). Většinu služeb je možné čerpat v hotelu 
Alba. Cvičení probíhá v areálu hotelu. V komplexu lze využít 
tenisové kurty, plážový volejbal, půjčovnu kol…

MOŘE MOŘE

CENOVÝ HIT CENOVÝ HIT

HISTORIE PŘÍRODATURISTIKA TURISTIKA

Příjemné klima, 
průzračné moře,

příroda

Začněte  
prázdniny  
pohybem  
u moře

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

4. 6.–11. 6. 9 390

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava
 klid před sezónou, skvělá cena
 historie, hory, nedotčená příroda
 hotel s polopenzí přímo u moře 
 krásné pláže, průzračné moře 
 příjemné teplé klima i v červnu
 začněte léto zdravým pohybem

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, klid
 blízko centra menšího letoviska
 hotel s polopenzí, nápoje v ceně
 apartmány v zeleni, blízko moře
 možnost  vycházek po pobřeží

Využijte skvělou skupinovou cenu
a klid na začátku sezóny v hotelu,
který je žádaný a o dost dražší.
Nádherné historické letovisko.
Střední Dalmácie – příjemné teplé
počasí i v červnu. Vycházky do
přírody, výlety, možnost raftingu. 

 Doporučujeme 
Chorvatsko za skvělou cenu. Ocení ti, 
kteří hledají menší a klidnější letovis-
ko. Hotel i se stravou (doporučujeme 
pokoje k moři), můžete zkombinovat  
s dobře vybavenými apartmány.

 Doporučujeme 

NOVINKA

TERMÍNY
sobota 

–sobota

CENY/os. (Kč)

h. Alba 3l. apt. 2l. apt.
2l. pokoj  
v 5l. apt.

25. 6.–2. 7. 9 190 7 120 8 980 6 830

Hotel Brzet

Komplex Croatia

Kód: z3 Kód: z4
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Poreč
Hotel Delfín**, Apartmány Astra**   

CHORVATSKO

Istrie leží na největším jadranském poloostrově a patří mezi 
turisticky nejatraktivnější destinace v Chorvatsku. Nachází se 
zde nejvíce pláží oceněných tzv. Modrou vlajkou za čistotu. 
Hotel Delfín tvořený několika budovami se nachází v zeleni 
na slunečném poloostrůvku Zelená laguna, v blízkosti je sta-
rodávné městečko Poreč. Přímo před hotelem je průzračné 
moře. Hotel nabízí příjemné ubytování a je vyhlášen vynika-
jící bufetovou stravou. Je zde směnárna, restaurace, bar, inter-
net, kavárna, TV místnost a velký venkovní bazén s mořskou 
vodou. Zde probíhá pravidelně aquagymnastika.
Slunečníky a lehátka u bazénu jsou v ceně. V areálu najdou 
vyžití i rodiny - minigolf, stolní tenis, volejbal, vodní sporty, to-
bogán a skluzavky v moři. Bezprostředně u hotelového areálu 
je oblázková pláž, promenáda a mnoho kaváren, obchůdků...
Apartmány Astra jsou v těsné blízkosti moře nedaleko hote-
lu. Jednopatrové vilky se rozprostírají v piniovém háji, který 
poskytuje příjemný přírodní stín. Apartmány jsou vybaveny 
2 oddělenými dvoulůžkovými ložnicemi a kuchyní. Jsou 
vhodné i pro samostatné dvojice. Na centrální recepci je WiFi 
zdarma a internetový koutek.  V okolí najdete supermarket, 
pizzerie, restaurace s rybími specialitami, kavárny... 
Cvičení probíhá na ploše přímo u moře nebo v sále. Do centra 
Poreče je spojení turistickým vláčkem. Skvělé místo pro Vaši 
dovolenou, kam se klienti dlouhé roky rádi vrací.

BAZÉNMOŘE DENNĚ AQUA

HISTORIE

ubytování: hotel Delfín: menší 2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím (možn. přistýlky pro dítě), pokoje 
na mořskou stranu (za přípl.)
apt. Astra: 4lůžkové - dvě samostatné 2lůžkové 
ložnice, společná kuchyň, přísl., telefon, fén, 
balkon, terasa. Apt. jsou vhodné i pro dvojice 
stravování: hotel Delfín: polopenze formou 
bohatého bufetu, apt. Astra: vlastní strava, 
možnost dokoupení polopenze v hotelu Delfín
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, 
rehabilitační lekce, velký výběr pro každý věk. 
Komplexní cvičení s využitím nejúčinnějších 
fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
aquagymnastika v bazénu, služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Začněte 
a zakončete  

léto  
s pohybem

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, již 12. rok
 historické městečko procházkou 
 oblíbený hotel s velkým bazénem
 apartmány v zeleni, blízko moře
 denně aquagymnastika, velký bazén
 zdarma dítě do 12 let, 2. dítě do 5 let
 cvičení přímo u moře nebo v sále

Využijte skvělou cenu a klid na 
začátku a konci  sezóny na velmi 
oblíbenou Istrii. Příjemný a velmi 
žádaný hotelový komplex přímo 
u moře. Výborná bufetová strava. 
Dobře vybavené apartmány vhodné 
i pro samostatné dvojice. Kulturní 
vyžití v městečku Poreč. Jeden 
z našich nejoblíbenějších pobytů.

 Doporučujeme 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

Doprava autobus odjezd pátek odpoledne, cena 2 300 Kč
Apartmány Astra: Děti do 12 let ve 4 lůž. apt. 2 600 Kč, 
od 11. 6. 3 360 Kč
Příplatky: polopenze 2800 Kč, děti do 12 let 1 400 Kč 
(musí mít všichni na pokoji)
Hotel Delfín: od 20.8.: děti do 12 let přistýlka zdarma, 
děti 12–14 let přistýlka 3950 Kč, děti 14–18 let přistýl-
ka 6 200 Kč (ceny přistýlek dětí pouze se 2 dospělými)
Příplatek: 1lůž. pokoj 450 Kč, od 20.8. 800 Kč
Příplatek: mořská strana 500 Kč/os.

TERMÍNY
sobota 

–sobota

CENY/os. (Kč)

h. Delfín 3lůž. apt.
2lůž. pokoj  
ve 4lůž.apt.

4lůž. apt.

11. 6.–18. 6. 9 260 7 730 6 610 6 610

20. 8.–27. 8. 10 860 6 720 5 850 5 850

27. 8.–3. 9. 9 260 6 050 5 350 5 350

Hotel Delfín

Poreč

Pravidelná aqua

Pokoje apartmánů AstraApartmány Astra

Kód: z5
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Umag
Apartmány Polynesia***   

CHORVATSKO

Městečko Umag je známým turistickým letoviskem na vy-
hledávané a velmi žádané Istrii. V centru si lze prohlédnout 
řadu historických památek, užít si pohodu v pěkných kavár-
nách nebo navštívit velké množství obchůdků. 
Apartmány Polynesia jsou umístěny v  borovicovém háji, 
podél mořského pobřeží, cca 3  km od centra Umagu, se 
kterým je středisko spojeno turistickým vláčkem. Jsou tu 
rozsáhlé přírodní pláže včetně umělých betonových ploch, 
dno je místy písčité a mírně se svažující do moře.  V dobře 
vybaveném středisku najdete obchody, restaurace, kavárny, 
ambulanci, venkovní bazén a další nový bazén na pláži o roz-
loze 1000 m2 a sportovní centrum. Cvičení probíhá na pěk-
né ploše blízko moře. Standardní studia a apartmány jsou 
2–5lůžkové a  lze k nim dokoupit polopenzi. Polopenze je 
velmi bohatá a  má výhodnou cenu pro děti až do 14 let.  
Děti do 14 let mají v  ceně i  aktivní program s  lektorem 
(u starších dětí je možnost po dohodě v CK program odečíst, 
pokud se nezúčastní). Letos jsme pro Vás připravili 2 termí-
ny. Přímo o prázdninách  s námi  můžete strávit týden nebo 
14 dní skvělou aktivní dovolenou kdy si zacvičíte, odreagu-
jete a hlavně se s naší cvičitelkou zasmějete.

BAZÉNMOŘE DENNĚ AQUA

HISTORIE

ubytování: studia a apartmány: 2–5lůž. s přísl., s kuch. 
koutem, TV/SAT, telefon, balkon nebo terasa. 2–3lůžková 
studia: obývací místnost se třemi lůžky a s kuchyňským 
koutem, 3lůž. apt.: 2lůžková ložnice a obývací místnost 
s  kuchyňským koutem, 4lůž. apt.: 2lůžková ložnice a obýv. 
místnost s menším rozkl. dvojůžkem a kuchyňským koutem, 
5lůž.apt.: 2lůž. ložnice a obývací místnost s dvěma lůžky 
a rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.  
stravování: vlastní nebo polopenze formou bohatého bufetu 
(za příplatek), vynikající strava
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení 
s využitím nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění 
celého těla, redukce
pravidelná aquagymnastika v bazénu
program pro děti 3–14 let v době cvičení
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Prázdniny
u moře

s pohybem 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, žádaná Istrie
 historické město procházkou, vláčkem 
 apartmány v zeleni, přímo moře
 bez stravy, možnost polopenze
 bazén, pravidelná aquagymnastika
 program pro děti v době cvičení

Pro velký zájem 2 atraktivní termíny 
o prázdninách za výhodnou cenu. 
Vilky v klidné části, kulturní vyžití 
v městečku Umag. Velký výběr lekcí 
se skvělou cvičitelkou, pravidelná 
aquagymnastika. Pro ženy a celé 
rodiny. V době cvičení mají děti do 
14 let aktivní program v ceně.

 Doporučujeme 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, 
cena 2 300 Kč
Děti do 14 let: v 3lůžkovém studiu 6 580 Kč,  
v 3lůžkovém apartmánu 7 100 Kč,
v 4lůžkovém apartmánu 6 780 Kč,  
v 5lůžkovém apartmánu 5 920 Kč
Příplatek: polopenze 3 500 Kč,  
děti do 5 let zdarma, děti do 14 let 1 785 Kč 

HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ

TERMÍNY
sobota 

–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. 
studio

3lůž. 
studio

4lůž.  
apt.

3lůž.  
apt.

2. 7.–9. 7.
9. 7.–16. 7. 9 560 7 510 7 720 8 040Každoročně oblíbený pobyt

Letovisko Umag

Pravidelná aquagymnastika

Skvělá rodinná dovolená

Apartmány Polynesia

Kód: z6
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Lanterna
Apartmány Lanterna**   

CHORVATSKO

Zalesněný areál Lanterna se nachází 13 km od města Poreč. 
Toto klidné místo nabízí jedno z nejhezčích koupání na Istrii. 
V areálu najdete sportovní vyžití (tenisové kurty, beach vo-
lejbal, stezky pro in-line brusle) a v blízkém kempu je vel-
mi pěkný bazénový komplex (plavecký bazén, vířivky, bazén 
s mořskou vodou dětské bazény). Pro dětské vyžití zde na-
jdete pískoviště, houpačky, kolotoče, minigolf, hřiště.
Apartmány jsou rozprostřeny po celém přírodním areálu 
blízko moře. Apartmány kategorie B jsou starší a jednoduš-
ší, kategorie A jsou částečně rekonstruované. Pro náročněj-
ší klienty lze objednat luxusnější apartmány Sunset přímo 
u  moře. Některé apartmány jsou přímo u cvičební plochy, 
jiné max. 10 min. procházkou. Plocha  s výhledem na moře je 
částečně zastíněna stromy, takže je cvičení příjemné.
Ve výborné restauraci se  podává velmi bohatá polopenze. 
V objektu najdete další restaurace, obchody, směnárnu, WiFi. 
K dispozici  je i 24 hodinová lékařská služba. Klidný areál je 
vhodný jak pro samotné ženy, tak i pro rodiny s dětmi.

BAZÉNMOŘE SPORTOVNÍ VYŽITÍ

ubytování: varianta A a B:  3, 4 a 6lůžkové apartmány 
s příslušenstvím, kuchyňský kout, balkon 
varianta A:  4 a 6lůžkové apartmány – samostatné ložnice 
s 2 lůžky, kuchyň oddělená. 3lůžkové apartmány –1 ložnice 
a obývací pokoj s kuchyní a s 1 lůžkem 
varianta B:  3 a 6lůžkové apartmány – samostatné ložnice 
s 1 nebo 2 lůžky, kuchyň oddělená. 4lůžkové apartmány: 
samostatná ložnice a obývací pokoj s kuchyňkou a s 2 lůžky. 
Pro dvojice doporučujeme: 3lůžkové apartmány (doplatek za 
neobsazené lůžko), nebo dvoupatrové 6lůžkové apartmány 
– samostatná neprůchozí ložnice s balkonem
stravování: vlastní, možnost dokoupení bohaté polopenze 
formou bufetu včetně nápojů
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
 aquagymnastika v moři na uvolnění
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Aktivní 
dovolená
u moře

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, již 22. rok
 nejkrásnější koupání na Istrii, klid
 apartmány v zeleni, přímo u moře
 vlastní strava nebo bohatá polopenze
 sportovní vyžití, restaurace, obchody

Oblíbený pobyt  v žádané Istrii. Dobrá 
cena, atraktivní termín. Na dosah 
historické město Poreč.  Volba mezi 
dvěma tipy ubytování. Zastíněná cvi-
čební plocha, průzračné teplé moře. 
Příjemné přírodní prostředí pro ženy 
i celé rodiny. Lze dokoupit vynikající 
bohatou polopenzi.

 Doporučujeme 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

Doprava autobus odjezd pátek odpoledne, 
2 450 Kč
Děti do 3 let bez lůžka zdarma
Sunset S3,S4 8 290 Kč/os
Příplatky: za apt. typu A 600 Kč/os./týden,
neobsazené lůžko typu B 3 700 Kč,  
polopenze: dosp. 3 920 Kč, děti 2 740 Kč/os.
Akce: Sleva z uvedených cen 500 Kč/os. do 
28. 2. 2022 

TERMÍNY
sobota 

–sobota

CENY/os. (Kč)

Dospělí Děti 3–12 let

apt. B4, B6
2lůž. pok.

apt.  
B3

apt.  
B3, B4, B6

16. 7.–23. 7. 6 750 6 970 5 980

SLEVA  
500 Kč/os. do 28. 2. 2022 

Apartmány Lanterna

Příjemné plážeApartmán - ilustrační foto

Oblíbený pobyt

Zastíněná plocha na cvičení

Kód: z7
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Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, 
cena 2 400 Kč.
H. Adriatic děti do 12 let přistýlka zdarma 
Příplatek: balkon 300 Kč/os.
Vila Ivana: studio 2+1 7980 Kč  
Děti do 14 let (se 2 dosp. ve studiu) zdarma
Děti do 14 let (se 4–5 dosp. v apt.) zdarma 
Apartmán 5-6lůžkový 5 990 Kč/os.

ubytování: hotel Villa Ivana: 2-6lůžkové apartmány s příslušen-
stvím, kuchyňka včetně mikrovlnné trouby, klima, TV/SAT, WiFi
hotel Adriatic: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), telefon, trezor, 
TV/SAT, WiFi,minibar, klima, francouzské okno, balkon (za přípl.)
stravování: h. Villa Ivana: vlastní, hotel Adriatic: polopenze 
formou bohatého bufetu, na vyžádání bezlepková strava
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační lekce, 
velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
aquagymnastika v moři na uvolnění
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Biograd na Moru
Hotel Villa Ivana***, Hotel Adriatic***+

Biograd na Moru je živé a velmi oblíbené turistické letovis-
ko Severní Dalmácie. Toto krásně upravené město s několika 
parky a bohatou přírodou se rozkládá na poloostrůvku mezi 
zálivy Bošana a Soline. Má rozlehlé oblázkové pláže obklo-
pené borovými lesy oceněnou Modrou vlajkou za čistotu. 
Villa Ivana je zcela nově zrekonstruovaný malý hotel, který se 
nachází v klidné části cca 5 minut pěšky od centra. Příjem-
nou procházkou přes lesní park dojdete k pláži (cca 250 m). 
Nabízí moderní, dobře vybavené a klimatizované apartmány. 
Příjemný majitel hotelu vlastní také CK, nabízí různé výlety, 
směnárnu, půjčení aut. V místní restauraci s terasou si mů-
žete dát chutné a čerstvé chorvatské jídlo. 
Pro náročnější klienty je v nabídce první opravdový designo-
vý hotel na chorvatském pobřeží. Hotel Adriatic se nachází 
v borovicovém lese, přímo na pláži, cca 5 minut chůze od 
centra. Ze všech pokojů je krásný výhled - přímý nebo boční 
na moře. Pro relaxaci je tu pro Vás jedinečný lůžkový bar. 
K vybavení patří recepce, WiFi, směnárna, výtah, restaurace, 
venkovní bazén se sladkou vodou, slunečníky a lehátka 
zdarma (omezený počet), vnitřní bazén, balneo a procedury. 
Opalovat se můžete na oblázkové, betonové i nedaleké pí-
sečné pláži, najdete zde i přírodní stín. Vedle hotelu je leso-
park a přes něj se dostanete k hotelu Villa Ivana (cca 5 min.). 
Cvičení probíhá na příjemné venkovní ploše. Letovisko je vý-
chodisko výletů do Národního parku Kornati, na vodopády 
Krka a na protilehlý ostrov Pašman (20 min.).

