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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
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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.



Obsah
Vítáme Vás v roce 2023, který bude takový, jaký si ho uděláme. K tomu chceme přispět i my fantastickou 

dovolenou s pohybem, která Vás nejen omladí, ale i krásně naladí. A nemusí být jen pro ženy.
Naše nabídka je opět postavena na kvalitních hotelích a výjimečných destinacích. 

Je lepší trochu si připlatit a užít si nádherné pobyty s možností relaxace ve wellness, koupáním 
v průzračném moři nebo omladit termálními prameny. Když k tomu přidáte zábavné a přitom účinné 
cvičení s celou řadou pomůcek (které poctivě vozíme všude), skvělou atmosféru, tak už pro Vás jiná 

dovolená, než s našimi milými cvičitelkami, neexistuje .

Novinky v ČR
Františkovy Lázně: SPA hotel – wellness v ceně 
Poděbrady: H. Junior, luxusní Golfi i VELIKONOCE
Jindřichův Hradec: designový penzion v centru
Kroměříž: cenově výhodné a příjemné ubytování

Pobyty rozšířené o turistiku
Žďár nad Sázavou: nádherné ubytování na zámku
Mikulov: H. Galant, exklusivní wellness na střeše 
Sobotka: cenově výhodný útulný rodinný hotel
Jičín: luxusní nový H. Tammel, wellness v ceně

Novinky v zahraničí 
Chorvatsko: Letovisko Igrane – klid i v plné sezoně,
Zaton – žádaný komplex v září za skvělou cenu aj.
Řecko: nádherná a klidná místa i o prázdninách,
ostrov Limnos a 12denní pobyt – ostrov Thassos
Itálie: žádaná Sardinie, již 5 termínů ostrov Ischia
Španělsko: jaro, léto i podzim Kanárské ostovy,
Spa Hotel s lázněmi a léčivé bahno – Mar Menor
Portugalsko: výlety, turistika Madeira ve SPA hotelu
Turecko: 5*hotel u moře, teplá Turecká riviéra
Sev.  Kypr: výborně hodnocený hotel, pěkné moře

V katalogu zůstávají samozřejmě Vaše oblíbené 
pobyty (nádherný Karpathos, divoká Sicílie, 
maďarské termální lázně Gyula a mnoho dalších). 
Velká nabídka Chorvatska za vynikající ceny.

Víkendy probíhají celý rok (nově hotel Amálka 
s krásným wellness), nabízíme je vždy se stravou.

A můžete se připravit i na únor 2024, na Vaši 
vysněnou cestu do Brazílie.

Nejbližší akce 28. 1. a 4. 3. Sobota v pohybu,  
ZŠ Bezručova, Říčany, 9.30–13.00. 
info: mkholova@susmevemkezdravi.cz

Naše pobyty jsou oblíbené a rychle se plní, 
neváhejte. Rádi Vám poradíme s výběrem,  
volejte, pište. 

Za celý tým  
CK S ÚSMĚVEM 

Milí klienti, cvičenky a cvičenci, přátelé.

                Sledujte aktuální informace na www.cksusmevem.cz STANTE SE  
NAŠIMI PRÁTELI  
NA FACEBOOKU

ˇ
ˇ

 31 let na trhu, garance kvalitních služeb
Jezdit s námi se vyplatí

  vynikající ceny 
našich pobytů
   slevy při včasném 

objednání pobytu
  přednostní zaslání 

katalogu stálým 
klientkám
  výhodné podmínky pro větší skupiny
  dárkové poukazy pro vaše přátele 
  možnost hradit pobyt ze zaměstnaneckých 

benefitů a dalších fondů

Klientské slevy pro rok 2023
  Týdenní tuzemské pobyty  

objednané do 15. 2. sleva 3 %
  Týdenní tuzemské pobyty 

objednané on–line do 15. 2. sleva 4 %
  Každé 21. místo ve skupině zdarma,  

každé 12. místo sleva 50 %  
(pobyt bez dopravy)

Slevy se nevztahují na pobyty bez cvičeb. 
programu.
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O nás
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.

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.

Nabídka cvičení na našich pobytech

CVICÍME  
PRO VÁS  S HUMOREM 
A LÁSKOU

Cvičenec Pivrnec  
aneb Petr Urban  
exkluzivně pro  
CK S ÚSMĚVEM
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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, Donuts Ball, 
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

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.
Mgr.  Michaela Kholová vytváří již od začátku filozofii celé CK. Vystudovala Pedf UK a  FTVS UK obor 
matematika a tělesná výchova. Vlastní přes 30 certifikátů z oblasti zdravého cvičení (více info viz web).
Kvalifikované a milé cvičitelky: Lenka Suchánková, Mgr. Eva Pavlisová, Ing. Martina Moravcová, 
Kateřina Kaabi, Ing. Veronika Chudobová, Mgr. Alena Bedrnová, Ing. Zuzana Durasová, Olga 
Hůlová, Yvona Jersonová, Radka Polívková, Mgr. Simona Hamtilová, Eva Veselá, Lenka Branišová, 
Mgr. Jana Hájková, Barbora Ciglerova, Dana Bohatá, Jana Dvořáčková, Ing. Lenka Haberová aj. 
Fyzioterapeutky: Marta Dobrovská a Lea Polívková



Milá Míšo, 
Prohlížela jsem si dnes opravdu důkladně Váš obdivuhodný 
katalog zájezdů. Z dlouhé chvíle,  když jsem v kapitolce 
dotazů narazila na otázku zda je možná přihláška i pro 
sedmdesátnice. 
Musela jsem se trochu usmívat, protože i já jsem se takto 
ptala ve svých 75 letech, zda se mohu přihlásit. Letos jedu 
se svou stejně starou přítelkyni s Vaší kanceláří už po páté, 
protože jsme díky promyšlenému programu a nabídce celého 
defilé cvičení (o některých jsem neměla ani 
ponětí že existují), nádherné přírodě a skvělé 
organizace Vaší CK prožily ty nejkrásnější 
dovolené. Cením si jak Vašeho ušlechtilého 
poslání, tak i tolerance z Vaší strany; 
chování, kterým se vyznačuji i ostatní 
cvičitelky.  Moc mne těšila i nová přátelství 
ze širokého okruhu dívek, žen i babiček.
Musím ještě podotknout, že mi ozdravný 
pobyt a cvičení umožnil přežít podzim zimu 
i covid ve zdraví  a bez bolesti páteře, na 
které jinak dost trpím. A co více, po těch 
opakovaných setkáních s Vámi a Vašimi 
kolegyněmi jako bych získala klid a energii 
do dalších dnů. Proto jsem se ve svých 
79.letech přihlásila znovu.  
Dr. Ladislava Petišková Čelákovice

Míšo, ahooooj….jak zchvácená herka líně 
kráčím na zahradu, ale sú sčastná, ze jsi mě 
provětrala faldy! Jak jsem psala tvé Martine, 
jsi tornádo, ale u mě bez ničivých následku, 
spis jsi mě navedla na užitečnější cestu, než 
se zničím sama…dekuji ti za skvěly týden, 
uvolněné svalstvo a propocené nátělníky…. 
Luhačky pod tvým velením byly parádní jízda, 
byť tělocvičnu nesnáším! Pohodové leto! 
Svatka, ta motykózni intelektuálka  
z tropické Břeclavi

Máme za sebou další báječný pobyt 
s vaší CK a super cvičitelkou Martinou 
Moravcovou. Pobyt neměl chybu, 
nádherný hotel Clarion, ďábelské 
cvičení, skvělé jídlo a úžasné túry 
v okolí Špindlerova mlýna pod vedením 
Martiny. Moc vám děkujeme že jste 
a těšíme se na další pobyty. 

Jarka L. a Jiřka C. z Mostu. 

Chtěla bych poděkovat za 
krásné pobyty v letošním roce. 
Všechny cvičitelky byly fajn. V 
Luhačovicích moc milá Yvona 
Jersonová. Ve Františkových 
Lázních společenská Katka 
Kaabi. V Chorvatsku (Baško Polje) 
srdcařka Lenka Voda Branišová 
a na nádherném ostrově Ischia 
nás pěkně protáhla po výletech 
turistka Martina Moravcová. 
Všem moc děkuji.
Daniela S.

Chtěla bych poděkovat za všechna skvělá 
cvičení, na nichž jsem byla v letošním roce. 
Za Nymburk s Míšou, fantastický Samos – 
nádherné klidné místo, skvělá Míša a její cvičení 
a nádherná pohoda. Letos poslední pobyt jsem 
byla na v Poděbradech Čtyři dny – ideální doba 
ke získání nové energie a tělo ví, že něco dělalo.  
Nejprve klidnější cvičení s Veronikou, a poslední 
2 dny se stále stejně akční skvělou Lenkou 
Suchánkovou. Cvičení bez ní, to by nebyly 
Poděbrady.  Díky všem a přeji sílu a energii do 
dalších let.
MUDr. Milena Mejzlíková

Moc děkuji p. Šetlíkové za velice příjemné 
a vstřícné jednání a za rychlé vyřízení.
A děkuji za krásnou dovolenou v Peci, 
super ubytování, jídlo, příroda. A hlavně 
Alenka Bedrnová, skvělá cvičitelka, úžasný 
člověk…
Děkuji celé CK S ÚSMĚVEM za výbornou 
práci. A hlavně velký dík a pochvala Míše 
Kholové. Nevím, kde berete tolik energie, 
pohody a dobré nálady. Moc ráda zase 
pojedu. 
Mějte se hezky a ať se daří!
D. Znamínková

Chtěla bych touto cestou poděkovat za krásný pobyt 
se skvělou cvičitelkou Alčou v Umagu. Velmi ráda se 
v budoucnu opět zúčastním. Alča mně a kamarádce 
dala do těla a přesně to jsme potřebovaly. Stejně 
tak bych chtěla pochválit Veroniku a Lenku za 

jejich nasazení o víkendu v Nymburku. I tento pobyt 
jsme si obě velmi užily. S pozdravem a přáním sil do 
organizování dalších akcí se loučím.
Baldíková Lenka

Děkuji Míše a Evě Pavlisové za krásný 
a intenzivní víkend v Nymburce. Chválím!!!!
Milena Vágnerová

Báječné dvojici Janě Hájkové a Káťe Lebedové musíme 
poděkovat za skvělý týden v Peci, kde je mimo jiné moc 
milý personál. Cvičení a hlídání dětí bylo perfektní, 
a proto se těšíme na příští rok, že se zase uvidíme. 
 S pozdravem Mája, Adík, Julinka, Tomáš a Tamara. 
p.s. Tomáš vzkazuje všem cvičenkám, ať vezmou 
muže, aby nebyl tak sám.

Děkujeme tímto za perfektní 
přípravu a organizaci pobytu 
v Gyule. Jako vždy jsme si to 
opravdu po všech stránkách 
užily. Rádi se s Vámi vždy 
vracíme a dle svých sil 
a schopností se zapojujeme do 
připravených aktivit. Chválíme 
moc I novou cvičitelku Zuzanu 
Durasovou za její pěkné 
vysvětlování zdravotních lekcÍ.
Hezký podzim, ještě jednou 
díky a těšíme se na viděnou.
Irena Fozikošová, Saša 
Piskáčková

Chci Vám všem v CK poděkovat za úžasný pobyt v Litomyšli. 
Byly to Velikonoce jak mají být  -  žádný stres a shon s přípravou 
svátků, ale pohoda, super cvičení s Míšou a Martinou, výborná 
strava i ubytování. Svátky jen samý úsměv !!!
Ještě jednou velké díky a těším se v srpnu do Pece pod Sněžkou. 

Jiřina Řezanková

Právě jsem se vrátila z super cvičící, sluníčkové 
a pohodové zářijové dovolené v Makarské.
Velký dík patří bezvadné Evičce Veselé. Při každé 
cvičící hodině střídala všemožně různé cvičební 
pomůcky, a že jich bylo. U cvičení jsme se pokaždé 
řádně zapotily, ale vždy s úsměvem. Sešla se 
perfektní partička a já si užila báječný týden.
Díky moc Radka Rédlová

Chtěla jsem Vám 
mockrát poděkovat za zájezd do 
Kehidakustánů. Bylo to naprosto 
úžasné! Díky senzační Olině 
Hůlové jsem vypotila všechny 
neduhy a zbytek dokončila voda v 
tomto překrásném areálu spolu s 
nádherným počasím. Vrátila jsem 
se plná energie a zdravotně se teď 
cítím po prodělaném covidu již 
naprosto v pořádku.
Ještě jednou velké díky.
Milena Veselá

Na paní Yvonu moc rada 
vzpomínám z Luhačovic, 
byla jsem 2x. Cvičí 
výborně. Letos jsem byla 
v Krakově s Katkou Kaabi 
a na chvilku jsem omládla 
zase já. Katka cvičí fakt 
skvěle, poradí, vysvětlí, co 
a jak v těle funguje, vtipně 
komentuje naše slabosti, 
a pořád s ÚSMĚVEM 
Vera Boumová
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Kód: c4

Jaro a léto  
v pohybu v kraji 

hudby

Litomyšl
Hotel Zlatá Hvězda****

Litomyšl je skvostným historickým městem, zámek patří 
k nejkrásnějším v Evropě a je na seznamu UNESCO. Dále Vás 
okouzlí historické centrum se spoustou stylových obchůdků 
a kaváren, klášterní zahrady, muzea, zámecké sklepení aj.
Hotel se nachází v historickém centru a je nádherný. Najdete 
zde unikátní interiér a stylové pokoje.
K vybavení patří recepce, sál na cvičení, sauna, terasa na slu-
nění, restaurace (výborná strava, polední menu) aj. 
V blízkém okolí je krytý bazén s venkovním koupalištěm. 
Turistky ocení trasy v okolí a výlety. Můžete zde strávit poho-
dové Velikonoce v pohybu od čtvrtka do pondělí.