V.I.P

HISTORIE

MOŘE BAZÉN BALNEO

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, hezké místo
 oblíbené a živé letovisko s parky
 moderní ubytování v klidné části
 designový hotel na pláži, bazén
 modrá vlajka za čistotu pláží, příroda
 lodní výlety, národní park, vodopády
 pro rodiny - zdarma až 2 děti 

Velmi žádané a dražší letovisko si 
vychutnáte za fantastickou cenu 
v moderní rodinné vile se skvělou 
polohou, v klidu, blízko centra a moře. 
Čeká Vás přátelský majitel a místní 
restaurace s typickými specialitami. 
Náročnější klientky si mohou zvolit  
vynikající hotel s polopenzí na pláži, 
vnitřní i venkovní bazén, procedury. 
Pláže oblázkové, písečné, betonové. 

 Doporučujeme 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

NOVINKA

Pohyb
a průzračné

moře

TERMÍNY
sobota 

–sobota

CENY/os. (Kč)

hotel 
Adriatic

2lůž. 
studio

3lůž.  
apt.

4lůž.  
apt.

23. 7.–30. 7. 16 850 7 480 7 770 6 660

Villa Ivana

Hotel Adriatic

Pokoj v hoteluVilla Ivana Bazén hotelu

Pohoda na našich pobytech

Hotelový bar

Biograd na Moru

Kód: z8
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Doprava autobus odjezd v pátek odpoled-
ne, cena 2 400 Kč
Imperial: děti do 12 let přistýlka 8 330 Kč, 
do 5 let zdarma
Flora Madera: přistýlka 9 780 Kč 
Děti do 12 let přistýlka zdarma  
(2. dítě po dohodě v CK)
Příplatek: obědy 2 200 Kč

ubytování: 2lůž. pokoje s příslušenstvím (možnost přistýlky), 
TV/SAT, klima, WiFi, 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 celého těla, redukce
venkovní bazén, 
pravidelná aquagymnastika
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Vodice
Hotel Depandance Flora a Madera***, Hotel Imperial****

Vodice je známé letovisko a patří k nejpůvabnějším v Sever-
ní Dalmácii. Městečko je přímo zeleným rájem a je nazývá-
no St. Tropez Jadranu. Dlouhá přístavní promenáda se táhne 
podél tohoto celého místa a najdete zde množství obchůd-
ků, restaurací, barů a kaváren. Za ní se rozkládají oblázkové 
pláže, betonová plata a skalní plošiny. Moře je v této oblasti 
mimořádně čisté a vstup do vody pozvolný. 
Hotel Depandance Flora a Madera je cenově výhodné jed-
nodušší ubytování s klimatizací a s balkonem, které letos 
prošlo rekonstrukcí. Je součástí hotelového komplexu Im-
perial a nachází se cca 1 km od centra, přímo u oblázkové 
pláže. Komplex je obklopen krásným parkem bohatým na 
mediteránskou zeleň, borovice lemují pobřeží. Hostům je 
v hlavní budově hotelu Imperial k dispozici recepce, výtah, 
hlavní restaurace, kde se podává polopenze, restaurace a la 
carte, kavárna, bar, obchod se suvenýry, biliard, stolní tenis, 
tenisový kurt, půjčovna kol, sauna, fitness, možnosti masáží, 
dětský klub a venkovní bazén s mořskou vodou. Pro náročné 
klienty možno zajistit přímo 4*hotel Imperial. Cvičení pro-
bíhá na venkovní ploše. Pobyt mohou zpříjemnit výlety do 
blízkých národních parků Krka, Kornati a Plitvická jezera. 

MOŘE

CENOVÝ HIT

PŘÍRODA HISTORIE

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, příroda
 žádané letovisko, St. Tropez Jadranu 
 depandance je nově po rekonstrukci
 služby a strava ve 4* hotelu Imperial
 venkovní bazén, sauna, tenis, masáže
 zdarma - dítě do 12 l., 2. dítě do 7 l.

Skvělé místo za super cenu a výborná 
poloha v přírodě. Ubytování je v nově 
vybavené depandanci, ale všechny 
ostatní služby čerpáte ve 4* hotelu, 
který má v hlavní sezóně podstatně 
vyšší cenu (na vyžádání). Možnost 
zajímavých výletů do národních parků. 
Sportovní dovolená i pro celé rodiny.

 Doporučujeme 

Léto  
ve velmi  

 půvabném  
letovisku

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

NOVINKA

Doprava autobus odjezd v pátek odpoled-
ne, cena 2 500 Kč
Depandance: přistýlka: 9520 Kč, Děti do 
12 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: 1lůžk. pokoj 4 200 Kč
Hotel: mořská strana 350 Kč/os 

ubytování: 2lůž. pokoje s možností přistýlky s vlastním příslu-
šenstvím, balkon  
stravování: polopenze formou bufetu, nápoje v ceně (nealko, 
pivo, víno…)
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
 společná vycházka – Baška 
Voda, Makarská
aquagymnastika v moři na 
uvolnění
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Baško Polje
Hotel a Dependance Alem**

Baško Polje je typickým letoviskem žádané Makarské riviéry. 
Vyniká krásnými plážemi z drobných oblázků, bohatstvím bo-
rových lesů a jedinečnou přírodní scenérií, jíž dominuje po-
hoří Biokovo. Nachází se 2 km od kouzelného městečka Baška 
Voda, kam dojdete příjemnou promenádou kolem moře. Na 
opačnou stranu dojdete až do oblíbené Makarské.
Komplex Alem se nachází uprostřed středomořského parku, 
který má léčebné účinky na celý organismus. Komplex tvoří 
hlavní třípatrová budova a depandance - samostatné jedno-
patrové pavilony, které jsou rozmístěny okolo v lesoparku. 
Hotel prošel rekonstrukcí. V jednodušších pokojích je nové 
vybavení (dříve to snižovalo hodnocení, v roce 2022 by měla 
být i klimatizace) a balkon většinou na mořskou stranu. Jeho 
největší předností je fantastická poloha přímo u moře, nád-
herná příroda a klid i v plné sezóně. Je zde restaurace, ka-
várna, terasa, TV místnost, obchod se suvenýry, samoobsluha 
a bankomat.  V recepci hotelu je dostupná WiFi. 
Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do moře. Kom-
plex nabízí dobré možnosti pro sportovní vyžití. Turisté 
mohou podnikat túry do pohoří Biokovo. Cvičení probíhá na 
venkovní ploše chráněné proti sluníčku. Oblíbený pobyt.

MOŘE

CENOVÝ HIT

PŘÍRODA TURISTIKA

Dovolená  
v malebném  

místě Makarské 
riviéry

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, příroda
 klidné místo v atraktivní lokalitě
 hotel po rekonstrukci u moře
 středomořský park, vlastní pláž 
 pro rodiny – zdarma dítě do 12 let
 promenáda u moře, vycházky, výlety

Využijte skvělou cenu a klid i v plné 
sezóně. Jednodušší ubytování má 
fantastické umístění v borovém háji 
u kouzelné pláže  a dobré služby 
(v ceně bufet i s nápoji). Přímořskou 
promenádou dojdete do kouzelných 
letovisek Baška Voda a Brela. Klienti 
byli minulý rok místem nadšeni.

 Doporučujeme 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)

Imperial dependance 
Flora Madera

30. 7.–6. 8. 19 880 10 880

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)

dependance hotel

6. 8.–13. 8. 10 550 10 650

Hotel a depandance

Aqua v bazénu

Hotel a depandance Alem

Hotel Alem

Kód: z9 Kód: z10
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Makarská
Hotel Rivijera**, Hotel Biokovka***, Apartmány Kovačič***    

Makarská riviéra je jedno z nejkrásnějších míst v Chorvat-
sku. Chrání ho pohoří Biokovo, má hojnost vegetace, včetně 
borových lesů. Makarská je malebné městečko, které patří 
k  nejoblíbenějším střediskům střední Dalmácie a najdete 
zde kulturní vyžití, příjemné kavárny a obchůdky. Můžete vo-
lit ze 3 typů ubytování, které jsou blízko sebe. Všechny leží 
v zeleni na okraji města v těsné blízkosti moře u rozlehlé 
pláže, tvořené drobnými bílými oblázky. Příjemnou pobřežní 
promenádou lze dojít do historického centra.
Hotel Rivijera je velmi dobře hodnocený hotel pavilonového 
typu v zeleni, kde mohutné borovice skýtají příjemný stín 
k odpočinku. K výbavě patří restaurace, směnárna, sejf, bar, 
kavárna,  tenisové kurty, stolní tenis, minigolf a hřiště. 
Lázeňský hotel Biokovka je obklopen piniovým hájem. Hotel 
má vnitřní vyhřívané bazény s  mořskou vodou a  teplotou 
až 36°C, saunu a moderní fitcentrum, obchod, bar, tavernu... 
Hotel nabízí cenově dostupné  léčebné procedury (masáže, 
koupele…). V obou hotelích je výborná strava.
Apartmánový dům Kovačič  se nachází přímo u hotelů a nabí-
zí pěkná studia a apartmány s terasou a s kuchyňkou. V udržo-
vané zahradě je příjemné posezení a venkovní bazén. 
Ve všech objektech je WiFi. Cvičení probíhá na zastíněném 
hřišti a je doplněno společnými vycházkami kolem moře.

BAZÉNYMOŘEV.I.P.

PROCEDURY

ubytování: hotely Rivijera a  Biokovka: 2lůžkové pokoje s přísl. 
(možnost přist.), lednice, TV, balkon (H. Rivijera za dopl.), klima 
(H. Biokovka) apt. Kovačič: 2–4lůž. apartmány a studia s přísl., 
kuchyňka, TV, terasa nebo balkon
stravování: h. Rivijera, h. Biokovka: polopenze – formou bufetu  
apartmány Kovačič: bez stravy
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
vnitřní bazény s teplou mořskou vodou (h. Biokovka)
aquagymnastika v moři
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Pohyb  
a pohoda  
na plážích  
Makarské  

riviéry

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8 denní pobyt, doprava, příroda
 Makarská - teplé podnebí a moře
 hotel Riviera přímo u pláže v zeleni
 hotel Biokovka – vnitřní bazén
 polopenze, možné all inclusive light
 apt. s kuchyňkou, venkovní bazén
 zdarma dítě  do 12 let nebo do 7 let

Navštivte jedno z nejpůvabnějších 
letovisek v klidném termínu. Výběr 
z ubytovacích kapacit, které se 
nachází v zeleni a přímo u moře. 
Zastíněná venkovní plocha na cvičení. 
Při zájmu společné vycházky podél 
čistého moře do letovisek Baška 
Voda, Brela. Prodlužte si léto.

 Doporučujeme 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, 
cena 2 500 Kč
Hotel Biokovka: dospělí přistýlka 10 100 Kč, 
děti do 7 let přistýlka zdarma
Přípl.: 1lůž. pok. 2 600 Kč, moř. str. 500 Kč/os.
Hotel Rivijera: dospělí přistýlka 8 200 Kč, 
děti do 12 let přistýlka zdarma
Přípl.: 1lůž. pok. 2 810 Kč, balkon 1 000 Kč/os.
Apt. Kovačič: 2+1 pro 2 os. 7 700 Kč/os., pro 
3 os. 6 200 Kč/os., 2+2 pro 4 os. 5 700 Kč/os.

TERMÍNY
sobota  

–sobota

CENY/os. (Kč)

Biokovka Rivijera
2lůž. apt. 
Kovačič

3. 9.–10. 9. 11 500 9 190 7 200

Hotel Biokovka

Hotel Rivijera

Vnitřní bazén - Biokovka

Apartmány Kovačič

Oblíbený pobyt již několik let

Makarská

Letovisko Makarská

Kód: z11
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         Kanárské ostrovy – Gran Canaria
Abora Buenaventura by Lopesan Hotels****  

Gran Canaria je třetím největším ostrovem Kanárských ostro-
vů. Svým návštěvníkům nabízí krásné dlouhé pláže i úžasnou 
přírodu - více než 40 % ostrova tvoří chráněná území. Historii 
Vám přiblíží archeologické naleziště, na které je tento ostrov 
nejbohatší. Pozoruhodné jsou i duny Maspalomas, mají až de-
set metrů a připomínají Saharu. Zábavu i poznání zároveň si 
užijete na výletě do hl. města Las Palmas. Uvidíte řadu histo-
rických staveb, nakoupíte v kouzelných obchůdcích. Na spo-
lečných výletech toho bude na poznávání ještě mnohem více. 
Playa del Inglés je jedna z nejpopulárnějších a nejživějších 
oblastí na jihu ostrova poblíž kouzelné přírodní rezervace 
Dunas de Maspalomas. Nabízí nepřeberné množství kultur-
ního vyžití. Pyšní se klidným průzračným mořem.
Hotel Abora Buenaventura s vysokým komfortem je krásný 
velký resort v nádherné zahradě, který nabízí skvělé služby. 
V roce 2019 prošel rekonstrukcí. Hostům je k dispozici vstup-
ní hala s recepcí a Wifi, výtahy, internet. koutek (za popl.), re-
staurace, 4 bary, sál, salon krásy, služby lékaře a několik ma-
lých obchodů. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro dospělé 
(jeden v zimních měsících vyhřívaný), Splash park, sluneční 
terasa s lehátky a slunečníky, hřiště, stolní tenis, šipky, kuleč-
ník, posilovna, tenisové kurty, kurzy tenisu a potápění. Cent-
rum letoviska je cca 300 m. Rozsáhlá pláž se světlým pískem 
a přírodní rezervace písečných dun Dunas de Maspalomas je 
procházkou cca 10 min. Hotel zajišťuje několikrát denně i do-
pravu na pláž (zdarma). Cvičení probíhá na venkovní ploše 
nebo v sále. Skvělým pobytem si přivoláme léto.

HISTORIEMOŘEV.I.P.

ubytování: 2lůžkové pokoje s přísl. (možn. přist,), TV/SAT, 
klimatizace, konvice,telefon, fén, minibar, WiFi, trezor, balkon 
nebo terasa (výhled na moře)
stravování: polopenze formou bufetu (za přípl. all inclusive) 
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
letecká doprava, transfer do/z letoviska 
pojištění Basi od ERV Evropské Pojišťovny 
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Ukončete 
zimu 

na krásných 
plážích

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, ohřejte se
 nejpřívětivější podnebí na světě
 jih ostrova, teplota cca 24°C
 moderní letovisko, kulturní vyžití 
 luxusní hotel v nádherné zahradě
 vyhřívaný bazén, rozsáhlá pláž
 atraktivní výlety – příroda, historie

Pojeďte si odpočinout na slunný 
ostrov. Nejlepší lokalita na ostrově, 
skvěle hodnocený hotel, kouzelná 
zahrada, teplé moře s krásnými 
vlnami, spousty krámků, restaurací, 
příjemní lidé. Vynikající strava, 
možnost dokoupení all inclusive. 
Zpevnění postavy  před jarem.

 Doporučujeme 

letecky doprava Praha – Gran Canaria – 
Praha

 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

Dospělí na 3. lůžku: de luxe 20 190 Kč, 
standard 19 590 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 500 Kč
Příplatek: all inclusive 2 250 Kč

TERMÍNY
středa –středa

CENY/os. (Kč)

de luxe standard

16. 3.–23. 3. 23 290 22 490

Kód: z27

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

NOVINKA

Letovisko Hotel Abora Buenaventu

Pěkné prostředí hotelu

PlážeDunas de Maspalomas

Luxusní pokoje



ČESKÁ REPUBLIKA70 71ŠPENĚLSKO

      Kanárské ostrovy – Fuerteventura
Hotel Elba Sara Beach Golf Resort****    

Ostrov Fuerteventura je nejteplejší a druhý nejrozlehlej-
ší z  Kanárských ostrovů. Je ostrovem nekonečných bílých 
a  světlých pláží, kterým se právem říká „evropský Karibik“. 
Celoročně přitahuje množství turistů blankytným mořem 
a slunečným počasím po celý rok. Můžete obdivovat kouzlo 
místních nádherných vesniček, četných větrných mlýnů nebo 
třinácti přírodních rezervací. Pokud jste ještě nikdy na vlastní 
oči neviděli pouštní krajinu, můžete ji spatřit právě na tomto 
ostrově – duny v Corraleju jsou dnes národním parkem.
Caleta de Fuste je moderní letovisko u pěkné písčité pláže, 
která má téměř 1 km a jen pozvolna se svažuje do Atlantiku. 
Je chráněná vlnolamy i před větrem. Nabízí zábavu i relaxaci.
Hotel Elba Sara Beach Golf Resort má jedinečnou polohu na 
dlouhé písčité pláži s jemným pískem. Za ním je golfové hřiště. 
Centrum letoviska je cca 2 km, ale zábavní možnosti začínají 
již v těsné blízkosti hotelu. Hlavní město Puerto del Rosario 
cca 13 km. Hotel má luxusně vybavené pokoje s výhledem na 
moře. Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, internet. 
terminál (za popl.), Wi-Fi ve veřejných prostorech, 2 restaura-
ce, kavárna, 2 bary, kabaretní divadlo, sauna s jacuzzi, prádel-
na, půjčovna aut. V krásné hotelové zahradě jsou dva velké 
bazény pro dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), 
dětský bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, tenisové 
kurty, posilovna, jacuzzi, devítijamkový minigolf, lekce golfu, 
půjčovna kol, volejbal, rybaření. Cvičení probíhá na venkovní 
ploše nebo v konferenční místnosti. Hotel má strategickou 
polohu pro výlety do všech zajímavých míst ostrova.

PŘÍRODAMOŘEV.I.P.

ubytování: 2–4lůž. pokoje a apartmány s přísl., TV/SAT, 
klimatizace, telefon, fén, minibar, WiFi, trezor, balkon nebo 
terasa (výhled na moře)
stravování: polopenze formou bufetu (za přípl. all inclusive)
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
letecká doprava, transfer do/z letoviska 
pojištění Basi od ERV Evropské Pojišťovny 
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Podzimní 
zastavení 
za teplem 
a zábavou

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, pohoda
 dlouhé pláže Atlantiku, bílý písek
 velmi příjemná teplota okolo 25°C 
 luxusní hotel u pláže, klidné místo
 vyhřívaný bazén v krásné zahradě
 moderní letovisko, zábava, relaxace 
 slunce, písek, poušť, horské hřebeny

Pobyt na nejteplejším z Kanárských 
ostrovů Vám zpříjemní sychravý 
podzim slunečnými dny, perfektním 
cvičením, koupáním a zábavou na 
krásných plážích s bílým pískem. 
Elegantní hotel s unikátním výhledem 
na moře a vyhřívaným bazénem, 
vynikající polopenze. Zajímavé výlety. 

 Doporučujeme 

letecky doprava Praha – Fuerteventura – 
Praha

 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

Dospělí na 3. lůžku: suite 23 790 Kč,  
junior suite 21 990 Kč, standard 19 390 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 800 Kč
Příplatek: all inclusive 4 000 Kč

TERMÍNY
neděle – 
neděle

CENY/os. (Kč)

suite
junior 
suite

standard

16. 10.–23. 10. 28 590 25 790 22 290

Kód: z28

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

NOVINKA

Hotel Elba Sara Beach Golf Resort

Luxusní pokoje

Nádherný ostrov

Letovisko



72 TURECKO

Turecko
Armonia Holiday Village & Spa*****   

Turecko je nádherná země a skvělé místo po Vaši dovolenou. 
Služby jsou zde na velmi dobré úrovni, počasí stálé a slu-
nečné. Egejská riviéra je opravdovým přírodním skvostem. 
Nabízí nádherné pláže a zátoky s průzračným mořem, spous-
tou zeleně a horskými masivy v pozadí. Opravdovou perlou 
je oblast okolo města Bodrum, které je velmi vyhledávané. 
Městečko Turgutreis leží asi 20 km od Bodrumu a patří mezi 
oblíbená letoviska. Je známé citrusovými plážemi, můžete 
se potápět ke ztroskotaným vrakům lodí nebo podniknout 
vycházku po okolních kopcích. Najdete zde i známý trh, kam 
se sjíždí místní za prodejem ovoce a zeleniny, případně na-
podobenin značkových výrobků.
Armonia Holiday Village & Spa je příjemná prázdninová 
vesnička, která prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí. Leží 
v kouzelné zahradě, přímo u široké písečné pláže, ze které 
je krásný výhled na řecký ostrov Kos. Centrum města Turgu-
treis je 5 km, centrum města Bodrum je 24 km, oba dostup-
né místní dopravou. K vybavení patří vstupní recepce, bary, 
obchody, 2 bazény, turecké lázně, sauna, fitness, masáže, 
tenisový kurt a potápění za popl. Strava je formou all inclu-
sive. Cvičení probíhá v areálu hotelu. Na pláži je bar, lehátka, 
slunečníky a osušky jsou zdarma. K zajímavým výletům pa-
tří poznávání historie Efesu, Pamukkale či skalních hrobek 
v Tlosu, nádherná příroda ve skalním kaňonu Saklikent nebo 
známá pláž Iztuzu, kam svá vajíčka klade ohrožený druh žel-
vy karety obecné. Klienti jsou zde velmi spokojeni.

BALNEO

HISTORIE

MOŘE AQUAV.I.P.

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možnost přistýlky), LCD TV/ SAT, 
fén, trezor, minibar (denně doplňován vodou), trezor (za 
poplatek), klimatizace, telefon, WiFi, balkon nebo terasa 
stravování: formou all inclusive
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2–3x aquagymnastika v bazénu a v moři
letecká doprava, transfer do/z letoviska 
plážový servis, služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Moře  
a zázračné  
prameny, 
 které léčí

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, oblíbené
 starobylý Bodrum, kouzelné pláže
 5* hotel v zahradě, all inclusive
 velké bazény, sauna, wellness, 
 lehátka, slunečníky - pláž v ceně

Pro Vaše nadšené ohlasy již letos 
3 termíny - bezkonkurenční cena na 
množství služeb, nádherné prostředí 
a hlavně vynikající strava. Cvičení 
v příjemném amfiteátru, pravidelná 
aquagymnastika, zajímavé výlety. 

 Doporučujeme 

letecky Praha –Bodrum – Praha. 
 Doprava 

TERMÍNY
čtvrtek–čtvrtek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

2. 6.–9. 6. 18 280

21. 7.–28. 7. 21 980

25. 8.–1. 9. 21 480

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč
Děti do 13 let přistýlka 7 990 Kč
Přípl.: 1lůž. pok. 5 500 Kč, od 2. 6. 3 500 Kč

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

Armonia Holiday Village & Spa

Hotel

Pravidelná aquagymnastika

Pěkné místo na cvičení

Kód: z23



74 TUNISKO

Tunisko
Hotel EL Borj***+  

Tunisko je kouzelná orientální země afrického kontinentu, 
lákající tisícovky cestovatelů k objevování svých krás. Pat-
ří k  jedněm z nejlepších destinací, kde lze za příznivé ceny 
krásně lenošit v pěkných all inclusive komplexech. Čekají Vás 
nekonečné písčité pláže a teplé vody Středozemního moře. 
Tunisko je země plná historie a kultury s odkazy starými až 
3 tisíce let. Část historie na Vás čeká i v kouzelném městě 
Mahdia.  Toto letovisko patří k nejpříjemnějším místům pro 
klidnější dovolenou a najdete  zde jednu z nejkrásnějších plá-
ží Tuniska. Mahdia je plná různých obchodů, kaváren a tradič-
ních bazarů, ukáže vám tuto zemi v celé své nádheře.
Hotel El Borj odpovídá 4* a je klienty velmi dobře hodnoce-
ný. Od centra a starého města Mahdia je vzdálen cca 3,7 km. 
Hotel je umístěn přímo na písečné pláži s  jemným bílým 
pískem, s mušličkami a s neskutečně čistou vodou. Pláž má 
pozvolný vstup do moře, lehátka a slunečníky jsou zdarma. 
V tomto menším a klidném resortu je velký venkovní bazén, 
ve kterém se cvičí aquagymnastika. Příjemné SPA centrum 
nabízí atraktivní procedury, saunu, vnitřní bazén, hammam. . . 
(za popl.). Dále se zde nachází vstupní hala s recepcí, re-
staurace, bary, obchod se suvenýry, dětský bazén a hřiště, 
miniklub, WiFi v celém areálu hotelu zdarma. V prostorné 
konferenční místnosti s příjemnou teplotou probíhá většina 
cvičení, popř. pomalé lekce u moře. Pohodlné klimatizované 
pokoje jsou v menších pavilonech zahrady. Vynikající strava 
formou all inclusive je hodně bohatá i na ovoce a zeleninu. 
Snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehký snack během 
dne, káva a zákusky, tématické večeře, neomezené množství 
místních, rozlévaných alkoholických a nealkoholických ná-
pojů od 10:00 do 24:00 hodin. Mahdia je i skvělý výchozí 
bod k výletům. Můžete s milým průvodcem navštívit svě-
toznámé historické Kartágo, impozantní koloseum El Jemu 
a mnoho dalších. Skvělý začátek a konec léta s dokonalou 
relaxací. Vhodné i pro celé rodiny, výhodná cena pro dítě.

BALNEO

HISTORIE

MOŘE AQUAV.I.P.

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. i 2 přistýlek), fén, tel., WiFi, 
SAT/TV, centrální klima, trezor, lednička, balkon nebo terasa.  
Na vyžádání rodinné pokoje či sousedící pokoje se spoj. dveřmi. 
stravování: formou all inclusive
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
pravidelná aquagymnastika v bazénu a moři
plážový servis
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta
Pro organizovanou turistiku (s voucherem CK) není vízová 
povinnost. Při vstupu do Tuniska se musí klient prokázat 
cestovním pasem platným alespoň dalších 6 měsíců po návratu 
z destinace.

 Cena zahrnuje 

Skvělá  
relaxace,  
dokonalý 

servis

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, klidné místo
 krásné historické letovisko Mahdia
 hotel u moře, výborné hodnocení
 pěkný sál na cvičení, velký bazén
 SPA, soukromá pláž, lehátka v ceně
 all inclusive, skvělé pochoutky
 výhodná cena dítě do 12 let

Pobyt se minulý rok hodně libil. 
Vynikající poměr cena a kvalita slu-
žeb. Znalci Tuniska volí jednoznačně 
klidnější letovisko Mahdia, nazývané 
„Karibik Tuniska“. Komornější hotel 
v zeleni s velmi milým personálem, 
vynikající kuchyní,  velkou nabídkou 
služeb, včetně cenově dostupných 
masáži. Pískem do bíla zbarvené plá-
že, teplé moře a typicky tuniský život 
ve starém centru. Zajímavé výlety.  

 Doporučujeme 

letecky Praha –Monastir – Praha. 
 Doprava 

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč
Děti do 12 let přístýlka 6 890 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 300 Kč

případný místní poplatek
 Cena nezahrnuje 

u delegáta
 Výlety 

TERMÍNY
úterý–úterý

CENY/os. (Kč)
Dospělí

28. 6.–5. 7. 17 980

30. 8.–6. 9. 15 880

Hotel EL Borj

Vnitřní bazén

Bylo nám tu krásně

Útulný hotel

Výlety

Kód: z24



76 KYPR

Severní Kypr
Hotel Merit Cyprus Garden****  

Objevte s námi perlu ve východní části Středozemního moře – 
ostrov Kypr, který si zamilují i ti nejnáročnější turisti. Slunce 
svítí nad Kyprem více než 300 dní a hlavní turistická sezóna 
trvá od poloviny května, do konce října. Severní Kypr není do-
sud poznamenán masovou turistikou, je unikátní krásnou pří-
rodou, maličkými plážemi s průzračně čistým mořem a men-
šími hotelovými komplexy. Zdejší pláže patří k nejkrásnějším 
na světě. Místní obyvatelé jsou milí a dobrosrdeční. 
Letovisko Famagusta bylo kdysi nejbohatším kyperským měs-
tem. Najdete zde neuvěřitelně zachovalé honosné středově-
ké stavby a je přirovnávána k chorvatskému Dubrovníku. Asi 
nejznámější městské pamětihodnosti jsou tzv. Othellova věž 
a  katedrála svatého Mikuláše/St. Nicholas. Samozřejmostí 
jsou i kavárny a spousta restaurací se svými specialitami.
Hotel Merit Cyprus Garden je příjemný resort ve stylu prázd-
ninové vesničky obklopený rozkvetlou zahradou. Hotel má 
od hostů výborné hodnocení. Příjemně zařízené pokoje jsou 
umístěny v jedno a dvoupodlažních vilkách v zahradě. K vyba-
vení objektu patří vstupní hala s recepcí a směnárnou, hlavní 
restaurace s terasou, bazén, bar u bazénu, a menší hotelový 
obchod. Lehátka a slunečníky jsou na pláži a u bazénu zdar-
ma. Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází přímo u hotelu. Cvičení probíhá v areálu. Centrum města 
Famagusta je vzdálené cca 12 km od hotelu, kam se dostane-
te místní dopravou. Další zajímavé výlety na Vás čekají.

HISTORIEMOŘE AQUAV.I.P.

ubytování: 2lůž. pokoje s příslušenstvím (možnost i 2 přistýlek), 
TV/SAT, fén, trezor, minibar, trezor, klimatizace, telefon, WiFi, 
balkon nebo terasa
stravování: all inclusive
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2-3x aquagymnastika v bazénu a v moři
letecká doprava, transfer do/z letoviska 
služby delegáta, plážový servis

 Cena zahrnuje 

Dovolená  
snů na ostrově  

dvou tváří

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, cenový hit
 nedotčená příroda, památky
 hotel v zahradě, all inclusive
 krásný bazén, písečné pláže
 lehátka a slunečníky v ceně
 slunečné počasí, teplé moře

Prodlužte léto na krásném ostrově 
Kypr, perle Středozemního moře. 
Místo není zasaženo masovou 
turistikou, je klidné a místní lidé 
jsou velmi srdeční. V hotelu výborné 
služby a vynikající strava. Skvělé 
termíny, teplé klima i moře.