 Tip 
Město je vyhlášeno lázněmi ducha. 
Oblíbený pobyt s úžasnou atmosférou. 
Velikonoce s celodenním programem.  

2–3x denně cvičení pro každý věk
 kouzelné město, kulturní život
 luxusní hotel,vynikající strava
 sál, sauna, bazén, koupaliště
 Velikonoce v pohybu – 5denní pobyt

V.I.P HISTORIE VELIKONOCE

*Velikonoční pobyt 5denní
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč  
Velikonoce 500 Kč
Přípl.: 1lůžkový pokoj 
650 Kč/noc

vlastní, parkoviště 
u hotelu cca 50 Kč/den

 Doprava 

ubytování: 2lůž. pokoje (možn. přistýlky) s příslušenstvím, 
lednice, TV/SAT, telefon, WiFi, některé trezor 
stravování: polopenze, snídaně formou bohatého 
bufetu, večeře odlehčené menu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
Velikonoce: 1x aqua, léto: 2x vstup na koupaliště
ozdravné cvičení v zámecké  zahradě, pobytová taxa
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem.
K dispozici hotelová sauna za poplatek.

 Cena zahrnuje 

masáže (viz web)
 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
čtvrtek–pondělí

CENY/os. (Kč)

Dospělí Dospělí přist.

6. 4.–10. 4.* 7 390 6 590

neděle–sobota
9 980 8 780

6. 8.–12. 8.

Hotel Zlatá hvězda

10

Důležité informace
Nebojte se nás kontaktovat, rádi Vám poradíme s výběrem Vašeho pobytu.

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

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

Garance vrácení peněz v případě, 
že bude zájezd námi zrušen.
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 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.
Fota cvičebnich skupin na webu i v katalogu 
mohou být ilustrativní.
Všeobecné podmínky účasti na zájezdu 
a ostatní předsmluvní podmínky najdete 
na www.cksusmevem.cz

Pojištění
Doporučujeme Vám uzavřít naše cestovní 
pojištění  VZP, které obsahuje navíc pojištění 
storno zájezdu. 
Platí pro všechny pobyty v ČR, v zahraničí 
a víkendy. 
Informace na www.cksusmevem.cz
Aktuální pojistku cestovní kanceláře proti 
úpadku dle zákona č.150/1990 sb. naleznete  
na www.cksusmevem.cz.
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Kód: c1

Františkovy Lázně
Spa & Kur Hotel Praha***

Františkovy Lázně patří k nejkrásnějším lázním a jsou roz-
prostřeny v rozlehlých parcích. Najdete zde kulturní vyžití, 
divadlo, aquapark, přírodní okolí a historické město Cheb.
Spa hotel v centru, přímo u parku a lázeňské kolonády nabízí 
velmi pohodlné ubytování. Hotelová restaurace nabízí mož-
nost celodenního stravování pro ubytované hosty. 
K vybavení patří recepce, wellness v ceně (bazén s masážní-
mi tryskami a finská sauna), balneo provoz (koupele, masáže, 
zábaly, inhalace, aj.), minerální pramen, solná jeskyně aj.
Cvičení v prostorné tělocvičně (cca 10 min.) je doplněno 
společnými vycházkami do blízké přírodní rezervace.

 Tip 
Dokonalá relaxace v žádaných lázních 
ve Spa hotelu za skvělou cenu. 

2–3x denně cvičení pro každý věk
 lázeňské město, kolonáda, parky 
 Spa hotel, denně wellness v ceně 
 pramen v hotelu, balneo, solná jeskyně 
 tělocvična, vycházky do přírody, výlety

PŘÍRODABALNEOLÁZNĚ

lázeňskou taxu Cena nezahrnuje 

vlastní, hlídané parkoviště hotelu 150Kč/den 
 Doprava 

 Cena zahrnuje 
ubytování: 2–3lůž pokoje s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi, 
lednice, fén, župan (balkon za příplatek)  
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře 
výběr ze 3 menu, salátový bufet (oběd za přípl.)
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
neomezený vstup do wellness – bazén, sauna, 
minerální pramen v hotelu, zapůjčení županu
vycházky – lesopark Amerika, město Cheb
Na místě lze objednat solnou jeskyni, kadeřníka, vitamín. kůru.

 Nutno objednat předem balíček 6 procedur 1500 Kč (viz web) 

Sleva: přistýlka 100 Kč 
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1050 Kč
Příplatek: obědy (5x) 1 100 Kč
Balíček procedur 1 500 Kč

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč) 
Dospělí

s balkonem bez balkonu

16. 4.–22. 4.
9. 7.–15. 7.

12 790 11 980

VIP pobyt  
v nádherných 

lázních 
Kód:c2

 Tip 
Nejkrásnější 
lázně, hotel 
se skvělými 
službami přímo 
u kolonády. 
Velká část 
programu 
v přírodě. 

Mariánské Lázně jsou architektonická perla, kde najdete 
lázeňské parky, kolonády, příjemné kavárny a istou přírodu
Hotel Flora má výbornou polohu přímo v centru, cca 50 m od 
kolonády a léčivých pramenů. Nabízí nové útulné pokoje.
K vybavení patří recepce s internetem, WiFi, restaurace, ka-
várna s výhledem na celé město, menší rehabilitační bazén,  
balneo provoz (velký výběr léčebných procedur), kosmetika aj. 
Přímo nad hotelem začínají v lese turistické stezky.
Cvičení probíhá v tělocvičně (cca 10 min.), Je doplněno vy-
cházkami, cvičením v přírodě a aquagymnastikou. Pobyt lze 
prodloužit do soboty (do neděle) po dohodě v CK. 

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

TURISTIKABALNEOAQUA

Mariánské Lázně
Hotel Flora***

Pohyb,  
relaxace, lázně, 

příroda

Sleva: přistýlka 1 000 Kč
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 550 Kč

vlastní, parkování u 
hotelu cca 170 Kč/den 
(rezervace předem), 
centrál. parkoviště (cca 
5 min.) za poplatek

 Doprava 

Balíček procedur (viz web)
 Nutno objednat předem 

lázeňskou taxu
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

23. 7.–28. 7.
20. 8.–25. 8.

9 560

ubytování: 2-3lůžkové pokoje a apartmány s přísl.,TV/SAT, 
fén, telefon, trezor a lednička (za popl.), WiFi, župan (popl.)
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr 
ze 4 hlavních jídel, zeleninový bufet   
2 cvičební bloky denně, kondiční i rehabilitační. Komplexní 
cvičení s účinnými fitness pomůckami na zpevnění všech 
partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika, denně volný vstup do bazénu
2–3x vycházky, cvičení v přírodě s kruhy Smovey
20% sleva - procedury, 15% sleva P. Boheminium
Na místě lze objednat prohlídku města a procedury.

 Cena zahrnuje 

Spa hotel Praha

Hotel Flora Bazén v hotelu

Bazén hotelu
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Kód: c3

*Velikonoční pobyt 5denní v Golfi
Golfi: 3lůžkový pokoj 8 130 Kč Velikonoce,  
10 150 Kč (květen, září), 11 890 Kč léto
Příplatek: 1lůžkový pokoj 770 Kč/noc
Junior: 3. lůžko 7 890 Kč/os
Příplatek: 1lůžkový pokoj 300 Kč/noc,  
Příplatek: Junior obědy (5) 825 Kč
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč

lázeňskou taxu Cena nezahrnuje 

vlastní, centr. parko-
viště –popl. mimo 
centrum zdarma 

 Doprava 
 Cena zahrnuje 
ubytování: 2-3lůž. pokoje s příslušenstvím, fén, TV/SAT, minibar, telefon, WiFi 
stravování: polopenze, snídaně –bufet (Golfi), kontinent. (Junior) večeře – výběr menu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. Komplexní cvičení s účinnými 
fitness pomůckami na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey 
vycházka Nordic Walking (hůlky k dispozici) balíčky procedur (viz web) Nutno objednat předem 

 Tip 
Využijte velmi přijatelnou cenu 
za nejoblíbenější lázně. S naší 
milou cvičitelkou nejen zacvičíte, 
ale i zažijete hodně společných 
akcí. Výběr hotelů dle náročnosti. 
Velikonoce v pohybu – 5denní.

2–3x denně cvičení pro každý věk
 pobyt ve velmi žádaných lázních 
 hotely v centru, kultura, procedury
 velká tělocvična, vycházky, koupaliště 

LÁZNĚ PŘÍRODA Lázně Poděbrady jsou velmi vyhledávané lázně s uprave-
nými parky a hezkým okolím. Mají široké kulturní a velké 
množství příjemných obchůdků, kaváren a vináren. 
Hotel Junior má výbornou polohu v klidné části města, přímo 
v centru, u lázeňské kolonády a parků.
K vybavení patří recepce, WiFi, výtah, restaurace, fitness, 
úschovna zavazadel, tenisový kurt, půjčovna Nordic Walking. 
Hotel Golfi doporučujeme i náročným klientům. Leží v klidné 
části u řeky. Nabízí velmi pěkné pokoje.
K vybavení patří restaurace (skvělá strava) s letní terasou, par-
ní box, balneo (masáže, zábaly aj.), kosmetika, manikúra aj. 
Relax centrum (parní box, finská sauna, ochlazovací bazén, od-
počívárna)  je ve spřízněném 4* hotelu a lze dokoupit na místě. 
Cvičení probíhá v tělocvičně (při menším počtu klientů malý 
hotelový sál), kam dojdete z obou hotelů procházkou. Okolí 
Poděbrad nabízí pěší i cyklistické výlety a letní koupaliště.  
Je možno zde zažít i lázeňské Velikonoce v pohybu.

Kondice  
a zdraví  
v lázních   

Poděbrady
Hotel Junior***, Hotel Golfi ***

TERMÍNY
CENY/os. (Kč)

Golfi Junior nadstandard Junior

6. 4.–10. 4.* ČT–PO 8 570

28. 5.–2. 6. NE–PÁ 10 690

30. 7.–5. 8. NE–SO 11 890 9 520 8 980

10. 9.–15. 9. NE–PÁ 10 690

PROCEDURY

Hotel Junior

Hotel Junior

Hotel Golfi

Hotel Golfi – terasa Hotel Golfi – pokoj

Balneo v hotelu Golfi
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Kód: c5
Kondičně  

rehabilitační  
lázeňský  

pobyt

Třeboň patří k našim nejoblíbenějším lázním. Probíhá tu řada 
pěkných kulturních akcí a trhů. Okolní příroda je stvořená pro 
turistiku. V létě je tu koupaliště, lomy a aquapark s venkovní 
částí. Oblíbené jsou i hudební večery v hospůdkách.
Penzion Siesta je příjemné ubytování s prostornými pokoji. 
Má ideální polohu přímo u náměstí, ve zcela klidné části, cca 
80 m od Bertiných lázních. Zde je ubytováno i nejvíce klien-
tů a podává se tu chutná domácí snídaně, klienti z ostatních 
penzionů na snídani dochází.
Penzion U Řehoře s příjemnou zahradou. Leží v klidné zóně 
blízko pláže rybníka Svět. Nabízí menší pokoje.
Penzion Alfa se nachází v klidné vilové čtvrti. Je útulný a má 
pouze čtyři pokoje a pěknou zahradu. 
Oba penziony jsou vzdálené cca 10 min. od lázní i náměstí. 
K vybavení penzionů patří WiFi, venkovní posezení a úschov-
na kol. Večeře formou bohatého bufetu, včetně zeleninových 
salátů, moučníku nápojů i kávy jsou za doplatek a podávají 
se přímo v lázních Berta (doporučujeme). Zde si lze zakoupit 
i procedury. Při zájmu do penzionu dochází masérka.
Do prostorného sálu na cvičení dojdete ze všech penzionů 
procházkou za cca 5 min. Na dotaz v CK lze vyžádat i příjem-
né penziony U Kubalů a U Moravců v centru města. 