 Doporučujeme 

letecky doprava Praha – Larnaca – Praha 
 Doprava 

TERMÍNY
středa–středa

CENY/os. (Kč)
Dospělí

8 6.–15. 6. 20 480

21. 9.–28. 9. 20 980

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč
Děti do 12 let přistýlka 8 490 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj přízemí 4 000 Kč

u delegáta
 Výlety 

NOVINKA

Hotel Merit Cyprus Garden

Zahrada u hotelu

Pláž u hotelu

Hotelový bazén

Zajímavé výlety

Kód: z25



ČESKÁ REPUBLIKA78 79ŘECKO

Kréta
Hotel Nikos Apartments*** 

Řecké ostrovy s jejich neopakovatelným kouzlem, blankyt-
ným mořem a  krásnou přírodou patří k  tomu nejlepšímu, 
co vám může Evropa nabídnout. Ostrov Kréta je jedním 
z nejzajímavějších, nejpůvabnějších a turisticky nejvyhledá-
vanějších řeckých ostrovů kde je krásně až do konce října.
Oblíbené letovisko Stalis má jednu z nejhezčích pláží na 
Krétě. Široká písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
se rozkládá podél celého letoviska. Stalis, s pěknou živou 
promenádou, se stále rozvíjí a přibývá obchodů, kaváren, 
směnáren a vy se nebudete nudit. Po plážové cestě lze pěš-
ky dojít až do letoviska Malia. Autobusová zastávka je cca 
200 metrů od hotelu a odtud dojedete do hlavního města 
Heraklion (30 km). Rodinný hotel Nikos Apartments je tvo-
řen čtyřmi domy a nabízí ubytování v pěkných apartmánech, 
které mají výhled do zahrady. Pláž je cca 300 m. V Nikos se 
denně podává kompletní snídaně. Majitelé jsou velmi milí 
a rádi vám vyjdou ve všem vstříc. Hotel nabízí bazén nepra-
videlného tvaru s lehátky, slunečníky a snack barem, kde je 
možné se občerstvit lehkými pokrmy, grilovaným jídlem nebo 
koláči. Jednou týdně se večer griluje. Wifi v celém areálu zdar-
ma, možnost zajistit pronájem auta. Cvičení probíhá v areálu. 
Hotel je velmi dobře hodnocený, klienti oceňují pohodu, útul-
nost a klid rodinného penzionu a možnosti vyžití v okolí.

HISTORIEMOŘE AQUA

ubytování: 2-4lůž. apartmány, obývací ložnice s kuchyňským 
a jídelním koutem s ledničkou a TV/SAT/ samostatná ložnice, 
koupelna, trezor a klima (za popl.), balkón nebo terasa. 
stravování: snídaně , rozšířená kontinentální 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 celého těla, redukce
vnitřní bazén, venkovní bazén
aquagymnastika na regeneraci 
letecká doprava, transfer do/z letoviska

 Cena zahrnuje 

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, vynikající cena
 teplé podnebí, kouzelné pláže
 příjemné letovisko, historie na dosah
 moderní apartmány - skvělé hodnocení 
 zahrada, krásný bazénový bar, klid
 vynikající jídlo, rodinné prostředí
 výlety, hl. město místní dopravou

Dokonalý odpočinek v útulném 
hotelu,v zahradě a s velmi pěkným 
bazénem. Velmi příjemní majitelé. 
Jedna z nejhezčích pláží Kréty. Živé 
letovisko s kulturním vyžitím. Pro 
ty, co nevyhledávají bufetové stoly, 
ale příjemné menší taverny s řeckou 
atmosférou a čerstvými dobrotami. 
Skvěle si odpočinete a prodloužíte 
léto. Společné akce, pohoda.

 Doporučujeme 

letecky doprava Praha – 
Kréta (Heraklion) – Praha

 Doprava 

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

1. 10.–8. 10. 18 590

Dospělí na 3. a 4. lůžku 17 290 Kč

Kód: z29

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

u delegáta
 Výlety 

Zakončete léto  
na ostrově
 přírodních 

krás 

Hotel Nikos Apartments

Letovisko Stalis

Příjemné prostředí

NOVINKA
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Samos
Hotel Kerveli Village***+   

Příroda, tradice, kultura, historie a umění jsou dominantami 
krásného koutu Egejského moře. Samos je velký a zelený 
ostrov s nádhernými plážemi. Turistický ruch je tu relativ-
ně malý, proto tu můžete nasát tu pravou řeckou atmosféru 
a pohostinnost. Nenajdete tu velké hotely, ale naopak ne-
přeplněné čisté pláže, podlehnete kouzlu typických vesni-
ček. Samos je nazývaný jako Pythagorův ostrov, protože se 
zde setkáme se spoustou památek z jeho doby - Eupalinův 
tunel, pozůstatky římského divadla, Heraion – chrám bohy-
ně Héry, archeologické muzeum... K přírodním krásám patří 
chráněné území Seitani, kde nalezli útočiště tuleni, karety 
obrovské, chameleoni, plameňáci, volavky i ledňáčci. Okolo 
ostrova se v moři pohybuje několik druhů delfínů. 
Malé klidné letovisko Kerveli nabízí krásné přírodní scenérie 
a oblázkovou pláž s tyrkysovým mořem. Můžete zde pozo-
rovat jeden z nejkrásnějších východů slunce v celém Řecku. 
Najdete zde několik taveren s tradiční řeckou kuchyní a ob-
chůdky, kde nakoupíte vše potřebné ke spokojené dovolené. 
Kerveli Village je romantický a klidný hotel přímo nad moř-
skou zátokou v Kerveli a může se pochlubit nádherným vý-
hledem na moře. Leží uprostřed krásné zahrady. Přímo pod 
hotelem se nachází oblázková pláž s lehátky a slunečníky 
(v ceně) a s molem usnadňujícím přístup do moře. Nedaleko 
je další pláž. Hlavní město Samos je cca 9 km (3x denně hotel. 
bus do centra města zdarma mimo neděli). V zahradě je velký 
sladkovodní bazén se sluneční terasou a se slunečníky a le-
hátky. Bar u bazénu je v provozu po celý den. Hotel pořádá pro 
klienty i řecký večírek. V restauraci nebo na přilehlých tera-
sách si můžete vychutnat lokální lahůdky. Při zájmu Vás čeká 
i kurs vaření. Moderní pokoje jsou světlé a prostorné, balkony 
mají výhled na moře nebo do zahrady. V areálu možnost půj-
čení kol, aut a motorek, potápění, kurty, WiFi, internet. koutek. 
Cvičení je na příjemné terase s výhledem na moře a probíhá 
během 8denního pobytu. Doporučujeme za výhodnou cenu 
11denní pobyt pro delší relaxaci a poznání ostrova.

HISTORIEV.I.P. MOŘE AQUA

ubytování: 2 lůž. pokoje s přísl. (možn. přistýlky), fén, telefon, 
SAT/ TV, rádio, centrál. klima, trezor a lednička za popl., balkon 
nebo terasa (pokoje na mořskou stranu za příplatek) 
stravování: polopenze, snídaně formou kontinentílního bufetu, 
večeře servírovaná z místních produktů (možno i bufet)
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2-3x aquagymnastika v bazénu a v moři
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Objevte 
 pravou řeckou 

atmosféru

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8 nebo 11denní pobyt, letecky, klid
 původní řecká atmosféra, historie
 rodinný hotel, nejhezčí pláže ostrova 
 bazén, soukromá pláž, lehátka v ceně
 restaurace– skvělé lokální produkty
 příroda, hory, jeskyně, vodopády

Cestovatelé řadí Samos k nejkrás-
nějším ostrovům pro svoji původní 
atmosféru, kouzelné zátoky, moře 
a čisté pláže. Hotel v krásné klidné 
zahradě, přímo u moře, má vysoké 
hodnocení návštěvníků a přináší to 
nejlepší z Řecka až k Vašim dveřím. 
Relaxace a čisté prostředí. Skvělé 
řecké pochoutky. Městečko na dosah. 

 Doporučujeme 

letecky Praha –
Samos – Praha 

 Doprava 

Přípl.: 1lůžkový pokoj 4 000 Kč (8 dní) 
na vyžádání

případný místní poplatek
 Cena nezahrnuje 

u delegáta
 Výlety 

ŘECKO

NOVINKA

TERMÍNY
úterý–úterý

CENY/os. (Kč)

2lůž. moře 2lůž.

21. 6.–28. 6. 21 300 20 770

úterý–pátek
24 300 23 600

21. 6.–1. 7.

Hotel Kerveli Village

Hotelový bazén

Atraktivní výlety Krásné prostředí

Kód: z19
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Olympská riviéra
Vila Maria, Hotel Afrodite***  

Olympská riviéra je ideálním místem dovolené v Řecku. Při 
koupání v teplých vodách Egejského moře a při pohledu 
na horský masiv Olympu, který se tyčí nad vámi, pochopíte, 
proč je považována za sídlo řeckých bohů a rodiště múz. 
V okolí najdete bohatou přehlídku historických památek 
a krásnou přírodu pro příjemné vycházky.
Letovisko Nei Pori se rozkládá na jižním úpatí pohoří 
Olympu u jedné z nejkrásnějších a nejdelších písečných 
pláží Olympské riviéry, která je oceněná Modrou vlajkou 
za čistotu. Táhne se podél celého městečka a se spous-
tou vyplavených mušliček láká i k večerním romantickým 
procházkám. Moře zde bývá velmi teplé, kolem 25 °C. 
Příjemná prázdninová atmosféra městečka s vynikajícími 
podmínkami pro relaxaci má mnoho příznivců, kteří se 
opakovaně vrací. Letovisko sousedí a je propojeno turistic-
kým vláčkem s městečkem Platamonas, jehož pohádkovou 
atmosféru dokresluje středověký hrad. 
Oblíbená vila Maria leží na poměrně klidném místě. Má jed-
noduše zařízené, ale pohodlné byty s kuchyňkou a velkými 
balkóny. Má velmi příjemné majitele. Vily jsou cca 300 metrů 
od pláže Lze dokoupit polopenzi v blízké taverně.V okolí je 
plno obchůdků, kaváren, restaurací, které nabízejí výtečné 
řecké lahůdky (menu je i v češtině) a pravidelný trh. Rodin-
ný hotel Afrodite leží přímo u pláže na okraji letoviska Nei 
Pori. Nabízí příjemné ubytování v pěkných pokojích, kvalitní 
služby, výtah, WiFi a venkovní bazén, lehátka a slunečníky 
při konzumaci u pool baru bez popl. Můžete volit pobyt se 
snídaní nebo polopenzí. Hotel pořádá řecký večer.
Cvičení bude probíhat ráno na pláži přímo u moře, navečer 
pod krytou terasou vily Maria. Pobyt je ozdravný a budou 
převažovat pomalejší cvičební lekce (zdravá záda s Flexi-
-Barem, Pilates, Jóga…). Z Nei Pori lze podnikat zajímavé 
výlety: Olympský národní park a výstup na pohoří Olymp, 
klášterní areál Meteora, mnišský stát Athos …Můžete se těšit 
na pohodovou dovolenou se skvělým programem.

TURISTIKAMOŘE HISTORIE

ubytování: Vila Maria: 2–4lůž. studia a apartmány 
s příslušenstvím, kuchyňský kout, balkon
Hotel Afrodite: 2 lůž. pokoje s příslušenstvím (možnost 
přistýlky), fén, SAT/TV, klimatizace, lednička, WiFi, balkon 
stravování: Vila Maria: vlastní, polopenze za příplatek
Hotel Afrodite: snídaně nebo polopenze (snídaně formou 
bufetu, večer se servíruje jednotné tříchodové menu)
2–3 cvičební bloky denně: pomalejší kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
aquagymnastika v moři na uvolnění 
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Ozdravný  
pobyt  

na plážích 
s bílým  
pískem

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky,prázdniny
 oblíbené letovisko, široké pláže
 rodinná vila, hotel přímo u moře 
 bez stravy, snídaně. polopenze
 památky UNESCO, vycházky Olymp
 ozdravný pobyt, pomalejší lekce

Poznejte božská lákadla Olympské 
riviéry omývané průzračnými vodami. 
Možnost levnější vily a rodinného 
hotelu. Městečko s obchůdky a vyni-
kajícími tavernami. Zajímavé výlety, 
možnost turistiky. Cvičení přímo 
u moře a pod krytou terasou. 

 Doporučujeme 

letecky Praha 
–Thessaloniki – 
Praha 

 Doprava 

Vila Maria: 
Děti do 12 let na 3. lůžku 8 750 Kč
Děti do 16 let na 3. lůžku 9 680 Kč
Příplatek: polopenze 2 350 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 1 900 Kč

případný místní poplatek
 Cena nezahrnuje 

u delegáta
 Výlety 

ŘECKO

TERMÍNY
neděle– 
neděle

CENY/os. (Kč)

Afrodita
polopenze

Afrodita
snídaně

Maria

17. 7.–24. 7. 24 580 23 080 15 990

Vila Maria

Hotel Afrodite

Platamonas

Ranní ozdravné cvičení

Společné výlety Meteora

Vila Maria

Letovisko Nei Pori

Kód: z21
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Peloponés
Ritsa Family Hotel***  

Poloostrov Peloponés je oblíbená oblast na jihu Řecka, kde 
si můžete užívat pohody na krásných plážích i ve starobylých 
městech. Malebnost zdejších míst zdůrazňují pomerančové 
a citrusové háje, fíkovníky, cypřiše, eukalypty, olivovníky a vše, 
co k zdejší bujné vegetaci patří. Atmosféru dotváří nádherné 
písečné i oblázkové pláže, moře je velmi čisté a teplé.
Půvabné a  klidné letovisko Tolo je malé, původně rybář-
ské městečko, nacházející se 11 km od přístavního města 
Nauplia, které je považováno za jedno z nejhezčích v Řecku. 
Jezdí sem místní autobus. Tolo leží v těsné blízkosti antic-
kých památek, kam se dá vyrazit na pěkný výlet. Nedaleko 
jsou slavné Mykény, Sparta nebo Olympia, kde se ve staro-
věku odehrávaly první olympijské hry. Příjemné lenošení na 
krásných plážích je možné spojit s poznáním historie. Voda 
je zde neobvykle čistá a koupání je opravdu nevšedním zá-
žitkem. Letovisko nabízí spoustu kavárniček a obchůdků. 
Ritsa Family Hotel je rodinný hotel s velmi milou a přátel-
skou atmosférou. Nachází se v klidné části na okraji letovis-
ka, cca 600 m od centra. Je zde recepce, výtah, internetový 
koutek (zdarma), hotelová restaurace, zahradní restaurace, 
bar, pěkný bazén s lehátky a slunečníky, snack-bar u bazé-
nu, malá zahrádka. Hlavní široká písečná pláž je vzdálena 
cca 100 m. Hotel zapůjčí zdarma slunečník na pláž (na po-
koj na celou dobu pobytu). Během pobytu pořádá soukromý 
řecký večírek s tancem. Cvičení probíhá v areálu hotelu a na 
pláži. Protože je pobyt 11 dnů, může být některý den zařazen 
společný výlet a aquagymnastika místo cvičební lekce. 

TURISTIKAMOŘE HISTORIE

ubytování: 2–5lůž. pokoje s příslušenstvím, klimatizace, fén, 
telefon, TV/SAT, WiFi, chladnička, sejf, balkon
strava: polopenze formou bufetu (na místě za příplatek obědy)
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2–3 aquagymnastika v bazénu a v moři
letecká doprava, transfer do/z letoviska 
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Pohyb,  
tyrkysové moře,  

historie

 2–3x denně cvičení pro každý věk
 11denní pobyt, letecky, skvělá cena
 jedno z nejhezčích letovisek Řecka 
 nádherné historické skvosty v okolí 
 hotel s bazénem, výborná strava
 klidné místo,  rodinná atmosféra
 výlety, Mikény, Olympia, Sparta...
 pro rodiny – dětské ceny do 14 let

Dopřejte si 11 dnů v pohybu na kou-
zelném poloostrově. Romantické ská-
ly, tyrkysově modrá teplá voda a svěží 
zeleň vytvářejí nádhernou kulisu pro 
ideální dovolenou. Příjemný hotel, 
v okolí úchvatná města a památky.