2–3x denně cvičení pro každý věk
 historické lázeňské město, zámek
 koncerty, kino, trhy, hospůdky
 rodinné  penziony v klidné části
 večeře formou bufetu v lázních
 aquapark, koupaliště, lomy, turistika

 Tip 
Prožijte léto v neodolatelné Třeboni, 
kde na vás čeká bohatý kulturní život. 
Cvičební program je připraven tak, 
abyste se mohli věnovat turistice 
a koupání. Naše stálice mezi pobyty.

Třeboň
Penzion Siesta, Penziony U Řehoře a Alfa

LÁZNĚ KOUPÁNÍ 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 apart. se společným přísl. bez příplatku 
Příplatek: večeře (6x) 1 740 Kč

vlastní, Siesta – lze dojet po pěší
zóně a vyložit zavazadla, parkování 
v okolí za poplatek
p. U Řehoře, p. Alfa u penzionu

 Doprava   

ubytování: penzion Siesta: 2–4lůž. pokoje s přísl., TV, var. konvice  
penzion U Řehoře, penzion Alfa: 1–3lůžkové pokoje s přísl., TV
stravování: kontinentální snídaně v penzionu Siesta, večeře 
formou bufetu v Bertiných lázních za doplatek
2–3 cvičební bloky denně, kondiční i rehabilitační. Komplexní 
cvičení s účinnými fitness pomůckami na zpevnění všech partií, 
redukce, pro každý věk.   
1x vstup do aquaparku Lázní Aurora  
společná ozdravná vycházka kolem rybníka Svět
Na místě lze objednat procedury.

 Cena zahrnuje 

pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

penzion Siesta penziony

2lůž. 3–4lůž. U Řehoře Alfa

2. 7.–8. 7
30. 7.–5. 8. 7 990 7 640 6 980 6 860

Penzion Alfa

Penzion Siesta

Letní koupaliště

Oblíbený pobyt

Penzion U Řehoře
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Kód: c6

 Cena zahrnuje 
ubytování: 2lůž. pokoje s přísl.,(možnost. 
přist.), minibar, TV/SAT, telefon, WiFi, trezor 
stravování: polopenze, snídaně –bufet, večeře 
– odlehčené menu
2–3 cvičební bloky denně, kondiční i rehabi-
litační. Komplexní cvičení s účinnými fitness 
pomůckami na zpevnění celého těla, redukce, 
pro každý věk.   
vycházka do přírodní rezervace Peklo
6x vstup do wellness centra 120 min. /denně 
sleva 15% na koupele, masáže, zábaly v hotelu
Na místě lze objednat prohlídku města.

balíčky procedur (viz web) Nutno objednat předem 

vlastní, hotelové parkoviště zdarma Doprava 

pobytovou taxu Cena nezahrnuje 

 Tip 
Skvělá cena na designový hotel 
se skvělými relaxačními službami 
a krásným prostředím. Vycházky.

Nové Město nad Metují je považováno za poklad mezi re-
nesančními městy a historické centrum města je vyhlášeno 
městskou památkovou rezervací. Malebnému náměstí v cen-
tru se říká Český Betlém a dominuje mu zámek s ojedinělou 
zahradou. V okolí se nachází přírodní rezervace Peklo, která 
láká k turistice, v létě je zde vodní nádrž Rozkoš.
Hotel se nachází na skále, ze které je úchvatný výhled a má 
vlastní zahradu pro relaxaci. Nabízí komfortní ubytování: po-
koje Ekonomy – podkrovní pokoje, Standard – s výhledem na 
nádvoří, Standard Plus – s výhledem do zahrady a s výtahem, 
Exlusive – do zahrady, s hydromasážní vanou. 
K vybavení patří recepce, restaurace s terasou, wellness je 
v ceně (bazén s protiproudem a chrličem vody, vířivá i  masáž-

ní lázeň, zážitkové sprchy a vany, relaxační 
zóny, parní sauna a fitness, balneo (velký 
výběr masáží a koupelí), aj.
Cvičení probíhá v tělocvičně (cca 6 min). 
Doporučujeme výlet do polského města 
Kudowa Zdroj – kde je možnost i levných 
nákupů. Velmi žádaný a oblíbený hotel

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

Nové Město nad Metují
Hotel Rajská zahrada****

Kondičně  
rehabilitační  

lázeňský  
pobyt

V.I.P BAZÉN BALNEO HISTORIE

Economy přistýlka 8 570 Kč/os.
Sleva: bez cvičebního programu 600 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj Economy 2 520 Kč

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

Exclusive
Standard  

plus
Standard Economy

23. 7.–29. 7.
13. 8.–19. 8. 13 260 10 980 10 390 9 780

Kód: c7

 Tip 
Poznejte krásnou krajinu v hotelu 
obklopeném přírodou. Spojíte cvičení 
s každodenní relaxací ve wellness 
a s pohybem v přírodě. Minulý rok – 
nejžádanější pobyt. I pro rodiny.

Přírodní park Moravice patří k největším chráněným územím
na Opavsku s krásnou přírodou s kopcovitým terénem. Výji-
mečně čistý vzduch léčivě působí na celý organismus. 
Hradec nad Moravicí, které se nachází 9 km od Opavy. Je zná-
mý díky romantickému zámku s rozlehlým parkem, který pře-
chází do volné přírody a je zde mnoho vycházek. Nedaleko 
najdete zámek Raduň, zříceninu Vikštějn, koupaliště aj. 
Hotel je zmodernizovaný a zcela obklopen přírodou.
K vybavení patří recepce, restaurace, v ceně je denně wellnes 
(vnitřní bazén, vířivé vany, finská sauna a infra-solná sauna, 
venkovní ochlazovací bazének s terasou), balneo (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. 

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

Hradec nad Moravicí
Hotel Belaria Resort***

V.I.P AQUA BALNEO TURISTIKA

Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/noc
Příplatek: večeře 1 260 Kč

ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, WiFi, minilednice
stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 2 menu 
za příplatek – doporučujeme 
2–3 cvičební bloky denně, kondiční i rehabilitační. Komplex-
ní cvičení s účinnými fitness pomůckami na zpevnění všech 
partií, redukce, pro každý věk. 
neomezený vstup do wellness, venkovní bazén, vířivka, aj.
2–3x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
ozdravné cvičení s kruhy Smovey v přírodě, pobytová taxa
Na místě je možno objednat další procedury.

 Cena zahrnuje 

 Doprava 
vlastní, parkování u hotelu zdarma

masáže (viz web) Nutno objednat předem 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

23. 7.–29. 7. 10 720

Hotel Belaria Resort

Wellness v ceně

Pohyb, klid  
a kouzelná  

příroda

Hotel Rajská zahrada

Prostorná tělocvična

Bazén v hotelu
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Kód: c8

Luhačovice jsou krásné moravské lázně s dlouholetou tra-
dicí. Množství lesů a absence průmyslu zaručuje vzácnou 
čistotu ovzduší celé této oblasti.
Luxusní hotel Rezidence Ambra získal v soutěži Czech Hotel 
Awards o Hotel roku 1. místo ve Zlínském kraji a patří k nej-
lepším nejen v Luhačovicích. Leží v klidném prostředí u lesa, 
od centra a kolonády asi 450 m. Vysoké hodnocení klientů si 
získal skvělými službami a přátelskou atmosférou. Hotel je 
moderně zařízený, má velké pokoje a nabízí vynikající stravu. 
K vybavení patří recepce, restaurace, lobby bar, letní terasa 
vnitřní hotel. bazén s protiproudy a whirpool (v ceně), moder-
ní balneoprovoz s velkou nabídkou procedur, sál na cvičení.  
U hotelu je sportovní relaxační areál. Jeho součástí je kavárna 
s venkovní terasou, venkovní fitness a bowling.
Možno objednat i Relax pobyt pouze se cvičením v bazénu.  
V létě je možnost koupání na místní oblíbené přehradě. Po-
byt lze prodloužit do soboty i neděle (po dohodě v CK) a užít 
si další relaxaci v tomto luxusním hotelu. 
Náš roky nejoblíbenější pobyt, který bývá rychle vyprodán.

 Tip 
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. 

Luhačovice
Hotel Rezidence Ambra****

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

V.I.P. AQUA BALNEO LÁZNĚ

Kondičně  
rehabilitační  

lázeňský  
pobyt

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

vlastní, hotel. parkoviště zdarma, garáže za poplatek
 Doprava 

ubytování: 2–3lůž. 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: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
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 – 1x uvítací přípitek, závěr. dárek
Na místě lze objednat prohlídku města s průvodcem.

 Cena zahrnuje 

balíčky procedur (viz web)
 Nutno objednat předem 

lázeňskou taxu
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)

2lůž. 3lůž.

18. 6.–23. 6.
16. 7.–21. 7.
6. 8.–11. 8.
8. 10.–13. 10.

10 380 10 090

Luxusní bazén

Nejžádanější pobyt

Rezidence Ambra

Procházka s průvodcem
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Kód: c21

 Tip 
Roky oblíbený pobyt za skvělou cenu 
s poznáváním historických míst. 
Pokoje dle Vaší náročnosti. Kulturní 
život kouzelného města a procházky.

Telč je renesanční perla, která Vás okouzlí krásou památek, 
které jsou zapsané v UNESCO. Telčský zámek patří mezi kle-
noty architektury. Současná Telč nabízí jednak bohatý kul-
turní život, tak i turistiku v krajině plné lesů a rybníků. V létě 
je příjemné koupaliště u Roštejnského rybníka (cca 1 km).
Hotel se nachází se přímo vedle zámeckého parku a zaru-
čuje veškerý komfort hostů a zároveň rodinnou atmosféru. 
Nabízí ubytování v menších podkrovních pokojích, Superior 
pokoje (některé se zimní zahradou) pro náročnější klienty.
K vybavení patří recepce, restaurace s letní terasou, pěkný 
sál a travnaté plocha v hotelu na cvičení, úschovnu kol aj. 
Regenerace probíhá ve wellness v hotelu přímo naproti.
Do programu je zařazen pohyb v zámecké zahradě a vycház-
ka k rozhledně Oslednice. Roky oblíbený pobyt.

Kód: c9

Telč
Hotel Antoň***

Hodně pohybu na čerstvém vzduchu

Hotel Anton

Romantický  
pobyt s dotykem 

historie

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

CENOVÝ HIT BALNEO HISTORIE

2lůžk. Superior 10 370 Kč/os.,  
děti do 12 let přistýlka 5 370 Kč 
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/noc

vlak, autobus, vlastní, hotel. park. zdarma
 Doprava 

ubytování: 2–4lůž. podkrovní menší pokoje nebo 2lůž. Supe-
rior pokoje (možnost přistýlky) s příslušenstvím, TV/SAT, WiFi 
stravování: polopenze, snídaně formou  bufetu, večeře – od-
lehčené dvouchodové menu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
1x relaxace ve wellness centru (vířivka, sauna)
ozdravné cvičení s kruhy Smovey v zámecké zahradě
vycházka na rozhlednu Oslednice, pobytová taxa
Na místě lze zajistit prohlídku města.

 Cena zahrnuje TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. 3lůž. 4lůž.

13. 8.–19. 8. 8 570 7 970 7 670

 Tip 
Sportovní dovolená za skvělou 
cenu, vysoký standard ubytováni. 
V městečku spousta aktivit, nádherné 
okolí pro vycházky Nordic Walking.

Fitness  
v kouzelném  

městečku   

Jindřichův Hradec má pěkné historické centrum. Mezi hlavní 
lákadla patří hrad, zámek, muzeum s Krýzovými jesličkami 
aj. Historii poznáte s průvodcem. Celé léto probíhá řada kul-
turních akcí. Ke koupání využijete rybníky, lomy, aquapark. 
Penzion je rodinné moderní ubytování s originálně zaříze-
nými pokoji, které má fantastické hodnocení. Skládá se ze 
dvou budov  a nachází se v centru, pár minut od zámku. 
K vybavení patří kavárna s terasou, vinný sklípek, wellness 
(saunu, biosauna a infrasauna), WiFi, půjčovna a boxy na kola aj.  
Vynikající snídaně se podává v penzionu. V blízkosti je mnoho 
cenově dostupných restaurací a kaváren.
Cvičení je v pěkném sále místního fitness (cca 5 min.). 
Program je přizpůsoben společným vycházkám a výletům.