 Doporučujeme 

letecky Praha - Kalamata – Limnos – Praha
 Doprava 

případný místní poplatek
 Cena nezahrnuje 

NOVINKA
ŘECKO

TERMÍNY
úterý–pátek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

2. 8.–12. 8. 22 480

Dospělí přistýlka 19 680 Kč
Děti do 12 let přistýlka 8 990 Kč 
Akce: Sleva 1 100 Kč do 31. 1.2022

u delegáta
 Výlety 

Ritsa Family Hotel

Výlety

Historie na dosah Krásné pláže

Pobyt se moc líbil

Bazén hotelu
Peloponés

SLEVA  
1 100 Kč/os. do 31. 1.2022 

Letovisko Tolo

Kód: z22
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Karpathos
Hotel Lakki Beach***    

Karpathos je malý poklidný řecký ostrov s divokou přírodou 
poblíž Kréty. Hlavním zdrojem příjmů místních obyvatel je 
turistika a podle toho se k turistům i chovají. Toto jedineč-
né místo je dokonale spjaté s tradicemi. Navštívíte vesnice, 
které byly po staletí izolovány a ve kterých stále najdete 
středověká řemesla. Největší předností ostrova je krásné 
koupání v křišťálově čistém moři. Je zde mnoho pěších tras.
Menší a klidnější letovisko Amoopi leží necelých 7 km jižně 
od hlavního města ostrova Pigadia, kam několikrát denně 
jezdí autobus. Pyšní se krásnými plážemi, které jsou doširo-
ka obklopeny skalisky. Malá pláž (Mikri) je písečná a výtečně 
se hodí k potápění. Velká pláž (Megali / Votsalakia) je jemně 
oblázková. V okolí jsou další malé romantické pláže. K pose-
zení zve několik taveren s vynikající řeckou kuchyní a barů, 
jsou tu obchůdky, můžete si zapůjčit automobil.
Výborně hodnocený rodinný hotel Lakki Beach leží v klidném 
místě, cca 150 m od pláže. Studia mají výhled do zahrady, 
na hory a směrem na moře. Pobyt můžete zvolit bez stravy 
nebo si můžete dokoupit výbornou snídani formou vyhláše-
ného bufetu připravovaného přímo paní majitelkou. Na večeři 
společně vyzkoušíme skvělé místní speciality v místních ta-
vernách. Cvičení probíhá na kryté terase s výhledem na moře. 
Klienti mohou využívat bazén v taverně Nina. Za zábavou 
a nákupy můžete dojet do hlavního města. Čekají Vás zajíma-
vé výlety. Možnost objednat i 14denní pobyt (omezený počet). 

TURISTIKAMOŘE HISTORIE

ubytování: 2–4lůž. studia s přísl., kuchyň. kout, lednička, varná 
konvice, fén, TV, klima a trezor za přípl., balkon nebo terasu
stravování: bez stravy, snidaně formou bufetu za příplatek
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
aquagymnastika pro uvolnění v moři
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Dovolená  
na klidném  

ostrově spjatém 
 s tradicemi

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, klidné místo
 příroda nedotčena globalizací
 menší letovisko, průzračné moře
 rodinný hotel, výborné hodnocení
 vynikající snídaně, typické taverny
 zajímavé výlety – příroda, tradice
 fantastické místo na cvičení

Karpathos je nádherný ostrov 
s původní atmosférou. Všude dýchá 
historie. Klidné letovisko s krásnou 
pláží a čistým mořem, vynikající 
taverny. Hlavní město na dosah. 
Hodní majitelé útulného hotýlku. 
Cvičení na skvělé ploše je pro malou 
skupinku, objednávejte včas. 

 Doporučujeme 

letecky Praha –
Kaspathos – Praha 

 Doprava 

Sleva: na 3. a 4. lůžku 1 000 Kč
Příplatek: snídaně formou bufetu 1 490 Kč

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

 Výlety 

TERMÍNY
pátek–pátek

CENY/os. (Kč)

patro přízemí

12. 8.–19. 8.
19. 8.–26. 8. 16 580 15 980

Hotel Lakki Beach

Kouzelný ostrov

Pohoda s CK S úsměvem

NOVINKA

Nádherná terasa na cvičení

Kouzelné letovisko

Kód: z18



88

Kos
Hotel Gaia Village***+   

Kos je nádherný ostrov v Egejském moři, kde vás okouzlí 
krásné pláže s čistým mořem, ale i pro historické památky. 
Objevte s námi panenskou přírodu zeleného ostrova, který 
dýchá typicky řeckou kulturou a kde lidé dodnes praktikují 
tradiční řemesla. Hlavní sezóna na Kosu trvá až do poloviny 
září. V létě je tu velké vedro. Náš termín je ideální pro klid-
nou dovolenou se slunečným podnebím a teplým mořem. 
Hotel Gaia Village je moderní hotelový komplex tvořený ně-
kolika budovami. Rozkládá se v krásné zahradě, v klidné části 
populárního letoviska Tigaki a od nejkrásnějších písečných 
pláží na ostrově je vzdálen cca 300 m. 
V hotelu se nachází recepce, bary, internet. kout, minimarket, 
fitness, hřiště, masáže (za popl.), restaurace s terasou, dva ba-
zény v udržované zahradě a terasa na slunění s lehátky a slu-
nečníky zdarma. Osušky na pláž k zapůjčení. Wi-Fi u recepce 
za popl. Pro naše klienty jsou v nabídce lepší Superior pokoje. 
Strava je formou all inclusive. Ostrov je rodištěm slavného 
antického lékaře Hippokrata, většina památek se nachází 
v hlavním městě Kos a okolí, kam se dostanete místní do-
pravou (cca 14 km). Ostrov vybízí k lodním výletům na okolní 
ostrovy a do Turecka. Cvičení probíhá v areálu hotelu. Na vyžá-
dání v CK je možnost si pobyt prodloužit na 12denní.

HISTORIEMOŘEV.I.P. AQUA

ubytování: Superior 2lůžkové pokoje s přísl. (možn. přist.), 
minilednička (za popl.),fén, klimat., TV/SAT, balkon nebo terasa
stravování: all inclusive
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
2-3x aquagymnastika v bazénu a v moři
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Zakončete 
léto 

na slunečném 
ostrově

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8 denní pobyt, letecky, historie
 skvělý termín, příjemné podnebí
 příjemné živé letovisko, historie
 hotel v zahradě, klidné místo
 vynikající cena na all inclusive
 bazén, masáže, písečná pláž

Kos je nádherný ostrov se stálým 
a teplým podnebím až do října. Ho-
tel je jedním z nejoblíbenějších na 
ostrově díky kvalitním a prověřeným 
službám, výborné stravě a velmi 
příjemnému prostředí. Velmi pěkné 
Superior pokoje. Blízkost pláže, ba-
zény, výborná dostupnost hlavního 
města a výlety za památkami. Na 
vyžádání možnost pobyt na 12 dnů.

 Doporučujeme 

letecky Praha –Kos – Praha  Doprava 

TERMÍNY
čtvrtek–čtvrtek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

8. 9.–15. 9. 22 580

Dospělí přistýlka 19 380 Kč
Děti do 12 let přistýlka 9 990 Kč
Dvanáctidenní pobyt na dotaz 
Akce: Sleva 1 000 Kč do 31. 1. 2022

případný místní poplatek
 Cena nezahrnuje 

ŘECKO

u delegáta Výlety 

NOVINKA

Kouzelná pláž

Velmi pěkné pokoje Vynikající strava

Pohoda v hotelu Hotel

SLEVA  
1 000 Kč/os. do 31. 1. 2022 

Hotel Gaia Village

Kód: z20
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Ischia
Hotel Galidon***    

Ostrov Ischia se nachází v jižní Itálii, v Tyrhénském moři. Nej-
krásnější a nejslavnější ostrov 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 návštěva okouzlujících termálních parků, které nabízí 
množství bazénů s léčivou, termální, mořskou nebo sladkou 
vodou o různé teplotě. Aragonský hrad, Sorgeto – horký pra-
men, který se vlévá do moře a skvělé italské jídlo je to, proč 
se sem stále vracíme. Ženy ocení dokonalou rehabilitaci ce-
lého těla v teplých vodách na začátku sezóny, kdy je ostrov 
zcela zelený, je tu klid a velmi málo lidí. 
Lázeňský hotel Galidon leží v nádherné upravené zahradě 
přímo nad krásnou zátokou Citara se slavným termálním 
parkem Poseidonovy Zahrady, který je procházkou 300 m. 
Největší přednost hotelu jsou termální bázény - 1 vnitřní, 
3 venkovní (1 velký ve tvaru květu, 1 s kaskádami, 1 s vířivka-
mi), Kneipovy lázně a sauna. Lázně v hotelu nabízí procedury, 
včetně bahenních zábalů. K vybavení dále patří recepce, WiFi, 
restaurace a bar. Hotel je známý domácí kuchyní. K polopenzi  
je možné doobjednat soft drinks all inclusive (za popl.).
Cvičení probíhá na  prostorné terase s nádherným výhledem 
na moře, popř. v sále. Při zájmu klientů organizujeme společ-
né návštěvy termálních parků a další atraktivní výlety. 

TERMÁLYMOŘE AQUAV.I.P.

ubytování: 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, 
lednice, TV/SAT, fén, balkon. 
stravování: polopenze, snídaně – formou bufetu, večeře – 
hlavní jídlo výběr z menu, předkrmy, zákusky, saláty – bufet, 
vynikající strava, možnost dokoupit all inclusive nápoje (v ceně 
od 10.00 do 22.00 rozlévané nealko. nápoje, voda, víno, čaje, 
výborná italská káva), možnost vyměnit večeři za oběd
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
 aquagymnastika v bazénu
 služby delegáta
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za příplatek.

 Cena zahrnuje 

Klid, moře  
a kouzelné  

termály

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, již 17. rok
 velmi žádaná lokalita, za super cenu
 kouzelné městečko Forio na dosah
 hotel – 4 term. bazény, sauna, lázně
 prostorná plocha na cvičení, krytý sál 
 skvělá polopenze, all inclusive nápoje
 slevy na vstupy do termálních parků

Ischia je to nejlepší, co Evropa nabízí –  
moře, termální lázně, slunce, italská 
káva, skvělá strava, milí lidé. V květnu 
je celý ostrov rozkvetlý a je zde klid.
Příjemný rodinný hotel je v nádherné 
zahradě a  má unikátní polohu blízko 
nejznámějšího termálního parku. 
Pro pohodu klientů organizujeme 
minibusem společné návštěvy parků 
a cvičíme zde v teplých bazénech. 
Další atraktivní výlety - Pompeje, 
Capri, Aragonský hrad,...

 Doporučujeme 

Doprava letecky 9 680 Kč (včetně transferů), 
aktuální cena letenky se může měnit
Dospělí na 3. lůžku: Galidon 9 220 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 2 880 Kč
Příplatek: Galidon all inclusive nápoje  
1 370 Kč, mořská strana 1 400 Kč/os.

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

u delegáta Výlety 

letecky Praha –Neapol – Praha 
 Doprava 

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

7. 5.–14. 5. 10 370

Termální bazény v hotelu

Prostorná plocha na cvičení

Společné návštěvy parků

Hotel Galidon

Kód: z15
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Ischia
Hotel Park Victoria***    

Popis ostrova a letoviska (viz předchozí stránka).
Příjemný rodinný hotel Park Victoria s půvabnou zahradou 
se rozprostírá v  malebném městečku Forio. Je zasazen na 
poklidném místě, v blízkosti nádherné dlouhé písečné pláže 
i  historického centra s  řadou příjemných kaváren, pizzerií 
a barů. Jeho součástí je venkovní termální bazén s teplotou 
30 °C a vnitřní termální bazén s teplotou 36 až 40 °C, který 
je k dispozici do pozdních večerních hodin. Má krásnou za-
hradu s příjemným posezením, lehátky a slunečníky.
Je zde i velká krytá plocha, proto lze příjemně cvičit v plné 
sezóně. Pokoje jsou v několika budovách, některé mají bal-
kon nebo terasu. Pokoje jsou na poměry ostrova zcela stan-
dardní, pouze 1lůžkové pokoje jsou malé. V hotelu je restau-
race a venkovní bar, TV místnost, WiFi na recepci a u baru. 
Klienti nejvíce oceńuji rodinnou atmosféru, velmi milý pří-
stup k našim klientům a skvělý zeleninový bufet.
Pláž Cava dell´Isola, je pod hotelem (cca 15 min.). Je zde vý-
borná restaurace. Ve Foriu je městská pláž Příjemnou pro-
cházkou po pobřeží se dostanete za cca 20 minut do nejzná-
mějšího termálního parku Poseidonovy zahrady a na známou 
pláž Citara. Organizujeme společné návštěvy všech parků 
i s dopravou, okruh po ostrově, návštěvu Pompejí a Vesuvu 
nebo ostrova Capri. Dokonalá atmosféra. 

TERMÁLYMOŘE AQUAV.I.P.

ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (možnost 
přistýlky), klimatizace, balkon za přípl. nebo apartmán 
v depandanci, většinou balkon nebo terasa, po dohodě v CK
stravování: polopenze, snídaně–bufet, večeře výběr z menu, 
rozšířený zeleninový bufet
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
 aquagymnastika na uvolnění v termálním bazénu
služby delegáta
Doprava, transfer do/z letoviska za příplatek.

 Cena zahrnuje 

Moře  
a zázračné  
prameny, 
 které léčí

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky nebo busem
 pobyt v plné sezóně za skvělou cenu
 procházkou centrum městečka Forio
 hotel v krásné zahradě, term. bazény
 krytá venkovní plocha na cvičení
 slevy na vstup do termálních parků
 velká nabídka výletů - Pompeje, Capri

Nádherný ostrov s nedostižnými 
parky. Rodinný hotel v zeleni je velmi 
přátelský k našim klientům. Skvělé 
počasí, teplé moře, regenerace 
v termálech, večerní procházky po 
Foriu - roky jeden z nejprodávanějších 
pobytů. Společná organizace našich 
akcí je velkou výhodou - ostrov si 
maximálně užijete. Můžete si vybrat 
cestu letadlem nebo autobusem.

 Doporučujeme 

letecky Praha –Neapol – Praha. 
 Doprava 

Doprava autobus cena 4 690 Kč (odjezd 
autobusu v pátek dopoledne)
Doprava letecky 10 440 Kč (včetně transfe-
rů), aktuální cena letenky se může měnit
Dospělí na 3.lůžku standard 9 080 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj standard 2 020 Kč

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

u delegáta
 Výlety 

TERMÍNY
sobota– 
sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž.  
s balkonem

2lůž.  
standard

9. 7.–16. 7.
10. 9.–17. 9.