TURISTIKAHISTORIEPŘÍRODA

2–3x denně cvičení pro každý věk
 kouzelné město, skvost jižních Čech  
 skvěle hodnocený penzion v centru
 wellness, kavárna, vinný sklípek
 venkovní aquapark, turistika, výlety

vlastní, uzamčené parkoviště za popl. (rezer-
vace předem), nehlídané 150 m zdarma 

 Doprava 

 Cena zahrnuje 
ubytování: 2–4lůž. pokoje s přísl, WiFi, minibar, lednička, 
TV/SAT, rádio, fén, na požádání rychlovarná konvice 
stravování: snídaně formou bufetu 
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
1x vstup do wellness (sauny) v daném čase 
2x vycházky Nordic Walking (hůlky k dispozici)
prohlídka města s průvodcem, pobytová taxa

Sleva: bez cvičebního programu 500 Kč  
Příplatek: 1lůžkový pokoj 750 Kč

Jindřichův Hradec
Penzion Kasper****

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

2lůž. 4lůž.

16. 7.–21. 7. 7 930 7 090

Wellness Velký výběr lekcí

Společné vycházky

Penzion Kasper

Desingové pokoje
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Kód: c11

Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 200 Kč

vlastní, parkoviště 
zdarma přímo u DM 

 Doprava 

 Nutno objednat předem 
masáže (viz web)

ubytování: 2–3lůžkové pokoje s příslušenstvím 
stravování: polopenze, kontinentální rozšířená sní-
daně, večeře – odlehčená strava 
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
1x vstup na koupaliště Bajda, plavání nebo cvičení, 
procházka po historickém centru s průvodcem
1x relaxační cvičení v zahradě, pobytová taxa
Na místě je možno objednat návštěvu Květné zahra-
dy, degustaci vín –Arcibiskupský sklep

 Cena zahrnuje 
TERMÍNY

neděle–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

Dospělí Děti to 15 let

16. 7.–22. 7. 7 990 5 190

 Tip 
Cenový hit, příjemná atmosféra, 
skvělá tělocvična, letní koupaliště. 
Společné akce pro vaši pohodu.

2–3x denně cvičení pro každý věk
 kulturní život, historické skvosty
 klidné ubytování v zeleni, zahrada
 prohlídka města, Květná zahrada
 velká tělocvična, masáže, skvělá cena

HISTORIE TURISTIKAKOUPÁNÍ Kroměříž je magické město přezdívané Hanácké Atény. Mezi 
památky zapsané v Unesco patří Arcibiskupský zámek, Květ-
ná a Podzámecká zahrada. V létě je zde kulturní vyžití, pří-
jemné posezení v kavárnách a pěkné koupaliště Bajda. 
Domov mládeže se nachází v klidné části u proslulé Květné 
zahrady Tento moderní areál je v létě využíván jako cenově 
dostupné jednodušší, ale příjemné ubytování. Strava dle na-
šeho jídelníčku se podává v místní příjemné jídelně.
K vybavení patří místnost s televizí, kuchyňky, posilovna, ku-
želna, příjemná zahrada s vodotryskem pro posezení a sluně-
ní a prostorná sportovní hala. Pro klienty jsou zajištěny v DM 
masáže. Milovníci turistiky využijí parky a stezky v okolí.

Kroměříž
DM Štěchovice

Léto  
v pohybu

Kód: c12

ubytování: 2lůž pokoje Standard s přísl. (možnost přistýlky), 
TV/SAT, PC, minibar, trezor, fén, WiFi, pokoje Deluxe navíc 
klimatizace, kávový servis, minerálka, balkon (za přípl.)
stravování: snídaně formou bufetu 
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
2hodinový vstup do wellness (bazén, vířivky, sauny)
2–3x vycházky Nordic Walking (hůlky k dispozici)
Na místě je možno objednat další vstupy do wellness 
a procedury

 Cena zahrnuje 

vlastní, hlídané parkoviště hotelu  
(omez. počet míst), rezervace za poplatek

 Doprava 

pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 4 125 Kč

 Tip 
VIP pobyt v kouzelné atmosféře 
vzácných památek a přírodě. 
Špičkový hotel s luxusním wellness.

2–3x denně cvičení pro každý věk
 CHKO Pálava - „Zahrada Evropy“ 
 historie, sklípky, památky v okolí
 luxusní hotel, vše pod jednou střechou
 wellnes – bazén, sauny, procedury
 Nordic Walking, výlety, dítě zdarma

WELLNESS PŘÍRODA HISTORIE Chráněná krajinná oblast Pálava leží na jižní Moravě a jsou 
zde věhlasné památky (Věstonická venuše, Lednicko-valtic-
ký areál), zříceniny hradů, archeologický park, jeskyně aj.
Město Mikulov s krásným zámkem nabízí jedinečné pod-
mínky pro turistiku, koupání a místní vinařskou tradici. 
Hotel je v centru a má příjemnou zahradu s terasou. K dispozi-
ci jsou luxusně zařízené pokoje i pro náročné klienty.
K vybavení patří restaurace (denní menu), pivovar, vinný sklep, 
wellness centrum (krytý bazén s otevírací střechou, 2 vířivky, 
střešní terasa s lehátky, saunový svět –2 finské, 2 parní sauny, 
infrasauna), balneo (koupele, zábaly, masáže), sál na cvičení,  
úschovna a půjčovna kol, aj. Sál na cvičení je přímo v hotelu. 
Cvičení je doplněno společnými vycházkami Nordic Walking.

Dokonalá  
relaxace spojená  

s přírodou

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

Dospělí Dospělí přist.

30. 7.–4. 8. 9 450 7 330

Mikulov
Hotel Galant Mikulov****

Domov mládeže

Hotel Galant Mikulov

Bazén hoteluLetní koupaliště
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Kód: c10

 Tip 
Oblíbený pobyt za skvělou cenu 
v areálu, kde máte vše k dispozici. 
Pobyt v čisté přírodě Vysočiny.

Bystřice nad Pernštejnem je malebné městečko na Vysočině, 
jehož okolí nabízí množství kulturních a přírodních krás. Nav- 
štívíte tajemné zříceniny, rozhledny, kostely, v okolí je velké 
množství turistických stezek i 5 km stezka na in line brusle.
Sporthotel je moderní turistická ubytovna, která je situo-
vána na okraji města v přímém kontaktu s čistou přírodou. 
K vybavení patří jídelna s malou hospůdkou a zahrádkou, 
kuchyňka, vířivka, úschovna jízdních kol, WiFi, masáže aj. 
V  areálu je sportovní hala s vnitřním bazénem a s venkov-
ním koupalištěm. 
Cvičení je doplněno vycházkami Nordic Walking a venkovní 
terapií s kruhy Smovey. Klienti se rádi vracejí.

Začněte léto  
v pohybu 

 na Vysočině

Bystřice nad Pernštejnem
Sporthotel v Areálu sportu

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

CENOVÝ HIT AQUA TURISTIKA

Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 440 Kč

ubytování: 2-4lůžkové pokoje s přísl., TV, WiFi  
stravování: polop., snídaně –bufet, večeře –odlehčené menu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
2x aquagymnastika a plavání, krytý plavecký bazén
1x regenerace ve whirpoolu, cvičení s kruhy Smovey v přírodě
2–3x Nordic Walking (hůlky k dispozici)

 Cena zahrnuje 

 Doprava 
vlastní, parko-
vání u hotelu 
zdarma masáže (viz web)

 Nutno objednat předem 
pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

11. 6.–17. 6. 8 360

Kód: c14

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

6. 8.–11. 8. 10 580

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

vlastní, parkoviště 
zdarma

 Doprava 

 Cena zahrnuje 
ubytování: 2lůž. pokoje (možn. přistýlky), apt. s kuch., WiFi, 
župan, některé pokoje – kávovar a lednice, fén (k zapůjčení)
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře 
odlehčené menu podáváno přímo na zámku 
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v krytém bazénu
2–3x vycházky Nordic Walking (hůlky k dispozici)
vstup Muzeum nové generace, pobytová taxa

 Tip 
Bonbónek pro vás - fantastická 
romantiku na nádherném zámku 
v kombinaci s turistikou v přírodě.

Žďár nad Sázavou je město ležící v kraji Vysočina, kde najde-
te i historické skvosty zapsané na seznamu památek UNESCO. 
Velká část města zasahuje do CHKO Žďárské vrchy, které jsou 
protkány turistickými stezkami. Ve městě je moderní relaxační 
centrum Sportis s krytým bazénem, wellness a solnou jeskyní. 
Zámek se nachází 500 metrů od kostela sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře a nabízí designové ubytování, které pro 
vás bude nezapomenutelným zážitkem a má vysoké hod-
nocení. Strava se podává v místní zámecké kavárně. Cvičení 
probíhá v sále zámku nebo v zámecké zahradě. Je doplněno 
aquagymnastikou v krytém bazénu a společnými vycházka-
mi Nordic Walking. Ojedinělý pobyt přímo na zámku. 

2–3x denně cvičení pro každý věk
 lázeňské město, kolonáda, parky 
 Spa hotel, denně wellness
 pramen v hotelu, balneo, solná jeskyně 
 tělocvična, vycházky, výlety

PŘÍRODAHISTORIEROMANTIKA

Léto na zámku  
s pohybem

pro princezny

Žďár nad Sázavou
Zámek Žďár

Sporthotel Zámek Žďár

Krytý bazén Designový pokoj

Vnitřní bazén

Venkovní koupaliště
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Kód: c15

pobytovou taxu Cena nezahrnuje 

4lůžkový pokoj 8 290 Kč/os
Přistýlka 8 690 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 250 Kč

 Cena zahrnuje 

vlastní, bezplatně za hotelem, popř. přímo 
před hotelem na náměstí 100 Kč/den

 Doprava 

ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, fén, telefon, WiFi 
stravování: snídaně formou bufetu, večeře – výběr ze 3 menu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
2–3x vycházky Nordic Walking (hůlky k dispozici)
turistická mapa, káva a dezert na přivítanou
50 % sleva na vstup do zámku Humprecht
Na místě možno objednat masáže.

 Tip 
Pohodový pobyt v příjemném hotelu, 
velká tělocvična, kouzelné vycházky do 
Prachovských skal a zajímavé výlety.

Český ráj spojuje přírodní krásy s mnoha historickými pa-
mátkami. Najdete zde Skalní města v Prachovských skalách, 
zříceniny hradů), zámky (a hrady (Trosky, Sychrov, Kost aj).
Sobotka je historické město –vstupní brána do Českého ráje. 
Na vršku nad městem objevíte zámek Humprecht. 
Hotel Pošta se nachází v historickém centru a má skvělé 
hodnocení. Nabízí krásné ubytování a skvělou kuchyni.
K vybavení patří recepce, WiFi, restaurace, pizzerie, kavárna 
a  letní terasa, úschovna a půjčovna kol i možnost masáží. 
Cvičení v nedaleké prostorné tělocvičně je přizpůsobeno 
společným vycházkám Nordic Walking. V okolí je množství 
zámků a hradů a v Sobotce je pěkné letní koupaliště.

2–3x denně cvičení pro každý věk
 CHKO Český ráj, ryzí krása v srdci Čech
 Sobotka,  vyhledávaný cíl turistů
 skvěle hodnocený hotel v centru
 koupaliště, Nordic Walking, výlety

PŘÍRODA HISTORIE TURISTIKA

Sportovní pobyt 
v Českém Ráji

Sobotka
Hotel Pošta

TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

2lůž. 3lůž.

9. 7.–14. 7. 8 890 8 770

Kód: c20

Jičín je vyhledávané místo v Českém ráji s mnoha pěknými 
památkami. Získal titul Historické město roku 2016.
Hotel nachází se v městské památkové rezervaci, 200 m od 
historického centra. Byl postaven v r. 2019 a je velmi pěkný.
Nabízí velmi moderní pokoje (některé s kuchyňkou) a doko-
nalé služby dle hodnocení. Výborná strava se podává v ho-
telové restauraci, večeře je tříchodové menu (za příplatek).
K vybavení patří recepce, 2 restaurace, bar, luxusní wellness 
v ceně (bazén se slanou, vířivky, sauny), balneo (klasické 
a thajské masáže), WiFi aj.  Cvičení probíhá v sále hotelu a je 
doplněno vycházkami na cvičení Nordic Walking a výlety.

Sleva: přistýlka 1 500 Kč
Sleva: dospělí bez cvičeb.programu 800 Kč 
Příplatek: 1lůžk. pokoj 4 250 Kč
Příplatek:  
večeře 1 750 Kč

pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

vlastní, kryté garáže a venkovní parkoviště zdarma 
 Doprava 

ubytování: 2-4lůž. pokoje s přísl., WiFi, telefon, minibar, 
trezor, TV/SAT, fén na požádání, klima
stravování: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek    
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
denně 90 min vstup do wellness (bazén, sauny…) 
2x vycházky Nordic Walking (hůlky k dispozici)
Na místě lze objednat masáže.

 Cena zahrnuje TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

3. 9.–8. 9. 9 170

 Tip 
Fantastická cena na krásný pobyt 
v luxusním prostředí, kde je vše 
pod jednou střechou, V ceně denně 
wellness, turistika v okolní přírodě.  

2–3x denně cvičení pro každý věk
 kouzelné město, skvost jižních Čech  
 skvěle hodnocený penzion v centru
 wellness, kavárna, vinný sklípek
 plavecký bazén, venkovní aquapark
 kultura, historie, cykloturistika, výlety

TURISTIKAWELLNESSV.I.P

Jičín
Hotel Tammel****

Luxusní 
sportovní 
relaxační 

pobyt 

Hotel Sobotka

Vnitřní bazén

Wellness

Hotel Tammel
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Kód: c13

Písek je královské město, kde se nachází mnoho památek. 
V okolí je krásná krajina vhodná pro turistiku a možnost vý-
letů na zámky Orlík, Hluboká, Český Krumlov, hrad Zvíkov aj. 
V létě se ve městě konají různé slavnosti, je tu i letní kino.
Penzion Sport najdete na předměstí, v přírodním prostředí 
na břehu řeky Otavy a nabízí útulné, trochu jednodušší uby-
tování. Penzion pořádá i příjemné hudební večery.
K vybavení patří společenský sál, restaurace s možností ce-
lodenního stravování, venkovní terasa s výhledem na Otavu. 
Penzion sousedí s městskou plovárnou (hosté vstup zdarma). 
Cvičení probíhá v tělocvičně (cca 10 min.) a v přírodě. Je do-
plněno vycházkami Nordic Walking (trasy přímo u penzionu). 
Na místě lze zajistit půjčení kol, kanoí a sjíždění řeky Otavy. 

 Tip 
Pobyt vhodný pro milovníky sportu, 
vody, krásné přírody. Žádaný a cenově 
výhodný penzion s výbornou stravou 
přímo u Otavy. Hodně aktivit v přírodě.

2–3x denně cvičení pro každý věk
 historické město, kulturní vyžití
 útulný penzion u řeky, příroda, klid
 denně plovárna, velká tělocvična
 Nordic Walking vycházky, výlety

Písek
Penzion Sport***

Penzion Sport

Letní koupaliště

Kondičně  
rehabilitační  

lázeňský  
pobyt

HISTORIE KOUPÁNÍ TURISTIKA

Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 600 Kč/noc

ubytování: 2–3 lůž. pokoje s přísl. (možn. přistýlky),TV, WiFi
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 
večeře – odlehčené menu, salát, voda
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
denně vstup na plovárnu, ozdravné cvičení Smovey
2x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
Na místě lze objednat prohlídku města.

 Cena zahrnuje 

 Doprava 
vlastní, parkování u penzionu zdarma

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. 3lůž.

13. 8.–19. 8. 8 990 8 390

Kód: c16

 Tip 
Ozdravte celý organismus na klidném 
místě uprostřed nezničené přírody. 
Oblíbený pobyt pro ženy i celé rodiny.

2–3x denně cvičení pro každý věk
 Benecko – vzdušné lázně Krkonoš
 rodinný hotel u turistických tras
 sál na cvičení i pohyb v přírodě
 wellness, bazén, Nordic Walking

HORY TURISTIKACENOVÝ HIT Benecko v Krkonoších díky své unikátní poloze 900 m n. m. 
zaručuje nejenom čistý vzduch, ale i nejvíce slunečných dnů 
v roce. Najdete zde absolutní klid i v plné sezóně
Hotel se nachází v panenské přírodě, cca 10 min. procházkou 
od centra Benecka, přímo u turistických tras a cyklotras. Poko-
je jsou nově zařízené a je z nich nádherný výhled do přírody.
K vybavení patří recepce, WiFi, restaurace s venkovní terasou, 
sál na cvičení, wellness (finská sauna, bylinné parní lázně 
s hvězdným nebem, relaxační místnost), venkovní bazén. 
Klienti mohou využít i krytý bazén v hotelu Žalý (cca 5 min).
Cvičení je na travnatém hřišti nebo v sále a je doplněno 
vycházkami Nordic Walking. Trasy Vás zavedou na rozhlednu 
Žalý, na Rovinku, odkud lze dojít až do Špindlerova Mlýna aj.

Benecko
Relax Hotel Bára***

Hodně pohybu v přírodě Vycházky

Hotel Bára

Sportovně  
ozdravný pobyt 

s Nordic  
Walking

Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 700 Kč/den
Sleva: bez cvičebního programu 800 Kč

vlastní, parkování u hotelu zdarma
(možno dojet k bus. zastávce.)

 Doprava 

ubytování: 2lůžkové pokoje a rodinné pokoje s příslušen-
stvím (možnost přistýlky),TV/SAT, WiFi
stravování: polopenze, snídaně –bufet, večeře výběr z menu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
1x relaxace ve wellness, venkovní bazén, sportoviště
2–3x Nordic Walking vycházka (hůlky k dispozici)
pobytová taxa

 Cena zahrnuje TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

Dospělí Děti do 12 let

2. 7.–8. 7. 9 970 5 440

Cvičební sál

pobytovou taxu Cena nezahrnuje 
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 Tip 
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.

Špindlerův Mlýn je velmi oblíbené středisko v Národním
parku Krkonoše. Celé území je protkáno turistickými trasami.
Termín v červnu je určen hlavně pro nadšené turisty. 
Cvičení je doplněno vycházkami Nordic Walking a výlety. 
Termín o prázdninách je určen jak turistům, tak i maminkám 
s dětmi a celým rodinám jako skvělá sportovní dovolená. 
V  době cvičení je připraven smysluplný program pro děti 
s naší milou lektorkou, a  to převážně v přírodě. Zapojit se 
můžete také do společných vycházek a výletů. Pro děti je 
zařazeno i zábavné cvičení s atraktivními pomůckami.
Hotel se nachází v klidu uprostřed přírody nad malebnou 
Labskou přehradou začátku obce. V létě je ideálním výchozím 
bodem pro pěší túry, protože jste hned v lese. Hotel poskytuje 
ubytování v moderních pokojích s krásným výhledem.
K vybavení patří recepce, vynikající restaurace, slunná te-
rasa, bar, wellness (bazén, vířivka, sauna), balneo (léčebné 
i kosmetické procedury), fitness, sál na cvičení. Pro děti v létě 
funguje dětský klub a dětské hřiště. Využijte výhodné ceny 
pro děti, s polopenzí a aktivním programem. Pro samotné 
maminky je možnost 1lůž. pokoje s 1-2 dětmi. Pro 2 dospělé 
a 2 děti nutno rezervovat dva 1lůž. pokoje. Skvělá dovolená.

Špindlerův Mlýn
Pinia Hotel & Resort****

2. a 3. termín
HLÍDÁNÍ  

DĚTÍ

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

V.I.P. BALNEOAQUA TURISTIKA

Pinia Hotel & Resort

Přírodní prostředí

Luxusní wellness

Děti 12-15let přistýlka léto 6 960 Kč, bez 
programu 5 290 Kč (1+2 přistýlky nebo 
2+1přistýlka)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 550 Kč/noc
Sleva: dospělí bez cvičeb. programu 800 Kč

vlastní, 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: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika nebo plavání pro uvolnění těla 
denně volný vstup – bazén, vířivka, saunový svět, fitness
2-3xNordic Walking - červen (hůlky k dispozici)
parkovné v hodnotě 1200 Kč, animační programy
aktivní program pro děti 3–12 let (prázdniny)

pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

 Cena zahrnuje TERMÍNY
neděle–pátek

CENY/os. (Kč)

Dospělí Děti do 12 l. přist.

25. 6.–30. 6. 9 580 1 390

23. 7.–28. 7.
6. 8.–11. 8. 9 980 3 810

Wellness  
a sportovní  

pobyt  
na horách

Skvělé prostředí pro děti
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Pec pod Sněžkou je vyhlášené horské středisko. Množství 
turistických tras a cyklotras v okolí Vás zavede do nádherné 
horské krajiny s výhledy na mohutné hřebeny, včetně nejvyšší 
hory Sněžky. K dispozici je bobová dráha, lanový park, sjezd na 
kladce, trampolíny, skluzavky, sjezdová trať pro horská kola. 
Hotel poskytuje nadstandardní služby, tomu odpovídá i cena. 
Nádherné pokoje mají výhled na celé Krkonoše a místní re-
staurace nabízí opravdu skvělou gastronomii. 
K vybavení patří recepce, restaurace, venkovní terasa s gri-
lem, pekárna, bar, wellness (vnitřní bazén, vířivka, posilovna, 
sauna), balneo (velký výběr relaxačních procedur - masáže, 
koupele, zábaly aj.), sál na cvičení, fitness, kuželková dráha, 
stolní tenis, spinning, squashový kurt, 2 ricochetové kurty, 
kuželky a badminton, dětský koutek a dětská hřiště aj.
Cvičení, je připraveno tak, abyste se mohli věnovat i spo-
lečným vycházkám. Děti mají v době cvičení program s naší 
iinstruktorkou, v hotelu probíhají další animační programy. 
Klienti na místě obdrží Kartu hosta se spoustou výhod a slev 
(sleva na lanovky…). Naši klienti hotel milují.

 Tip 
Jeden z nejkvalitnějších hotelů 
v Krkonoších, kde je „vše v ceně“ 
a vynikající strava. Fantasticky si 
zacvičíte a zregenerujete. Pro děti 
zajímavý pogram, společné vycházky 
do přírody. Velmi oblíbený pobyt pro 
ženy, muže a celé rodiny již 10 let.

Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont**** 

HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ

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
 zlevněné ceny pro děti do 15 let
 program pro děti, výlety, příroda

V.I.P. BALNEOAQUA TURISTIKA

Večerní posezení

Luxusní prostředí

Hotel 
Horizont

Hotel v přírodě

Děti od 12 do 15 let bez programu 7230 Kč
1lůžkový pokoj 13 990 Kč, děti v 1lůžkovém pokoji do  
6 let 5 560 Kč, do 9 let 7 630 Kč, do 15 let 9 690 kč
Rodinné ubytování (2 dospělí + 3 děti): dospělí 14 960 Kč,
děti 2–6 let 8 240 Kč, děti 6–15 let 10 790 Kč 
Příplatek: obědy (6x) 
1 590 Kč, obědy (6x) 
děti do 12 let  
1 110 Kč
Sleva: dospělí bez 
cvičebního programu 
800 Kč vlastní, parkování na hlídaném hotelovém parko-

višti 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: kondiční i rehabi-
litační. Komplexní cvičení s účinnými fitness 
pomůckami na zpevnění všech partií, redukce. 
Pro každý věk. 
aquagymnastika a plavání 
volný vstup do welness centra, posilovna
aktivní program pro děti 3–12 let v době cviče-
ní, animační programy
pobytová taxa, karta hosta

 Cena zahrnuje 
TERMÍNY

neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

Dospělí
Děti do 6 l. 
přistýlka

Děti do 9 l. 
přistýlka

Děti do 15 l. 
přistýlka

9. 7.–15. 7.
13. 8.–19. 8.

12 770 5 220 6 990 8 890

Hezké prostředí hotelu

Děti mají smysluplný program

Wellness  
a sportovní  

pobyt  
na horách
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Jelenia Góra je historická perla polských Krkonoš vzdálená 
cca 40 km od Harrachova. Historické jádro města je turistic-
kým rájem se značným množstvím památek, kaváren, ceno-
vě dostupných módních butiků a zeleninových trhů. 
Cieplice patří mezi nejstarší lázně v Polsku, kde si budete 
připadat jako na natáčení dobového filmu. Najdete zde zá-
mek, klášterní areál a lázeňskou kolonádu. Celek doplňují 
dva nádherné parky – Lázeňský a Norský, pro Vaše procházky.
Cieplické termální lázně jsou jedinečné unikátní termální 
vodou, mají blahodárný vliv na regeneraci celého organismu. 
Komplex bazénů tvoří: plavecký bazén, vnitřní a venkovní 
termální bazény, hydromasáže, vířivka, bazény pro děti. SPA 
zahrnuje sauny, jacuzzi, tepidárium, sněžnou jeskyni aj.
Hotel byl kompletně zrekonstruován. Nachází se přímo v cen-
tru lázní naproti parku a nabízí velmi kvalitní služby. 
K vybavení patří recepce, wellnes v ceně (bazén, fnská sauna, 
římská lázeň, vířivka, ftness), balneo (široká nabídka cenově 
dostupných procedur), sál na cvičení. Místní restaurace se 
specializuje na polskou kuchyni, kavárna má slunnou terasu.
Cvičení probíhá v sále nebo v parku. Pro zájemce jsou zařaze-
ny vycházky a výlety – např. na hrad Chojník, Japonská zahra-
da aj. Do centra Jelenia Góra, které je cca 5 km, se dostanete 
místní dopravou (zastávka je blízko hotelu). 
Z Prahy je Jelenia Góra jen 160 km (jezdí i přímé autobusy).