10 270 9 690

Hotel Park Victoria

Absolutní pohoda

Fantastické prostředí

Krytá plocha na cvičení

Kostelík z filmu  
Nebožtíci přejí lásce

Termální parky

Kód: z16
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Ischia
Hotel Galidon***    

Přesný popis letoviska, hotelu Galidon a služeb viz jarní pobyt. 
Pro velký zájem o kouzelný ostrov Ischia jsme pro Vás při-
pravili novinku, která nadchne hlavně milovníky turistiky. 
Poznáte nádherná místa ostrova horskou turistikou a pro-
cházkami. Ve cvičení budou převažovat zdravotní pomalejší 
lekce a relaxační aquagymnastika v teplém hotelovém ba-
zénu. Program bude doplněn regenerací v termálních ba-
zénech a lázních v hotelu a návštěvou termálních parků. 
Program pobytu má v ceně tři turistické výlety s průvodcem. 
Další výlety jsou fakultativně a při zájmu se platí na místě. 
Výlety jsou včetně průvodce, transferů a lodních lístků.
1. den: příjezd a ubytování – využití termál. bazénů v hotelu.
2. den: Ranní cvičení. Výlet v ceně: Odvoz do vesničky Fonta-
na, vyšlápnete na nejvyšší horu Monte Epomeo (787 m). Zde 
Vás čeká nádherný výhled na celý ostrov. Sestup do nejhez-
čího letoviska Sant Angelo – „letoviska celebrit“(cca 15 km), 
možnost koupání. Aquagymnastika v hotelu na uvolnění.
3. den: Ranní cvičení. Výlet v ceně: Odvoz do části Panza. 
Z vyhlídky Sentiero di Panza dojdete procházkou do kou-
zelné zátoky horkých pramenů Sorgeto a vykoupete se na 
tomto unikátním místě (cca 4km). Ozdravné cvičení. 
4. den: Ranní cvičení. Výlet fakultativně, cena cca 35 €.  Ce-
lodenní relaxace v termálním parku Poseidonovy zahrady.
5. den: Ranní cvičení. Výlet v ceně: Prozkoumáte opuštěnou 
hornatou oblast oblast Piano Liguori, plnou krásné přírody 
a vinic. Výhled na Aragonský hrad (cca 7 km). Aquagymnastika.
6. den: Ranní cvičení. Výlet fakultativně, cena cca 40€. 
Trajektem z přístavu (cca 20 min) na neprozkoumaný ostrov 
Procida, který byl zvolen hlavním místem italské kultury pro 
rok 2022. Ostrov si projdete s průvodcem. Slavné rybářské 
restaurace a koupání na nádherných plážích. Cvičení. 
7. den: Ranní cvičení. Výlet fakultativně, cena cca 30 €. Relax 
v termál. parku Afrodite Apollon nebo procházka oblast Zaro. 
Lze navštívit botanic. zahradu La Mortella. Ozdravné cvičení.
8. den: Odjezd. Ranní cvičení v závislosti na čase odletu.

TERMÁLY TURISTIKA

MOŘE AQUAPOZNÁVACÍ V.I.P.

ubytování: 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, 
lednice, TV/SAT, fén, balkon.
stravování: polopenze, snídaně – formou bufetu, večeře – 
hlavní jídlo výběr z menu, předkrmy, zákusky, saláty – bufet,
1–2 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
3 pěší výlety včetně transferů a průvodce
aquagymnastika v termálním  bazénu 
bahenní zábal, služby delegáta
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za příplatek.

 Cena zahrnuje 

Moře, 
turistika, 
termální 

lázně

 1–2x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky, poznávací
 pěší turistikou po krásách ostrova
 3 výlety v ceně, další fakultativně
 hotel – 4 termální bazény, sauna 
 procedury – v ceně bahenní zábal 
 aquagymnastika v term. bazénu
 prostorná plocha na cvičení, krytý sál 
 vynikající termín, teplo, klid, pohoda

Vydejte se s námi na ostrov věčného 
mládí a prozkoumejte jeho krásy pěk-
ně zblízka během pěších vycházek 
i horských túr s milým průvodcem. 
Intenzita cvičení a výběr lekcí je 
přizpůsoben tak,aby byl program 
dokonale sladěn.  Koupat se budete 
v azurovém moři, zregenerujete v 
nádherných termálních parcích. Kom-
binace výletů v ceně a fakultativně 
je zárukou, že si každý program indi-
viduálně přizpůsobí svým potřebám. 
Pobyt je vhodný pro muže i ženy. 

 Doporučujeme 

letecky Praha –Neapol – Praha
 Doprava 

Doprava letecky 10 440 Kč (včetně transfe-
rů), aktuální cena letenky se může měnit
Dospělí na 3. lůžku: Galidon 10 820 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 2 880 Kč
Příplatek: Galidon all inclusive nápoje  
1 370 Kč, mořská strana 1 400 Kč/os.

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

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

8. 10.–15. 10. 11 970

Pravidelné cvičení

Ostrov Procida Aragonský hrad

Poseidonovy zahradyVycházky přírodou

Sant AngeloHotel Galidon

Kód: z17

POZNÁVACÍ

NOVINKA
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Sicílie
Hotel Club Eloro****   

Sicílie je největší italský ostrov plný přírody, srdečných lidí 
a příjemného klimatu. Najdete zde klid na plážích u moře 
tak modrého, že snad modřejší být ani nemůže. Nad celým 
ostrovem stále bdí největší aktivní vulkán v Evropě – Etna. 
Nadchne Vás i neskutečnou krásou svých pobřežních letovi-
sek a historických měst plných památek. Největší atraktivity 
(Palermo, Syrakusy, Taormina…) jsou celosvětově proslulé, 
ale celkově je Sicílie stále ještě neprobádanou oblastí.
Hotel Club Eloro se nachází v klidném prostředí městečka 
Marina di Noto, na hranici přírodní rezervace Vendicari na jihu 
Sicílie. Tento elegantní a velmi oblíbený hotel se nachází pří-
mo u krásné privátní písečné pláže. Centrum městečka je od 
hotelu vzdáleno pouhých 10 minut pěší chůze. Kouzelné his-
torické město Noto zapsané v UNESCO je vzdáleno cca 8 km. 
K vybavení patří recepce, WiFi (zdarma na recepci), 6 restau-
rací (hlavní, sicilská, gril, pizzerie, rybí a libanonská), 3 bary, 
venkovní bazén, terasa, trezor na recepci, tělocvična, obchů-
dek (suvenýry a  lokální produkty), autopůjčovna, taxi. Hotel 
je vyhlášený svou vynikající kuchyní. K hotelu přiléhá široká 
písečná pláž s pozvolným vstupem do moře. Lehátka a slu-
nečník jsou zahrnuty v ceně klubové karty, která je povinná. 
(Povinný poplatek za klubovou kartu 7 eur/os./noc je splatný 
na místě). Dále karta zahrnuje lehátka a slunečník u bazénu, 
posilovnu, tenisové kurty či animace. Nákupní možnosti a zá-
bavu mají hosté přímo v hotelu nebo jen několik minut chů-
ze od ubytování. Cvičení probíhá v areálu hotelu a na krásné 
pláži. Organizované výlety vám ukáží největší skvosty v okolí.

TERMÁLY TURISTIKA

MOŘE AQUAPOZNÁVACÍ V.I.P.

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možnost přist.), minilednička, 
TV/SAT, fén, telefon, trezor (za poplatek), klimatizace, balkon 
strava: polopenze formou bufetu včetně vody a vína, možnost 
dokoupit obědy nebo all inclusive
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
pravidelná aquagymnastika v bazénu, v moři 
letecká doprava, transfer do/z letoviska, delegát

 Cena zahrnuje 

Zastavení 
s pohybem 

a regenerací

 2–3x denně cvičení pro každý věk  
 8denní pobyt, letecky, klidné místo                          
 okouzlující příroda, čisté moře 
 největší aktivní vulkán Evropy
 kouzelné letovisko na dosah
 hotel s bazénem u krásné pláže
 příjemné počasí, teplé moře
 zajímavé výlety, památky UNESCO

Johann Wolfgang Goethe byl ost-
rovem doslova ohromen, prohlásil: 
“ Vidět Itálii a nevidět Sicílii je jako 
nevidět Itálii vůbec, protože Sicílie je 
klíčem k celé zemi”. Proto vítejte na 
tomto fascinujícím ostrově.  Nádher-
ná příroda, historické skvosty, aktivní 
vulkán Etna, hotel přímo u moře, 
vynikající strava, možnost dokoupit 
i obědy nebo all inclusive. Milí lidé 
a k tomu pohyb na konci léta.

 Doporučujeme 

letecky Praha –  
Catania – Praha 

 Doprava 

Příplatek: 1lůžkový pokoj 7280 Kč
Příplatek: plná penze 2 730 Kč, all inclusive 
4 550 Kč

TERMÍNY
středa–středa

CENY/os. (Kč)
Dospělí

14. 9.–21. 9. 22 180

Kód: z26

u delegáta
 Výlety 

pobytovou taxu cca 2 Eur/den
 Cena nezahrnuje 

Hotel Club Eloro

Areál hotelu Výlety

Taormina

Pravidelná aqua

Nádherná pláž

Sopka Etna

Městečko Noto

NOVINKA
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Kehidakustány
Hotel Hertelendy House****    

Lázeňský komplex Kehidakustány se nachází 13 km od Héví-
zu a 25 km od jezera Balaton a má až středomořskou atmo-
sféru. Okouzlující okolní krajina a klidné prostředí venkova 
je ideálním místem k  odpočinku. Termální minerální voda 
bohatá na hořčík a vápník je vhodná pro léčbu pohybového 
ústrojí, osteoporózy, léčba chronických gynekologických one-
mocnění, poruch trávení a kožních chorob (lupénka, ekzém). 
Moderní lázeňský areál rozkládající se v parku o rozloze 3 ha 
s vodní plochou 2600 m2 nabízí svým návštěvníkům 3 propo-
jené části – léčebnou, zážitkovou část a saunový svět. Najdete 
zde mnoho vnitřních a venkovních bazénů, včetně plaveckých 
o teplotě 22-36°C. Je možné si objednat masáže a zábaly.
Hotel Hertelendy House má vynikající hodnocení od hostů. 
Se sousedním 4*  hotelem Kehida Termal, který je propo-
jen s  termálním areálem, má společné vybavení: recepce, 
restaurace, kde se podává bohatá polopenze, bar, cukrárna, 
kosmetický salón, kadeřnictví, obchůdky a bankomat. V ho-
telu Hertelendy House najdete příjemnou společenskou 
místnost s krbem a TV, wellness centrum (whirlpool, finská 
sauna, parní kabina, solárium, mini fitness a výtah).  Pokoje 
s terasou jsou v přízemí, s balkonem v 1. patře a bez bal-
konu v 2. patře. Hotel je vzdálen od termálního areálu cca 
150 m. Cvičení probíhá při pěkném počasí venku v  klidné 
části  areálu lázní, popř. ve společenské místnosti. V  ceně 
jsou i dva výlety. První do Hevízu, kde se nachází největší 
přírodní termální jezero s horkou vodou v Evropě. Ženy zde 
ocení obchůdky s módou a tradiční trh. Druhý výlet je večer-
ní návštěva vinných sklepů Egregy, posezení s živou hudbou 
a ochutnávka vín. Pobyt patří k oblíbeným a velmi žádaným.
Pobyt je s dopravou autobusem. Nástupní místa - Praha - Ko-
lín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava (Pávov) – Brno, 
Bratislava, některé termíny – svozy z Hradce Králové a Par-
dubic - info v  CK. Odjezd z  Prahy je brzy ráno, příjezd do 
lázní je odpoledne. Odjezd z lázní je odpoledne (dopoledne 
v termálech), příjezd do ČR je v nočních hodinách. 

BALNEOTERMÁLYV.I.P.

DOPRAVA V CENĚ

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, telefon, klimatizace, 
trezor, fén, minibar, župan, balkon nebo terasa (za příplatek)
stravování: polopenze formou bohatého bufetu
2–3 cvičební bloky denně: aerobní, kondiční, rehabilitační 
lekce, velký výběr pro každý věk. Komplexní cvičení s využitím 
nejúčinnějších fitness pomůcek na zpevnění celého těla, redukce
denně vstup do hotelového wellness centra
6x celodenní vstup do lázní Kehidakustány
1x výlet do vinných sklepů Egregy, posezení s hudbou ve 
vinárně, ochutnávka 7 druhů vín
1x výlet do Hevízu – prohlídka centra, města, místní tržnice, 
popř. možnost koupání v termálním jezeru (vstup za poplatek)
aquagymnastika na uvolnění v areálu 
ozdravné cvičení se Smovey v přírodě
pobytová taxa, služby delegáta, župan
doprava autobusem (viz popis v textu) 

 Cena zahrnuje 

Relaxační  
a antistresový 

pobyt Vás  
nabije energií

 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava – bus v ceně
 moderní termální areál v ceně
 hotel - vlastní wellness centrum
 výlety v ceně - Hevíz, vinné sklepy 
 cvičení venku v přírode nebo v sále

Prožijte skvělý pobyt v menších 
v lázních s fantastickou vodou  
Kvalitní hotel nabízí skvělé jídlo 
formou bufetu, Cvičení v kombinaci 
s termály udělá s vaším tělem 
i psychikou divy. Klidnější termín na 
konci prázdnin. Pro ženy i celé rodiny.

 Doporučujeme 

doprava autobusem v ceně  Doprava 

Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 500 Kč
Příplatek: balkon 200 Kč/os.

TERMÍNY
středa–úterý

CENY/os. (Kč)
Dospělí

24. 8.–30. 8. 13 840

Hotel Hertelendy House

Jezero Hevíz Společné chvíle

Wellness hotelu

Kód: z13
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Gyula
Hotel Erkel****    

Gyula je lázeňské město, které patří k  nejoblíbenějším 
místům v zemi. Leží v jihovýchodní části země, je centrem 
kultury a je bohaté na historické památky a parky. Historie 
města spadá do XIV. století, je zde k  nalezení jediný za-
chovaný cihlový hrad ve střední Evropě, park se zámečkem 
Almássyovců, Stoletá cukrárna a mnoho dalších. Městečko 
si projdete s místním průvodcem. Na dosah (cca 10 km) se 
rozkládá půvabné historické město Békecsaba, kam pove-
de i náš výlet a kde Vás čeká i mnoho obchůdků.
Hradní lázně Gyula byly vyhlášeny chráněnou přírodní ob-
lastí a patří k nejléčivějším lázním v Evropě.  Areál lázní 
o rozloze 34 ha má nespočet léčivých i zážitkových bazénů 
(28–38°C) jak v překrásné zahradě, tak i v kryté části. Jsou 
zde plavecké bazény (krytý 25 m a venkovní 50 m), bazény 
s masážními tryskami, sauny a léčebné procedury (za popl.). 
Pro rodiny je vnitřní zážitková část, restaurace.... 
Hotel Erkel leží přímo v zámeckých zahradách. Je jako jedi-
ný propojen vytápěnou chodbou s lázněmi, takže můžete jít 
pohodlně relaxovat rovnou z pokoje v županu. Klienti mají 
v ceně neomezený vstup do lázní. V hotelu je restaurace s vy-
nikající kuchyní, bar, výtah, půjčovna kol, WIFI a kongresový 
sál, kde bude probíhat cvičení. Pobyt zpříjemní hotelový Har-
mónia Wellness s vnitřním zážitkovým bazénem, parní a sol-
nou kabinou, finskou a infra saunou,  zážitkovou sprchou, hyd-
romasážní kabinou, posilovnou… Nejoblíbenější pobyt.

BALNEOTERMÁLY AQUAV.I.P.

ubytování: 2lůž. pokoje s příslušenstvím (možnost přistýlky), TV, 
minibar, klimatizace, trezor, telefon, WiFi, balkon, župan
stravování: polopenze formou bohatého bufetu, vynikající strava
Celodenní cvičební program pro každý věk,největší výběr lekcí 
se špičkovými pomůckami – aerobní, kondiční, rehabilitační, 
antistresové... dle kondice
neomezený vstup do léčebné i zážitkové části lázní 
zdravotní cvičení v přírodě v areálu
  denně vstup – Harmónia Wellness
služby delegáta, parkovné

 Cena zahrnuje 

Relaxační
a antistresový

pobyt Vás
nabije 
energií

 celodenní výběr lekcí pro každý věk
 8denní pobyt, doprava, výhodná cena
 historické město, obchody, cukrárny
 nejléčivější lázně celého Maďarska
 neomezený vstup do celého areálu
 luxusní hotel s vynikající polopenzí
 velký sál na cvičení přímo v hotelu
 hotelové Harmónia Wellness v ceně

Ozdravné pobyty  pro ženy každého 
věku, muže i celé rodiny. Termály 
s unikátní vodou leží přímo v zámecké 
zahradě a patří k nejhezčím v Evropě. 
Klienti jsou na cvičení rozděleni do 
skupin dle kondice, takže pobyt je 
věkově zcela neomezen a všichni si 
skvěle zacvičí a zregenerují. Historické 
městečko poznáte s průvodcem. 
Milovníci obchůdků s dobrým jídlem 
a módou si určitě přijdou na své.

 Doporučujeme 

autobus, vlastní, parkování pro klienty CK 
zdarma u hotelu
Pobyt doporučujeme autobusovou dopravou.

 Doprava 

Doprava autobus odjezd v sobotu večer, 
cena 2 260 Kč
Dospělí přistýlka: 14 180 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 900 Kč. 

MAĎARSKO

lázeňskou taxu dle 
místní vyhlášky

 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

22. 5.–29. 5.
25. 9.–2. 10. 14 470

Hotel Erkel Zážitkový bazén

Vnitřní bazény

Nejoblíbenější pobyt pro každý věk

Výlet do Békecsaby Historické památky

Hotelové wellness

Půvabné městečko - večerní procházky

Termální areál venkovní

Kód: z14
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Dospělí přistýlka 3 680 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 350 Kč/den.

ubytování: 2lůžkové pokoje (možnost přistýlky), s přísl. TV/SAT, 
WiFi, chladnička
stravování: polopenze, snídaně – bufet, večeře odlehčená strava
kondičně–rehabilitační program 2–3x denně, přiměřené 
a účinné cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami 
zaměřené na redukci, zpevnění těla a na celkové protažení
aquagymnastika se speciálními pomůckami 
venkovní bazén, lehátka (teplé počasí)
vycházka Nordic Walking (hole k dispozici)
ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě
pobytová taxa

 Cena zahrnuje 

Říčany
Hotel Oáza*** 

Nedaleko Prahy v blízkosti lesů a rybníků se nachází moder-
ní sportovně relaxační areál Oáza. Ubytování je v kvalitních 
dvoulůžkových pokojích v  bungalovech v  přírodě. Součástí 
areálu jsou vnitřní a venkovní tenisové kurty, plážový volej-
bal... Pro relaxaci lze využít saunu a venkovní vytápěný bazén 
(v létě). Po sportu lze posedět v  útulné restauraci s  krbem 
nebo na příjemné terase. Cvičení probíhá v areálu v pěkném 
sálu. Do programu je zařazena aquagymnastika v krytém ba-
zénu a cvičení se Smovey v přírodě. Společná vycházka Nordic 
Walking do lesa s návštěvou japonské zahrady.
Z náměstí Říčan (bus Opatov) je to do Oázy chůzí 10 min. 
Z vlaku 20 min. nebo odsud jezdí městská doprava.
Termíny jsou v měsících, kdy oceníte spojení areálu s příro-
dou. Můžete zařadit i výlet do Prahy nebo Průhonického parku.
Ubytování v pátek po 14:00 hodině.
Program začíná besedou v 17.30 a cvičením po 18:00 hod, 
večeří cca v 19:20 a končí v neděli okolo 12:00 hod.

Načerpejte síly v přírodním areálu, kde 
Vás čeká cvičení v sále, přírodě a bazé-
nu. Projdete se s hůlkami v lese, navští-
víte japonskou zahradu. Těší se Míša, 
která Vás zavede i do dobré kavárny.

 Doporučujeme 

 Doprava 
 vlastní, vlak 
i autobus. 
Parkování 
u areálu 
zdarma. 

Skvělé  
cvičení a pohyb 

v přírodě

AQUA PROCEDURY TURISTIKA

Masáž částečná 30 min.  350 Kč
Masáž celková 60 min.  600 Kč
Výběr: relaxační, aroma, lávovými kameny

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

3. 6.–5. 6.
14. 10.–16. 10. 3 820

Ubytování Oáza

Hezký sál  
na cvičení

Hotel Oáza

Kód: v9
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 2–3x denně cvičení pro každý věk 
 4denní pobyt, doprava autobusem
 živé městečko, historie, promenáda 
 termální lázeňský areál v zeleni
 hotel s wellness, sál na cvičení
 regenerace, obchůdky, nákupy

Příplatek: 1lůžkový pokoj 900 Kč/den

doprava 
autobusem 
v ceně

 Doprava 

ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, minibar, 
klimatizace, fén, minibar, trezor, telefon, WiFi
stravování: polopenze formou bohatého bufetu
kondičně–rehabilitační program 2–3x denně, přiměřené a účinné 
cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami zaměřené na 
zpevnění těla, na redukci váhy a na celkové protažení
denně vstup do lázní,  zapůjčení županu
denně vstup do hotelového wellness centra 
služby delegáta, pobytová taxa
doprava autobusem (viz popis v textu)

 Cena zahrnuje 

Mosonmagyaróvárn
Aqua Hotel Termál*** 

Mosonmagyaróvár se nachází v severozápadním cípu Maďar-
ska, jen pár kilometrů od slovenské hranice. Je to živé město 
s mnoha obchody a restauracemi, ale i s historickým centrem 
s pěší promenádou. Zdejší termální lázně se nachází upro-
střed zeleně nedaleko centra. Lázeňský areál návštěvníkům 
nabízí venkovní a vnitřní bazény o teplotě 27–38°C.) atd. Pra-
meny těchto termálních lázní jsou zařazeny mezi pět nejlep-
ších léčebných vod v Evropě.
Aqua Hotel Termál se nachází na území lázní, ve středu sta-
rého města a je propojen s lázeňským areálem (nekrytou 
chodbou). Je zde recepce, restaurace k podávání snídaní a ve-
čeří, moderně zařízené pokoje, půjčovna kol, výtah. Hostům je 
k dispozici wellness centrum, krytý bazén s termální vodou 
(35-37°C), finská sauna, infrasauna. Dále je možné si na místě 
objednat léčebné procedury (za poplatek).
Pobyt je s dopravou autobusem (nást. místa: Praha - Kolín - Kut-
ná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava (Pávov) – Brno (svoz mikro-
bus. z Hr. Králové a Pardubic do Kolína bez přípl.). Odjezd BUS 
ráno ve ČT, příjezd do lázní odpoledne. Odjezd do ČR odpole-
dne v NE, večer příjezd do ČR. Program víkendu začíná ve čtvr-
tek besedou a odpoledním (popř. večerním) cvičením, v pátek 
a v sobotu se střídá cvičení a relaxace v lázních. V neděli je 
cvičení a lze být až do odpoledne v termálním areálu. 

Pojeďte si s námi odpočinout 
a prohřát si před zimou celé tělo do 
termálních lázní. Hotely dle náročnos-
ti s wellness, vstupy do lázeňského 
areálu v ceně. 0mezený počet míst.

 Doporučujeme 

V.I.P

DOPRAVA V CENĚ

TERMÁLY BALNEO

NOVINKA

TERMÍNY
čtvrtek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

3. 11.–6. 11. 8 280

Prodloužený  
ozdravný víkend 

 v termálech

Kód: z12

MAĎARSKO

Termální lázně

Aqua Hotel Termál
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Kutná Hora
Hotel U Kata***

Kutná Hora patří díky četným historickým památkám k tu-
risticky nejnavštěvovanějším v ČR. Zrekonstruovaný stylový 
hotel U Kata je v klidné části města jen pár minut chůze od 
míst, která byla pro svoji architektonickou krásu zapsána 
na seznam UNESCO (Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, Je-
zuitská kolej, Hrádek). Hotel je nejkomplexnějším zaříze-
ním s nejširší nabídkou služeb v regionu. Pro odpočinek je 
hostům k dispozici wellness centrum s  širokou nabídkou 
služeb – pivní lázně, finská sauna, parní lázeň, whirlpool, 
masáže a  další. V  hotelu se nachází kavárna, středověká 
krčma s vyhlášenou kuchyní, sál na cvičení, půjčovna kol 
a parkoviště. 5 minut od hotelu je sportovní areál s pla-
veckým bazénem, kde probíhá aquagymnastika. Můžete si 
vyzkoušet i atraktivní pivní lázně, které uvolní svaly. Kutná 
Hora je 70 km od Prahy a je dostupná jak příměstskou do-
pravou, tak i vlakem. Využijte nabídky si pobyt prodloužit 
do pondělí (na dotaz v CK).
Program celého víkendu je sestaven tak, abyste příjemně 
prostřídali cvičení, regeneraci a poznání nádherného města.
Ubytování v pátek od 14.00. Odpoledne klientky mohou vy-
užít k prohlídce města.
Program začíná večeří cca v 17.30, úvodní besedou v 18.00 
a  aquagymnastikou v  19.00, končí v  neděli obědem cca 
v 11.30.

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

 Doporučujeme 

AQUA BALNEO HISTORIE

Příplatek: 1lůžkový pokoj 350 Kč/den

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

 Doprava 

ubytování: 2–4lůžkové pokoje a apt. s přísl., TV/SAT, WiFi
stravování: plná penze, snídaně formou bufetu, obědy a večeře – 
odlehčené menu
kondičně–rehabilitační program 2–3x denně, přiměřené 
a účinné cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami 
zaměřené na redukci, zpevnění těla a na celkové protažení
1–2x rehabilitační uvolnění v pěkném wellness centru, parní 
a finská sauna, whirpool
aquagymnastika v bazénu pro uvolnění
pobytová taxa
Při zájmu lze objednat zajímavou prohlídku po historickém 
centru s milým průvodcem (cca 1,5 hodiny, cena 100 Kč).

 Cena zahrnuje 

  Relax balíček s velkou slevou pro Vás – pivní koupel se suchým 
zábalem (lze vyměnit i za aroma nebo bylinnou), částečná 
aroma masáž 550 Kč
Celkové kosmetické ošetření:  
(kosmetické studio cca 5 min. od hotelu)  600 Kč

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

18. 3.–20.3.
8. 4.–10. 4.
22. 4.–24. 4.
20. 5.–22. 5.
30. 9.–2. 10.
21. 10.–23. 10.
4. 11.–6. 11.
18. 11.–20. 11.

4 370

Pohyb  
a relaxace  
ve městě  
památek

Hotel U Kata

Příjemný sál na cvičení

Moderní pokoje

Aquagymnastika

Kód: v1
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Poděbrady
Hotel Golfi***, Hotel Central Park****

Lázně Poděbrady patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvova-
nějším lázním u nás. Naši klienti si zaslouží užít si víkend 
v nadstandardním prostředí. Vysoce hodnocený hotel Golfi 
najdete v centru lázeňského města v malebném zákoutí 
na pravém břehu řeky. Nabízí pohodlné ubytování v kom-
fortně zařízených pokojích. Najdete zde saunu a nabídku 
masáží, zábaly, kosmetiku, manikúru a pedikúru. O  Vaše 
stravování se postará výborná hotelová restaurace s letní 
terasou. Cvičení se koná ve velké tělocvičně (popř. v men-
ším sále hotelu), kam dojdete krátkou procházkou přes 
park. Aquagymnastika probíhá v teplém rehabilitačním ba-
zénu lázní (cca 5 min.). Naši klienti mohou využít (za popl.) 
luxusní Relax centrum (parní box, finská sauna, ochlazovací 
bazének, odpočívárna) v nově otevřeném spřízněném 4* ho-
telu Central Park přímo na kolonádě. Tento nově otevřený 
designový hotel doporučujeme i velmi náročným klientům.  
V říjnu můžete využít i volného svátečního dne a užít si 
prodloužený víkend se cvičením
Ubytování v pátek od 14.00 hod. (Termín v říjnu ve čtvrtek.)
Program začíná společnou úvodní besedou v hotelu v 17.30, 
večeří v 18.00 cvičením cca v  19.15 a končí v neděli cca 
v 11.30.

4 denní od čtvrtka do neděle
3 lůžkový pokoj: Golfi 4 550 Kč/os.,  
Golfi 4denní* 5 760 Kč/os.
Příplatek: 1lůžkový pokoj Central Park 
980 Kč/den, Golfi 670 Kč/den

vlak, autobus, vlastní, parkování před hote-
lem Golfi 5 Kč/hod. PO–PÁ 8–18:00 hod., 
víkend zdarma.  50 m od hotelu parkování 
zdarma. Hotel Central - vlastní parkoviště 
150 Kč/den

 Doprava 

ubytování: 2–3lůžkové pokoje s příslušenstvím, fén, TV/SAT, 
minibar, telefon, WiFi
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 
večeře -dvouchodové menu
kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, přiměřené a účinné 
cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami zaměřené na 
zpevnění těla, na redukci váhy a na celkové protažení
aquagymnastika pro uvolnění- teplý bazén
ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey
pobytová taxa

 Cena zahrnuje 

Relax centrum (parní box, finská sauna, ochlazovací bazének, 
odpočívárna, malé občerstvení)  2 hodiny 250 Kč
Balíček 1 masáže (výběr – rekondiční, aroma,  
horkým olejem lávovými kameny, reflexní ) 25 min. 450 Kč   
Balíček 2 masáže (výběr viz balíček 1, navíc masáž pěti 
elementů a lymfatická) 55 min. 900 Kč

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)

Central Park Golfi

1. 4.–3. 4.
6. 5.–8. 5.
14. 10.–16. 10.

5 770 4 880

27. 10.–30. 10.* 7 590 6 250

11. 11.–13. 11. 5 770 4 880

NOVINKA

Poděbrady jsou ideální - kultura, 
příjemné kavárny a obchůdky. Čeká 
Vás to nejlepší z těchto lázní. Skvěle 
hodnocený hotel Golfi v klidné části. 
V říjnu prodloužený pobyt s dnem 
volna. Nutno objednávat včas, hotel 
se rychle plní.Pro velmi náročné kli-
entky - nový luxusní hotel Central.

 Doporučujeme 

V.I.P

ŽÁDANÉ LÁZNĚ

AQUA BALNEO KULTURA

Nadstandard 
v oblíbených 

lázních

Pokoj hotel Golfi

Aquagymnastika

Pěkná tělocvična

Krásné prostředí v Golfi Hotel Central Park

Kód: v2
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Příplatek: 1lůžkový pokoj 200 Kč/den

ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., některé bezbariérové, TV/SAT, 
rádio, telefon, výtah, WiFi 
stravování: plná penze, formou bohatého bufetu, hodně zeleniny 
a ovoce, pitný režim
 celodenní kondičně–rehabilitační program, největší výběr 
rozmanitých lekcí pro každý věk (aerobní, kondiční, rehabilitační) 
2x plavání ve velkém plaveckém bazénu
2–3x rehabilitační program: teplý rehabilit. bazén s tryskami, 
sauna – uvolnění celého těla
Po příjezdu lze objednat na místě různé druhy masáží.

 Cena zahrnuje 

Nymburk
Sportovní a relaxační centrum

Nymburk je příjemné město, jehož historické jádro města  je 
městskou památkovou zónou. Hotel v klidné části za měs-
tem v přírodě je sportovní centrum, kde je vše pod jednou 
střechou:  tělocvičny, vlastní krytý plavecký bazén 25 m, tep-
lý rehabilitační bazén s tryskami, sauna… vše v ceně. Masér-
ky k dispozici. Objekt je využíván jako sportovní a rehabi-
litační zázemí zahraničních i českých reprezentantů. Svým 
špičkovým vybavením je dokonalý i pro náš nadstandardní 
program. Je tu navíc bohatá a vynikající strava. Nechybí tu 
ani příjemný bar. Z nádraží v Nymburce lze dojet do Sport-
centra místní dopravou. Jeden z nejoblíbenějších pobytů za 
vynikající cenu, který klienti milují.
Ubytování v pátek od 16.00 (lze přijet i dříve).
Program začíná srazem na recepci v 17.15, večeří v 17.30, 
besedou v 18.40 a cvičením v 18.50, končí v neděli obědem 
ve 12.00.

Jeden z nejoblíbenějších víkendů 
za fantastickou cenu s velkým 
množstvím kvalitních služeb 
v ceně. Celodenní rozmanitý 
cvičební program s největším 
výběrem atraktivních cvičebních 
lekcí a pomůcek. V areálu je velká 
tělocvična, plavecký bazén, sauna, 
rehabilitační bazén s tryskami,  
celodenní stravování včetně nápojů.

 Doporučujeme 

 Doprava 
vlastní, parkování u hotelu zdarma, vlak, 
autobus. Z hl. nádr. Nymburk jezdí v PÁ 
místní doprava v 16.03, 17.03, 18.03... (cca 
10 min). V NE možno na recepci dojednat 
taxík (cca 150 Kč/auto) k nádraží.