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“.

 Tip 

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
 vycházky, cvičení v přírodě, výlety

POLSKO

Kód: z1

Jelenia Góra – Cieplice
Hotel Cieplice MEDI & SPA*** 

AQUATERMÁLYV.I.P.

HISTORIE

BALNEO

PŘÍRODA TURISTIKA

vlastní, parkoviště 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: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
 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 

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 595 Kč

TERMÍNY
neděle–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. přistýlka

2. 7.–8. 7.
30. 7.–5. 8. 10 370 9 640

Hotel Cieplice

Termální lázně

Cieplice

Pohyb  
s relaxací,  

lázně, 
termály

Wellness v hotelu
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Kód: z2 Kód: z3

Menší lázně s fantastickou vodou,
velmi kvalitní hotel a skvělé jídlo.
Cvičení a termály je dokonalá 
kombinace pro zdraví, tělo i duši.
Klidný termín. Vhodné i pro rodiny.

 Tip Pojeďte si s námi skvěle odpočinout 
a prohřát si před zimou celé tělo do 
termálních lázní, které jsou v ceně.

 Tip 

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

Lázeňský komplex Kehidakustány se nachází 13 km od Hé-
vízu a 25 km od Balatonu. Klidné prostředí je ideálním mís-
tem k odpočinku. Termální voda je vhodná pro léčbu pohy-
bového ústrojí aj. Lázeňský areál s vodní plochou 2600 m2 
uprostřed parku nabízí 3 propojené části – léčebnou, zážit-
kovou a saunový svět. Lze si objednat masáže, zábaly aj.
Hotel má vynikající hodnocení, sousedí s h. Kehida Termal, 
propojeným s termálním areálem a mají společné vybavení.
K vybavení patří recepce, restaurace, bar, cukrárna, kosmeti-
ka, obchůdky a bankomat. V hotelu Hertelendy H. je wellness 
centrum (whirlpool, finská sauna, parní kabina, aj.) Pokoje 
s terasou jsou v přízemí, s balkonem v 1. patře a bez balkonu 
v 2. patře. Cvičení probíhá v klidné části areálu lázní, popř. v sále.
V ceně jsou dva výlety. 1. výlet: městečko Hevíz s přírodním 
termálním jezerem, obchody, trhy. 2. výlet: večerní návštěva 
vinných sklepů, posezení s živou hudbou, ochutnávka vín. 

BALNEO BALNEODOPRAVA DOPRAVATERMÁLY TERMÁLY

Kehidakustány
Hotel Hertelendy House**** 

Mosonmagyaróvárn
Aqua Hotel Termál*** 

MAĎARSKO

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: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
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 popl.)
aquagymnastika na uvolnění v areálu 
ozdravné cvičení se Smovey v přírodě
pobytová taxa, služby delegáta, župan
doprava autobusem (popis viz web) 

 Cena zahrnuje 

doprava autobusem v ceně  Doprava 

Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 100 Kč
Příplatek: balkon 100 Kč/os.

TERMÍNY
čtvrtek–středa

CENY/os. (Kč)
Dospělí

24. 8.–30. 8. 13 890

Hotel Hertelendy HouseRelaxační  
a antistresový 

pobyt Vás  
nabije energií

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 4denní pobyt, ddoprava – bus v ceně
 živé městečko, historie, promenáda 
 termální lázeňský areál v zeleni
 hotel s wellness, skvělá regenerace

Mosonmagyaróvár se nachází 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 uprostřed zeleně nedaleko centra. Lázeňský 
areál návštěvníkům nabízí venkovní a vnitřní bazény o teplo-
tě 27–38°C.) Prameny těchto termálních lázní jsou zařazeny 
mezi pět nejlepších léčebných vod v Evropě.
Aqua Hotel Termál se nachází na území lázní, ve středu staré-
ho města a je propojen s lázeňským areálem. 
K vybavení patří recepce, restaurace, wellness (krytý bazén 
s termální vodou (35–37°C), finská sauna, infrasauna) a lé-
čebné procedury (za poplatek).
Přesný popis pobytu a nástupní místa autobusu viz web.

Termální lázněTermální lázně

Aqua Hotel Termál

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 200 Kč

doprava 
autobusem 
v ceně

 Doprava 

ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, minibar, 
klimatizace, fén, minibar, trezor, telefon, WiFi
stravování: polopenze formou bohatého bufetu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
denně vstup do lázní,  zapůjčení županu
denně vstup do hotelového wellness centra 
služby delegáta, pobytová taxa
doprava autobusem (popis viz web)

 Cena zahrnuje TERMÍNY
čtvrtek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

2. 11.–5. 11. 8 890

Prodloužený  
ozdravný víkend 

 v termálech

MAĎARSKO 39
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Kód: z4

V.I.P. TERNÁLY AQUA BALNEO

 Tip 
Nejoblíbenější pobyt, kde si zacvičí 
klienti 18–90 let, kteří si volí skupinu 
dle kondice. Celodenní výběr lekcí 
od kondičních až po rehabilitační 
a regenerace v jedné z nejlepších 
termálních vod Evropy vás ozdraví. 

Gyula je lázeňské město, které patří k nejoblíbenějším mís-
tům v zemi. Leží v jihovýchodní části země, je centrem kul-
tury, bohaté na historické památky a parky, které poznáte 
s průvodcem. Je zde jediný zachovaný cihlový hrad ve střední 
Evropě, park se zámečkem Almássyovců, Stoletá cukrárna aj. 
Na dosah (cca 15 km) se rozkládá historické město Békecsa-
ba, kam povede i náš výlet a kde Vás čekají trhy i obchůdky. 
Hradní lázně Gyula byly vyhlášeny chráněnou přírodní oblastí 
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, venkovní 50 m), bazény s masážními trys-
kami, vnitřní zážitková část, sauny a léčebné procedury (za 
poplatek), dále i restaurace a obchůdky nejen s plavkami. 
Hotel Erkel leží přímo v zámeckých zahradách a je propojen 
chodbou s lázněmi, takže můžete jít rovnou z pokoje v župa-
nu. Klienti mají v ceně neomezený vstup do lázní.
K vybavení hotelu patří restaurace s vynikající kuchyní,  
Harmónia Wellness (vnitřní zážitkový bazén, parní, solná 
a hydromasážní kabina, finská a infra sauna aj.), bar, posilovna, 
půjčovna kol, dětský koutek, sál na cvičení, WiFi aj. Klienti jsou 
rozděleni do skupin dle kondice a vybírají se z celodenního 
programu.. Pobyt je doplněn vycházkami a cvičením v přírodě. 
Do Gyuly je výborné spojení po dálnici a rychlostních silnicích. 

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, největší výběr lekcí
 hotelové Harmónia Wellness v ceně

Gyula
Hotel Erkel**** 

MAĎARSKO

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

 Cena zahrnuje 

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

 Doprava 

Doprava autobus odjezd ve čtvrtek (květen) 
večer, v sobotu (září) večer, cena 2 460 Kč
Dospělí přistýlka: 14 340 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 220 Kč. 

lázeňskou taxu
 Cena nezahrnuje 

TERMÍNY CENY/os. (Kč)
Dospělípátek–pátek

19. 5.–26. 5.
15 680neděle–neděle

24. 9.–1. 10.

Hotel Erkel

Relaxační
a antistresový

pobyt Vás
ozdraví

Historické památky

Oblíbený pobyt pro každý věk

Venkovní areál

Vnitřní areál

Békecsaba

Hotel Erkel
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Kód: z5 Kód: z6

CHORVATSKO

autobus či vlastní Doprava 

u delegáta Výlety 

ubytování: 2–6 lůž. studia a apt. s přísl., kuch. kout, WiFi, 
TV/SAT, klimatizace (popl. 5 EUR/den) balkon či terasa, 
2lůžkové studio: obývací pokoj s manželskou postelí, 
2–3lůž. studio: obýv. pokoj s manž. postelí a rozkl. gaučem, 
4–6 lůž. apt.: dvě 2lůž. ložnice, obýv. pokoj s rozkl. gaučem 
stravování: polopenze formou bufetu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v moři, služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, 
cena 3 000 Kč
Dítě do 12 let na vyžádání.

TERMÍNY
sobota –sobota

CENY/os. (Kč)

Dospělí
Dítě do 12 let 
(se 2 dosp.)

15. 7.–22. 7. 10 450 zdarma

 Tip 
Krásné letovisko s kulturním vyžitím. 
Nápoje v ceně, termín s příjemným 
klima. Vycházky, rafting. Cenový hit.

 Tip 
Klid a pohoda v plné sezóně, 
atraktivní lokalita, srdečnost 
místních obyvatel, průzračné moře.  

Omiš je poklidné a malebné městečko, které se těší se velké 
oblibě turistů.  Toto dalmatské letovisko je plné přírodních 
krás a historických památek. Najdete zde nedotčenou pří-
rodu a jedinečné písečné pláže. V kouzelných uličkách jsou 
vinárny, taverny a obchůdky a v červnu pohoda a klid.
Hotel je pavilónového typu, obklopený borovicovým hájem 
a nachází se přímo u oblázkové pláže. Centrum je příjemnou 
promenádou cca 800 m. Pokoje mají balkon směrem k moři.
K vybavení patří recepce s WiFi, restaurace, kavárna, prostor-
ná terasa na cvičení aj. Strava je velmi chutná, nápoje v ceně.
Při společné vycházce dojdete až ke kaňonu řeky Cetiny, kde 
je ZipLine stezka nebo rafting. Možnost dalších výletů.

Igrane je klidnější velmi oblíbené letovisko Makarské riviéry. 
V jejím centru se můžete procházet úzkými uličkami mezi 
starými kamennými domy. Pobřeží lemují krásné přírodní 
oblázkové pláže a nad letoviskem se tyčí pohoří Biokovo. 
Večery si vychutnáte v některé z mnoha kaváren na pobřežní 
promenádě. Můžete si vybrat hned ze tří pláží - městskou 
pláž s jemnými oblázky nebo odlehlejší přírodní pláž.
Apartmánový dům se nachází jen cca 100 m od pláže, studia 
a apartmány jsou vkusně zařízené. K vybavení patří recepce, 
WiFi, restaurace. Nejbližší obchod je 50 m. Cvičení probíhá 
blízko moře. Procházkou kolem pláže dojdete do Živogošće 
(cca 2,5 km),výlety na ostrov Hvar, do Dubrovníku aj.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, příroda
 klid před sezónou, skvělá cena
 hotel s polopenzí přímo u moře 
 průzračné moře, historie, hory 

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, cenový hit
 klidné letovisko Makarské Riviery
 vila blízko moře, přírodní pláže
 promenáda do Živogošće, výlety

Omiš
Hotel Brzet*** 

Igrane
Apartmány Ancora***  

Hotel Brzet

Apartmány Ancora

Letovisko Igrane

Kouzelné pláže

Omiš

Nádherné místo

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (mož-
nost přistýlky), TV/SAT, klimatizace, lednice, balkon
stravování: polopenze, snídaně - formou bufetu, 
večeře výběr ze 3 menu i s nápojiv ceně
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
vycházka do okolí, kaňon řeky Cetiny…
aquagymnastika v moři, služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Doprava autobus 
odjezd v pátek 
odpoledne,  
cena 3 000 Kč.
Dospělí přistýlka  
8 790 Kč.

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

3. 6.–10. 6. 9 990

Začněte léto  
pohybem  
u moře

Prázdninová  
pohoda  

v Dalmácii

MOŘE MOŘEHISTORIE PŘÍRODATURISTIKA TURISTIKA

NOVINKA
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Kód: z7

Istrie leží na největším jadranském poloostrově a patří mezi
turisticky nejatraktivnější destinace. Nachází se zde nejvíce 
pláží oceněných tzv. Modrou vlajkou za čistotu. 
Poreč je starobylé městečko, živé a velmi oblíbené letovisko.
Hotel se nachází v zeleni na poloostrůvku Zelená laguna 
přímo u oblázkové pláže. Je vyhlášen výbornou stravou. 
K vybavení patří směnárna, restaurace, bar, WiFi, kavárna, 
velký venkovní bazén s mořskou vodou, kde probíhá pravi-
delně aquagymnastika, slunečníky a lehátka u bazénu. Dále 
minigolf, stolní tenis, volejbal, tobogán a skluzavky v moři. 
U areálu je promenáda a mnoho kaváren, obchůdků.
Apartmány jsou v těsné blízkosti moře nedaleko hotelu Del-
fín. Jednopatrové vilky se rozprostírají v piniovém háji, který 
poskytuje příjemný přírodní stín. Mají dvě oddělené dvoulůž-
kové ložnice a kuchyní. Jsou vhodné i pro samostatné dvojice. 
K vybavení patří centrální recepce s WiFi a internet. koutkem. 
V okolí najdete supermarket, restaurace, kavárny aj.
Cvičení probíhá na příjemné ploše přímo u moře nebo v sále. 
Do centra Poreče je spojení turistickým vláčkem. 