BAZÉN BALNEO PROCEDURY

CELODENNÍ PROGRAM

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

25. 3.–27. 3.
22. 4.–24. 4.
29. 4.–1. 5.
7. 10.–9. 10.
21. 10.–23. 10.
4. 11.–6. 11.
11. 11.–13. 11.
25.11.-27.11.

4 480

Kód: v4

Oblíbený
víkend,

nadstandardní
program
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Dospělí přistýlka 3390 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 650 Kč/den

vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu. 
Z autobus. stanoviště Ml. Boleslav do 
Michalovic jezdí v PÁ místní doprava 
v 15.00,16.00,17.25. Cesta trvá cca 14 
min. V Ne lze objednat taxi (cca 120 Kč/
auto)na nádraží v M.B. 

 Doprava 

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), LCD/SAT, WiFi, pra-
covní stůl, klimatizace, trezor, minibar, župan, pantofle
 stravování: polopenze, snídaně – formou bufetu, večeře – odleh-
čené menu
 celodenní kondičně–rehabilitační program, největší výběr 
rozmanitých lekcí pro každý věk (zaměření aerobní, kondiční, 
rehabilitační) 
2x rehabilitační večer 
ve wellness pro naši CK
neomezený vstup do 
bazénu (masážní trysky)
neomezený vstup do 
sauny, fitness
pobytová taxa

 Cena zahrnuje 

Mladá Boleslav
Hotel Sand Martin**** 

Moderní hotel Sand Martin je součástí golfového resortu 
Golf Mladá Boleslav na okraji Mladé Boleslavi v  části Mi-
chalovice. Centrum města je cca 3,5 km. Interiéry pokojů 
jsou prostorné a velmi pěkně zařízené. Z každého pokoje 
je z balkonu výhled do okolní zeleně. Součástí resortu je 
celodenně otevřená restaurace s venkovní terasou a sál na 
cvičení. Celý pobyt je neomezený vstup do pěkného wellness 
centra, jehož součástí je rehabilitační bazén s mírně slanou 
vodou (protiproud, vzduchová a vodní masáž atd.) a  roz-
sáhlá odpočívárna s  lehátky, moderní finská sauna s  od-
počívárnou a  fitness vybavené kvalitními stroji. Celodenní 
program cvičení můžete střídat s individuální rehabilitací ve 
wellness. V  pátek a  v  sobotu večer je navíc wellness pro 
naši skupinu.  V  neděli je celé dopoledne cvičení nebo 
možnost relaxace. Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpole-
dne klientky mohou využít k prohlídce města.  Program za-
číná večeří v 17.30, besedou v 18.45, cvičením cca v 19.00, 
následnou rehabilitací a končí v neděli cca ve 12.00.

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

 Doporučujeme 

V.I.P. BAZÉN BALNEO

CELODENNÍ PROGRAM

Nadstandardní
víkend

s celkovou
regenerací

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

18. 3.–20. 3.
6. 5.–8. 5.
21. 10.–23. 10.
18. 11.–20. 11.

4 270

Hotel Sand Martin

Balneo

Kód: v3

Dospělí přistýlka 3 090 Kč
2lůžkový Superior 4 090 Kč/os.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/den.

ubytování: 2–4lůž. podkrovní menší pokoje nebo 2lůž. Superior 
pokoje se zimní zahradou (možn. přist.) s přísl., TV/SAT, WiFi
stravování:  polopenze, snídaně  formou bufetu, večeře – dvou-
chodové menu, odlehčená strava
kondičně–rehabilitační program 2–3x denně, přiměřené 
a účinné cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami 
zaměřené na redukci, zpevnění těla a na celkové protažení
relaxace ve wellness centru 
(vířivka, sauna)
pobytová taxa
Při zájmu lze objednat 
prohlídku po histor. centru 
s průvodcem (cca 1,5 hodiny, 
cena 100 Kč).

 Cena zahrnuje 

Telč
Hotel Antoň***

Prožijte nádherný víkend v městečku Telč, které je právem 
zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Okouzlí 
Vás neskutečná krása památek přetrvávající staletí. Telčský 
zámek patří mezi klenoty moravské architektury. Útulný ro-
dinný hotel Antoň se nachází přímo vedle zámeckého parku, 
v těsné blízkosti historického jádra města. Najdete tu stylo-
vou restauraci s letní terasou a pěkný sál na cvičení. 
Klienti si mohou vybrat z menších podkrovních pokojů a Su-
perior pokojů se soukromou terasou s proskleným zastřeše-
ním. Náročnějším klientům doporučujeme  Superior pokoje. 
Regenerace probíhá v 4* hotelu, který je přímo naproti. Je zde 
luxusní wellness centrum s  vířivkou, saunou a  masážemi. 
Program víkendu je sestaven tak, abyste si skvěle zacvičili, 
poznali toto historické městečko a zregenerovali ve wellness. 
Pohodový víkend za skvělou cenu.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne klientky mohou 
využít k prohlídce města. 
Program začíná večeří v 18.00, úvodní besedou v 18.30, cvi-
čením v 19.15 a končí v neděli cca ve 12.00.

Poznejte kouzelné historické městečko 
v rodinném hotelu přímo u zámeckého 
parku. Pěkný sál i venkovní plocha na 
cvičení, luxusní wellness, procházka 
s průvodcem, příjemné  „cukrárny“.

 Doporučujeme 

 Doprava 
vlak, autobus, vlastní, parkování u hotelu. 
Do Telče jezdí pravidelné linky BUS (např. 
z Prahy v 15.30– v Telči v 18.00).

CENOVÝ HITBALNEO HISTORIE

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)

2lůžk. 3–4lůžk.

1. 4.–3. 4.
27. 5.–29. 5.
14. 10.–16. 10.

3 490 3 290

Víkend
v pohybu

s poznáváním
krásných

míst

Hotel Antoň

Pěkný sál 

Kód: v8
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Příplatek: večeře (2x) 540 Kč

K penzionu lze dojet po pěší zóně. 
Parkování na blízkém parkovišti, popř. 
zdarma za poštou.

 Doprava 

ubytování: 2–3 lůžkové pokoje s přísl., TV/SAT, varná konvice.
stravování: snídaně v penzionu, za doplatek večeře formou bufe-
tu v lázních Berta, bohaté menu, pitný režim, káva
kondičně–rehabilitační program 2–3x denně, přiměřené 
a účinné cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami 
zaměřené na redukci, zpevnění těla a na celkové protažení
vycházka Nordic Walking (hole k dispozici) - Stezka zdraví Třeboň, 
dle počasí - popř. Alpinning v sále

 Cena zahrnuje 

Třeboň
Penzion Siesta

Třeboň patří k našim nejoblíbenějším městečkům. Útulný 
rodinný penzion Siesta má ideální polohu v klidu, přímo 
u  náměstí. Podává se zde velmi chutná domácí snídaně. 
K  dispozici je zde pro Vás masérka. Bohatou večeři (za 
dopl.) si užijete přímo v proslulých lázních Berta, které 
jsou naproti (cca 100m). Do zrcadlového sálu na cvičení 
je to přes park cca 5 min. Víkend začíná v pátek po večeři 
cvičením. V sobotu dopoledne jsou kondiční hodiny, odpo-
ledne začne více zdravotními lekcemi a pak Vás čeká vy-
cházka Nordic Walking v přírodě (při špatném počasí místo 
vycházky Alpinning na trenažérech). V neděli dopoledne 
probíhají další atraktivní lekce v sále.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne klientky mohou 
využít k prohlídce města.
Program začíná v pátek besedou v 17.30 na Siestě, večeří 
cca v 18.00, cvičením v 19.30 a končí v neděli cca ve 12.00.

Ozdravný
 víkend 

v půvabných
lázních

Příplatek: 1lůžkový pokoj 400 Kč/den, 
Superior 450 Kč/den

ubytování: 2 lůžkové pokoje Standard s přísl., (možn. přist.),  
TV/SAT, trezor, fén, telefon, pokoje Superior mají navíc klimatizaci 
a protihluková okna i dveře
stravování: polopenze, snídaně – bufet, večeře – odlehčené 
menu, salát
kondičně–rehabilitační program 2–3x denně, přiměřené 
a účinné cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami 
zaměřené na redukci, zpevnění těla a na celkové protažení
aquagymnastika, plavání, pára–krytý bazén na uvolnění
rehabilitační večer v hotelu (finská sauna), odpočívárna 
Na místě lze zajistit prohlídku města s průvodcem (cca 100 Kč).

 Cena zahrnuje 

Písek
Hotel Biograf****

Královské město Písek nabízí mnoho možností strávení času, 
počínaje procházkou po nejstarším Kamenném mostě u nás. 
Ten a další pamětihodnosti můžete poznat s průvodcem. Sty-
lový hotel Biograf situovaný v centru města uspokojí potřeby i 
náročnějších klientů. Součástí je výborná restaurace s terasou 
a wellness služby (relax. místnost s finskou saunou, masáže). 
Vedle hotelu je moderní a fitness centrum, kde jsou pěkné 
sály na cvičení, posilovna, příjemné posezení. Krytý plavecký 
bazén je vzdálen cca 3 min. a probíhá tam aquagymnastika, 
kterou se rozhýbáte hned v pátek. 
Písek je hezké město na poznávání i nákupy, program je v so-
botu uzpůsoben tak, že cvičení probíhá v ranních hodinách, 
pak je cca v 9.30 snídaně a poté máte čas právě na tyto akti-
vity, dále možnost prohlídky města s průvodcem. Odpoledne 
pak je celé v pohybu, zakončeno rehabilitací v hotelu.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. Odpoledne klientky mohou 
využít k individuální prohlídce města. 
Program začíná večeří v 18.00, besedou v 18.30, programem 
cca v 19.00 a končí v neděli okolo 11.30.

 Doprava 
vlak, autobus, vlastní, 
uzavřené podzemní 
garáže (250 m), 60 
Kč/den, centrální 
parkoviště zdarma

Víkend
v nadstandardním 

prostředí 

Balíček 1 klasická nebo relaxační masáž 30/45/60 min.   
 400/600/800 Kč

 Nutno objednat předem 

Částečná masáž 30 min. 350 Kč
Celková masáž 60 min. 550 Kč 
(Druh masáže po domluvě na místě.)

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)

Superior Standard

29. 4.–1. 5.
23. 9.–25. 9.
25. 11.–27. 11.

4 470 4 370

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)

2lůžk. 3–4lůžk.

13. 5.–15. 5.
3. 6.–5. 6.
7. 10.–9. 10.

3 480 3 370

Ozdravný víkend se vším, co k tomu 
patří. Skvělé cvičení, procházka na 
zdravém vzduchu a k tomu relaxace 
masážemi.  Pohoda a domácí snídaně 
v útulném penzionu. Večeře formou 
bohatého bufetu, lze doplatit 
v lázních. Kulturní vyžití.

 Doporučujeme 
Oblíbené historické městečko se 
spoustou obchůdků i kaváren. Luxusní 
hotel v centru s wellness a špičkové 
fitness centrum. Program uzpůsoben 
tak, abyste měli čas i na prohlídku 
města s průvodcem a nákupy. 

 Doporučujeme 

LÁZNĚ V.I.P HISTORIEPROCEDURY AQUATURISTIKA BALNEO

Penzion Siesta

Zrcadlovy sál na cvičení

NOVINKA

Pěkný sál na cvičení

Kód: v5 Kód: v6
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Příplatek: 1lůžkový pokoj 400 Kč/den

vlak, autobus, 
vlastní, hotelové 
parkoviště zdarma

 Doprava 

ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, fén, trezor, telefon, 
posezení minibar WiFi,
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře - odleh-
čené menu
kondičně–rehabilitační program 2–3x denně, přiměřené 
a účinné cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami 
zaměřené na redukci, zpevnění těla a na celkové protažení
 aquagymnastika a regenerace v aquaparku

 Cena zahrnuje 

Beroun
Hotel Grand Litava Beroun****

Thajsko
Připravujeme pro Vás na 1. polovinu února 2023

Královské město Beroun láká svými historickými památkami, 
kulturní a sportovní nabídkou, i krásným okolím. Z Berouna 
vede naučná stezka Brdatka a nedaleko je hrad Karlštejn, 
kam jezdí vlak. Každou sobotu jsou na náměstí atraktivní 
trhy. Z Berouna vede in-line dráha kolem řeky Berounky.
Příjemný hotel Grand Litava najdete přímo v  historickém 
srdci města. V hotelové restauraci se podává snídaně a ve-
čeře, oběd lze dokoupit. Dále nabízí bar, fitness centrum, půj-
čovnu jízdních kol, Wi-Fi. Cvičení probíhá v sále hotelu, vyjí-
mečně může probíhat v nedaleké pěkné tělocvičně. Moderní 
Relax centrum, kde čerpáte procedury je vzdáleno 170 m.
Beroun je hezké město na prohlídku i nákupy, program je 
v sobotu uzpůsoben tak, že cvičení probíhá v ranních hodi-
nách, pak je cca v 9.30 snídaně a poté máte čas na procedury 
a prohlídku města. Odpoledne je celé v pohybu, zakončíme 
ho v aquaparku Laguna aquagymnastikou, relaxací ve vířiv-
kách a v páře. V neděli je celé dopoledne cvičení.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. 
Program začíná večeří v 18.00, besedou v 18.30, cvičením 
cca v 19.30 a končí v neděli cca ve 12.00.

Beroun je příjemné a oblíbené 
historické městečko se spoustou 
obchůdků i kaváren. Dobře hodnocený 
hotel u náměstí se sálem na cvičení, 
nabídka atraktivních procedur. 
Program uzpůsoben, abyste měli čas 
i na prohlídku města a výlety.

 Doporučujeme 

AQUAPARK BALNEO KULTURA

Sportovní 
pobyt s dotykem 

historie

Balíček 1 klasická masáž 30/60 min.    400/800 Kč
Balíček 2 Zábal (rašelina,parafín nebo skořice) 20 min.   250 Kč
Balíček 3 Lymfoven 50 min.  280 Kč 

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)

2lůžk. 3lůžk.

8. 4.–10. 4.
20. 5.–22. 5.
30. 9.–2. 10.
28. 10.–30. 10.

3 950 3 590

Hotel Grand

Beroun

Aquapark

Karlštejn

Kód: v7

115EXOTIKA

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

Cena: 49 680 Kč 
Možnost úpravy dle podmínek pro rok 2023.
Zážitkový zájezd se uskuteční při minimálním 
počtu 15 účastníků. Při zájmu stačí složit vratný 
rezervační poplatek 5000 Kč. Zálohu platíte při 
zakoupení letenek a zaslání potvrzení o zájezdu 
cca v září.

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

JAK OBJEDNAT POBYT?

Nejdříve se telefonicky nebo na internetových stránkách www.cksusmevem.cz informujte, 
je-li termín pobytu volný. Pokud ano, rezervujte si ho (on-line, telefonicky, e-mailem). 

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

telefonicky: tel. 323 632 133, 8.30–17.00 hod.
   tel.: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859
on-line:   www.cksusmevem.cz 
e-mailem:  info@cksusmevem.cz

• POBYTY SPORTOVNĚ  REKREAČNÍ • KONDIČNĚ  REHABILITAČNÍ V LÁZNÍCH •
• POBYTY V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH • RODINNÁ DOVOLENÁ S PROGRAMEM PRO DĚTI • 

• SPORTOVNÍ DOVOLENÁ NA HORÁCH, U VODY I U MOŘE • VÍKENDY V POHYBU •

WWW.CKSUSMEVEM.CZWWW.CKSUSMEVEM.CZ
KATALOG PRO ROK 2022
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S ÚSMĚVEMS ÚSMĚVEM
CESTOVNÍ KANCELÁŘ

3030�let

s námis námi

CK S ÚSMĚVEM, S úsměvem ke zdraví s.r.o., Nad vodárnou 159/E, 251 01 Říčany u Prahy, 
tel.: 323 632 133, mobil: 605 213 340, 605 213 436, 603 539 859, e-mail: info@cksusmevem.cz

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

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