Využite skvělou cenu a klid na
začátku a konci sezóny na nádherné 
Istrii. Žádaný hotel přímo u moře, 
výborná strava. Apartmány vhodné 
i pro samostatné dvojice. Kulturní 
vyžití v městečku Poreč. Jeden 
z našich nejoblíbenějších pobytů.

 Tip 

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, již 13. 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

BAZÉN PŘÍRODAMOŘE

CHORVATSKO

Poreč
Hotel Delfín**, Apartmány Astra** 

Hotel Delfín

Pokoje apartmánů Astra

Apartmány Astra

Začněte 
a zakončete  

léto  
s pohybem

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. Apartmány jsou vhodné i pro dvojice 
stravování: hotel Delfín: polopenze formou bohatého 
bufetu, apartmány Astra: vlastní strava, možnost 
dokoupení polopenze v hotelu Delfín
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami na 
zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne,  
cena 2 600 Kč
Apt. Astra: Děti do 12 let ve 4 lůžkovém apartmánu 
2 950 Kč, od 10. 6. 3 390 Kč 
Příplatky: polopenze 3 140 Kč, děti do 12 let  
1 430 Kč (musí mít všichni na pokoji)
Hotel Delfín: od 19.8. : děti do 12 let přistýlka 
zdarma, děti 12–14 let přistýlka 4 500 Kč, děti 
14–18 let přistýlka 6 700 Kč (ceny přistýlek dětí 
pouze se 2 dospělými)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 700 Kč, od 10.6. 480 Kč
Příplatek: mořská strana 300 Kč/os

TERMÍNY
sobota– 
sobota

CENY/os. (Kč)

hotel 
Delfín

3lůž. 
apt.

2lůž. pokoj 
ve 4lůž.apt.

4lůž.  
apt.

10. 6.–17. 6. 9 690 7 890 6 780 6 780

19. 8.–26. 8. 11 640 7 320 6 340 6 340

26. 8.–2. 9. 10 290 6 680 5 860 5 860

Hotel v zeleni

Roky oblíbený pobyt

Poreč
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Kód: z8

CHORVATSKO

 Tip 
Pro velký zájem 2 atraktivní termíny 
se skvělou cvičitelkou. Nejbližší 
chorvatská destinace, vilky v zeleni, 
skvělé vyžití. Pro ženy i celé rodiny – 
výhodné ceny dětí. Oblíbený pobyt.

Istrie je nejmalebnější část Chorvatska s průzračným mořem. 
Městečko Umag je vyhledávané letovisko. Najdete zde řadu 
historických památek, velké množství kaváren a obchůdků.
Apartmány Polynesia jsou umístěny v borovicovém háji, po-
dél mořského pobřeží, cca 3 km, do kterého jezdí turistický 
vláček. Jsou tu rozsáhlé přírodní pláže včetně betonových 
ploch, které mírně se svažující do moře, dno je místy písčité. 
Standardní studia a apartmány jsou 2–5lůžkové.
K vybavení patří obchody, restaurace, kavárny, ambulance, 
venkovní bazén, další nový bazén na pláži o rozloze 1000 m2 
a sportovní centrum k vyžití dětí i dospělých. 
Pobyt je možný bez stravy, u pobytu s polopenzí dítě zdarma. 
Děti mají v ceně pouze aktivní program s naším lektorem (viz 
tabulka). U starších dětí je možnost pobytu bez programu.
Přímo o prázdninách s námi můžete strávit týden či 14 dní, 
kdy si zacvičíte na ploše blízko moře, odreagujete a hlavně 
se s naší příjemnou cvičitelkou zasmějete. 

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, dítě zdarma

Umag
Apartmány Polynesia***  

BAZÉNMOŘE PŘÍRODA

HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ

ubytování: 2–5lůž. studia a apartmány s přísl., s kuch. koutem, TV/SAT, telefon, balkon nebo terasa. 
2–3lůžková studia: obývací místnost se třemi lůžky a s kuch. koutem, 3lůž. apt.: 2lůž. ložnice a obývací 
místnost s kuch.koutem, 4lůž. apt.: 2lůž. ložnice a obýv. místnost s menším rozkl. dvojůžkem a kuch. 
koutem, 5lůž.apt.: 2lůž. ložnice a obývací místnost s 2 lůžky a rozkl. lůžkem a kuchyňským koutem.  
stravování: vlastní nebo polopenze formou bufetu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
pravidelná aquagymnastika v bazénu
program pro děti 3–14 let v době cvičení, služby delegáta

 Cena zahrnuje 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, 
cena 2 600 Kč. 
1.dítě s polopenzí do 14 let (se 2 dosp. a bez 
programu) zdarma
Bez stravy: 3lůžkový apartmán 8 680 Kč, 
4lůž. apartmán 7 840 Kč, 5lůž. apt. 7 340 Kč

TERMÍNY
sobota– 
sobota

CENY/os. (Kč)

dospělí  
polopenze

2lůž. studio 
bez stravy

3lůž. studio 
bez stravy

1. dítě do 14 let  
polopenze (2 dosp.)

1. 7.–8. 7.
8. 7.–15. 7. 14 590 10 360 7 980 2 460

Apartmány Polynesia

Poreč

Prázdniny
u moře

s pohybem

Pohoda na našich pobytech
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Doprava autobus odjezd v pátek odpoledne, 
cena 2 800 Kč.
apartmán 5 lůž. (A5) 6 350 Kč, 2lůž. pokoj 
v apartmánu A5 7 080 Kč
Příplatek: apartmány comfort -  4lůž. , 5lůž., 
2lůž. pokoj v apartmánu A5 příplatek 600 Kč
Příplatek: polopenze 5 300 Kč, polopenze 
děti do 12 let 2 750 Kč

TERMÍNY
středa –  
středa

CENY/os. (Kč)

2lůž. studio 
Comfort

2lůž. 
studio

3lůž. 
studio

4lůž. 
apt.

9. 9.–16. 9. 8 360 7 760 6 690 6 140

autobus či vlastní Doprava u delegáta Výlety 

ubytování: 2–5 lůž. studia a apt. s přísl., kuch. kout, kávovar, 
tel., trezor, TV/SAT, balkon či terasa, 2–3lůž. studia–jedna 
místnost, 4lůž. apt. – 2lůž. ložnice, obýv. místnost se 2 lůžky, 
5lůž. apt. – dvě 2lůžk. ložnice a obýv. míst. s lůžkem (dvojice)
stravování: vlastní strava, možnost dokoupení velmi 
bohaté bufetové polopenze (doporučujeme)
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu i v moři, služby delegáta 

 Cena zahrnuje 
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Kód: z9 Kód: z10

Baško Polje je klidným letoviskem žádané Makarské riviéry. 
Vyniká krásnými oblázkovými plážemi, bohatstvím borových 
lesů a je obklopen pohořím Biokovo. Příjemnou promená-
dou kolem moře dojdete do kouzelného městečka Baška 
Voda (cca 2 km), na opačnou stranu i do letoviska Makarská.
Komplex Alem se nachází uprostřed středomořského parku, 
který má léčebné účinky. Komplex tvoří hlavní budova a de-
pandance – samostat.jednopatrové pavilony. Hotel prošel 
rekonstrukcí. V jednodušších pokojích je nové vybavení. 
K vybavení patří recepce s WiFi, restaurace, kavárna, tera-
sa, obchody, bankomat. Největší předností je poloha přímo 
u moře, nádherná příroda a klid i v plné sezóně. Pláže jsou 
oblázkové s pozvolným vstupem do moře. Komplex nabízí 
dobré možnosti pro sportovní vyžití. Cvičení probíhá na ven-
kovní ploše chráněné proti sluníčku. Oblíbený pobyt.

Zaton Holiday Resort je nejoblíbenější prázdninové místo 
Severní Dalmácie, které několik let získává mnoho ocenění. 
Leží v širokém, před větrem a vlnami chráněném zálivu. 
Dvoupatrové domky se nachází ve velkém borovicovém háji 
blízko písečné pláže. Apartmány a studia jsou velmi pěkná. 
Za příplatek možno i luxusní 4* Comfort ubytování.
K vybavení patří recepce restaurace, cukrárny, pizzerie, bary, 
ambulance, supermarket, krásný rozlehlý bazénový komplex,  
venkovní posilovna, kurty, minigolf, hřiště, půjčovna kol aj. 
Cvičení v areálu je doplněno pravidelnou aquagymnastikou. 
Procházkou dojdete do města Nin (cca 3 km), kde se nachá-
zí laguna s největším nalezištěm léčivého bahna v Evropě. 
Do Zadaru (15km) jezdí bus a blízko jsou známé národní parky.  

Největší předností je skvělá cena, 
fantastická poloha přímo u moře, 
nádherná okolní příroda a klid i 
v plné sezóně. V ceně bufet s nápoji, 
Klienti byli minulé roky  nadšeni.

 Tip 
Využijte klid a skvělou cenu na konci 
sezony ve velmi žádaném resortu, 
který je jinak velmi drahý a přeplněný. 

 Tip 

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

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, doprava, příroda 
 nejhezčí apartmán. komplex Jadranu 
 písčitá pláž oceněné Modrou vlajkou
 velký bazénový komplex, aqua
 městečko, léčivé bahno, turistika

CHORVATSKO

Baško Polje
Hotel a Dependance Alem**

Zaton
Zaton Holiday Resort***/**** 

MOŘE MOŘEPŘÍRODA PŘÍRODACENOVÝ HIT TURISTIKA

Hotel a depandance Alem Resort Zaton

Kouzelné místo

Apartmány v zeleni

Nádherné pláže

Hotel Alem

Dovolená  
v malebném  

místě Makarské 
riviéry

Zářijový únik  
do tepla

Doprava autobus odjezd v pátek odpoled-
ne, cena 3 000 Kč
Depandance: přistýlka: 10 090 Kč, Děti do 
12 let přistýlka zdarma (se 2 dospělými)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 5 300 Kč
Hotel: přist. 9 890 Kč, mořská str. 900 Kč/os. 

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl., možnost přistýlky), balkon
stravování: polopenze formou bufetu, nápoje v ceně (neal-
ko, pivo, víno…)
2–3 cvičební bloky denně: kondiční 
i rehabilitační. Komplexní cvičení 
s účinnými fitness pomůckami na zpevnění 
všech partií, redukce. Pro každý věk. 
 společná vycházka – Baška Voda, Makarská
aquagymnastika v moři na uvolnění
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

autobus či vlastní
 Doprava 

u delegáta
 Výlety 

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)
dependance hotel

22. 7.–29. 7.
5. 8.–12. 8.

11 590 11 390

NOVINKA
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Kód: z12

Tenerife je největší a nejžádanější z Kanárských ostrovů. 
Říká se mu také „ostrov věčného jara“, a to díky stálému tep-
lému počasí, které je turisty tolik ceněno stejně jako ohrom-
ný národní park ve vnitrozemí ostrova. Tomu vévodí hora 
Pico del Teide, která je nejvyšší horou celého Španělska. 
Klidné letovisko Costa Adeje je nejnovější hotelová oblast 
na teplejším jižním pobřeží. Navazuje na rušnější letovisko 
Playa de las Américas s mnoha bary a obchody (cca 2 km). 
Všechny místní pláže jsou široké a velmi dobře udržované.  
Hotel Best Jacaranda se nachází v zahradách, pouze 550 me-
trů od pláže Fañabe s tmavým pískem a pozvolným vstupem 
do moře, promenáda je cca 3 min. Ubytováni je zde zajištěno 
v moderních pokojích Superior s balkonem, které uspokojí 
i náročnější hosty. Restaurace nabízí vynikající bohatý bufet.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar u bazénu podává 
po celý den lehké občerstvení, 6 bazénů s vodopádem, tělo-
cvična, tenisové kurty, aj. Obchody a restaurace jsou asi 100 m. 
Cvičeni probíhá v areálu hotelu. Na místě Vás čekají velmi 
zajímavé výlety (sopka Teide, světoznámá místní ZOO aj.). 
Hotel i lokalita má od hostů výborné hodnocení.

ŠPANĚLSKO

ubytování: 2-3lůž. pokoj Superior s přísl.,TV/SAT, centrál. 
klima, telefon, fén, minibar, WiFi a trezor, balkon nebo terasa 
stravování: polopenze formou bufetu (all inclusive za přípl.)
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

Jaro začíná  
na nádherném 

ostrově

letecky Praha – 
Tenerife – Praha

 Doprava 

na místě u delegáta
 Výlety 

Sleva: přistýlka dospělí 3 000 Kč 
Dospělí na 3. lůžku: de luxe 23 690 Kč, 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 5 000 Kč
Příplatek: all inclusive 3 900 Kč

TERMÍNY
pondělí–pondělí

CENY/os. (Kč)

dospělí

20. 3.–27. 3. 26 690

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

NOVINKA

Letovisko Hotel Best Jacaranda

Atraktivní výlety

Nádherné pláže

Sopka Teide

Kanárské ostrovy – Tenerife
Hotel Best Jacaranda****

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava
 krásné pláže s černým pískem 
 příjemná teplota 25°C–30°C
 klidné letovisko, promenáda 
 moderní hotel, výhled na moře
 zahrada, 6 bazénů, skvělá strava
 zajímavé výlety, oblasti v UNESCO

PŘÍRODAMOŘEV.I.P.

 Tip 
Žádaný zelený ostrov, výborná 
lokalita a pěkný hotel blízko pláže, 
vynikající cena. Zajímavé výlety.
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ŠPANĚLSKO

Kód: z12a

Gran Canaria, třetí největší ostrov Kanárských ostrovů, svým 
návštěvníkům nabízí dlouhé pláže i úžasnou přírodu - více 
než 40 % ostrova tvoří chráněná území. Historii přiblíží ar-
cheologická naleziště, pozoruhodné jsou i duny Maspalo-
mas – mají až deset metrů a připomínají Saharu. 
Puerto de Mogán je klidné letovisko, které patří mezi nejro-
mantičtější místa ostrova a přezdívá se mu „kanárské Benát-
ky“. Malebné úzké uličky křižují množství přírodních kanálů, 
typické bílé domky s barevnými okenicemi a dveřmi obsypa-
nými květy jen podtrhují jedinečnost tohoto místa. Najdete 
zde ty nejčerstvější ryby v některé z přístavních restaurací. 
Apartmány tvoří designový komplex, který nabízí fantastické 
zázemí a má skvělé hodnocení. Je obklopený subtropickými 
zahradami a nachází blízko pláže. Apartmány jsou moderní, 
luxusně zařízené se skvělým výhledem do úchvatného údo-
lí Mogán. Jejich součástí je kuchyňský kout s možností sa-
mostatného vaření. V místní restauraci se podává vynikající 
snídaně i polopenze formou bohatého bufetu (za příplatek).
K vybavení patří centrální budova s recepcí, výtah, WiFi, 2 re-
staurace, bary, sál, půjčovna aut aj. V hotelové zahradě najdete 
3 bazény, vodní park, „Splash park“ s 2 jacuzzi, sluneční terasy 
s lehátky a slunečníky, bazén pro děti, dětský klub, dětské hři-
ště aj. Hosté (starší 18 let) mohou využít i SPA Atlantis (bazén 
s termálním okruhem, finská sauna, ledová fontána, parní lá-
zeň, masáže, jacuzzi aj). Cvičení probíhá v areálu. Asi 100 m od 
hotelu je nákupní centrum se samoobsluhou, větší nákupní 
možnosti a restaurace jsou v centru městečka (cca 700 m).

         Kanárské ostrovy – Gran Canaria
Apartmány Cordial Mogán Valle***

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava
 nejpřívětivější podnebí na světě
 nejromantičtější místo na ostrově
 moderní apartmány v přírodě
 zahrada, bazény, Spa, rozsáhlá pláž
 atraktivní výlety – příroda, historie

PŘÍRODAMOŘE AQUA SPA

 Tip 
Cenová bomba na jedno z nejhezčích 
letovisek v termínu, kdy vše kvete. 
Vysoce hodnocené pěkné ubytování 
s bohatým wellness zázemím. Vlastní 
stravování nebo bohaté polopenze. 

ubytování: 2–3lůž. apt. –1 samost. ložnice, obývací pokoj, 
4–5lůž. apt.– 2 samost. ložnice, obývací pokoj (pro dvojice),
kuchyňský kout ( kávovar, lednička, mikrovl. trouba aj), fén, 
stropní ventilátor, TV/SAT, WiFi, trezor (za přípl.), balkon 
nebo terasa, klima v apt. Superior za přípl. (viz web)
stravování: bez stravy, snídaně či polopenze – bufet za přípl.
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
společné vycházky po pobřežní promenádě
letecká doprava, transfer do/z letoviska, služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

letecky Praha – Gran Canaria – Praha
 Doprava 

na místě u delegáta
 Výlety 

Děti do 12 let na přistýlce 9 800 Kč
Sleva: přistýlka dospělí 2lůž. 3 000 Kč,  
4lůž. 2 000 Kč
Přípl.: polopenze 4 000 Kč, snídaně 2 000 Kč

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)

2lůž. s přist. 4lůž. s přist.

17. 6.–24. 6. 19 370 17 970

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

Španělský sen  
na začátku léta   

Apartmány Letovisko Puerto de Mogán 

Duny Maspalomas

Nádherné prostředí

Pěkné ubytování
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Sleva: 500 Kč do 31.1.2023
Příplatek: 1lůžkový pokoj 6 000 Kč
Příplatek: strana moře 900 Kč
Příplatek: all inclusive 3 300 Kč

TERMÍNY
čtvrtek–čtvrtek

CENY/os. (Kč)

Dospělí

12. 10.–19. 10. 23 970

letecky Praha –  
Fuerteventura  – Praha

 Doprava 

na místě u delegáta
 Výlety 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

ubytování: 2-3lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, klima, telefon, 
fén, minibar, WiFi, trezor (za popl.), balkon nebo terasa 
(výhled na moře za příplatek) 
stravování: polopenze formou bufetu (za přípl. all inclusive) 
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
společné vycházky po pobřežní promenádě 
letecká doprava, transfer do/z letoviska, služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

Ostrov Fuerteventura je nejteplejší a druhý nejrozlehlej-
ší z Kanárských ostrovů. Je ostrovem bílých a světlých plá-
ží, kterým se ne nadarmo říká „evropský Karibik“. Celoročně 
přitahuje množství turistů blankytným mořem a slunečným 
počasím po celý rok. Můžete obdivovat kouzlo místních kou-
zelných vesniček, 13 přírodních rezervací i pouštní krajinu – 
duny v Corraleju jsou dnes národním parkem.
Morro Jable oblíbené malé letovisko, se nachází na nejjiž-
nějším cípu ostrova. Pyšní se nádhernou pláží, velikým ma-
jákem i impozantní scenérií nejvyššího pohoří Fuerteventu-
ry, jehož svahy se zvedají hned za městem. Pláž je písečná, 
nabízí nejen koupání i na dlouhé procházky podél pobřeží.
Hotel má nádherný výhled na oceán a leží v klidné části, 
na začátku hlavní promenády, cca 2 km od centra letoviska. 
Veřejná pláž se světlým pískem a pozvolným vstupem do 
moře je oceněná certifikátem Modrá vlajka a nachází se cca 
300 m. Hotel se skládá z hlavní budovy a několika menších 
přilehlých budov a má prostorné moderní pokoje.
K vybavení patří recepce, WiFi, výtahy, hlavní restaurace, 
několik barů, směnárna, obchod se suvenýry, sál, půjčovna 
aut. V zahradě jsou 2 bazény, dětský bazén, splash park, slu-
neční terasy s lehátky a slunečníky osušky (vratný deposit), 
Wellness centrum U-SPA (bazén, sauna, jacuzzi, masáže atd.), 
tenis, hřiště, animační program aj. Vedle hotelu je menší ob-
chodní centrum se samoobsluhou a cca 1 km golfové hřiště.
Cvičení probíhá na venkovní ploše nebo v sále. Delegát na-
bídne výlety do všech zajímavých míst ostrova.

 Tip 
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 bazénem, vynikající 
polopenze. Zajímavé výlety.  

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 
 bazény v krásné zahradě, wellness
 moderní letovisko, zábava, relaxace 
 slunce, písek, poušť, horské hřebeny

Kód: z13

           Kanárské ostrovy – Fuertaventura
Hotel Occidental Jandía Playa****+  

Podzimní 
zastavení 
za teplem 
a zábavou

NOVINKA

AQUA PŘÍRODAMOŘEV.I.P.

Hotel Occidental Jandía Playa
Evropský Karibik Wellness

Atraktivní výlety

Letovisko
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letecky Praha – Mallorca – Praha
 Doprava 

na místě u delegáta
 Výlety 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

ubytování: 2lůžkový pokoj s příslušenstvím (možnost 
přistýlky),TV/SAT, centrální klimatizace, telefon, fén, za 
poplatek (WiFi, trezor a lednice), balkon nebo terasa 
stravování: polopenze formou bufetu nebo all inclusive (za 
příplatek), možnost jen snídaně
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

 Tip 
Žádaný ostrov s azurovým mořem, 
vynikající hotel v klidné části 
moderního letoviska, kde se můžete 
dobře bavit i odpočinout. Výlety.

Mallorca, nazývaná též jako „perla Středomoří“, je největší 
z Baleárských ostrovů. Je to ostrov zeleně, azurového moře, 
nesčetných krásných útesů a horských masivů. Láká k ná-
vštěvě nejen přírodními krásami, ale i kulturním dědictvím. 
Letovisko C’an Picafort je příjemné, moderní a oblíbené leto-
visko. Nabízí rozlehlou pláž s bílým pískem a pozvolným pří-
stupem do moře. Podél pláže se táhne pobřežní promenáda 
s  restauracemi, bary a kavárnami, na pěší zóně je spousta 
obchůdků i butiků s nádhernými španělskými produkty.
Hotel je umístěný na kraji letoviska v udržované velké za-
hradě, je vzdálený cca 350 m od krásné písečné pláže, na 
kterou navazuje přírodní rezervace Sol Real s písečnými du-
nami a borovými háji. Hotel má výborné hodnocení a na-
bízí skvělé služby. Nejbližší nákupní možnosti a bus jsou 
cca 250 m, centrum letoviska cca 1,5 km. Pokoje jsou útulné 
a velmi čisté. Výhodou je výběr stravování (polopenze, all 
inclusive, popř. jen snídaně), které je vynikající.
K vybavení hotelu patří recepce, WiFi (1 hod./den zdarma, 
dále za popl.) restaurace, bar, velký bazén s oddělenou dět-
skou částí, bar u bazénu, sluneční terasa s lehátky a slu-
nečníky (plážové osušky na vratnou kauci), wellness centrum 
a tenisové kurty (za popl.), hřiště aj. Cvičení probíhá v areálu. 
Čekají vás zajímavé výlety (např. histor. vesnička Fornalutx).

PŘÍRODAMOŘEV.I.P.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava 
 živé letovisko, kulturní vyžití 
 skvěle hodnocený hotel v klidu
 příjemná zahrada, nádherná pláž 
 velký bazén, wellness centrum
 snídaně, polopenze, all inclusive

Mallorca
Hotel Exagon Park****

Zábava  
ve španělském 

rytmu

TERMÍNY
neděle–neděle

CENY/os. (Kč)

Dospělí 
polopenze

Dospělí 
snídaně

10. 9.–17. 9. 24 380 23 380

Příplatek: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč  
Příplatek: all inclusive 4 600 Kč

ŠPANĚLSKO

Hotel Exagon Park
Hotel v klidné části letoviska

Wellness

Výlety
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Mar Menor
Hotel Thalasia Costa de Murcia****

Kód: z23a

WELLNESS BAHNOAQUAMOŘE Mar Menor, menší moře, jak zní překlad názvu, je výjimeč-
ným místem, které dokáže každého očarovat, ale také léčit. 
Laguna Mar Menor je nazývána španělským „Mrtvým mořem“ 
pro svůj vysoký obsah soli, minerálů a léčivého bahna. Bah-
no z laguny pomáhá v léčbě kožních chorob, při revmatismu, 
artróze, alergii aj. Pára nad lagunou působí blahodárně na 
dýchání. Voda v laguně je neobyčejně teplá a vstup do ní je 
pozvolný. Milovníci historie ocení blízkost starobylých měst 
jako je Cartagena nebo Murcia. Jejich malebné uličky okouz-
lují návštěvníky svou typicky španělskou náladou
SPA hotel s rozsáhlou lázeňskou zónou se nachází v krásné 
přírodní rezervaci Las Salinas. K léčivému bahnu a na pláž 
laguny Mar Menor v letovisku San Pedro je to procházkou cca 
25 minut, přírodní pláže středozemního moře jsou cca 15 mi-
nut. Speciálně pro naše klienty - celodenní doprava do laguny 
a na pláže zdarma. Léčebná zóna hotelu o rozloze 4500 m², 
vám umožní dosáhnout maximální relaxace.
K vybavení patří recepce, WiFi, restaurace s vynikající stravou, 
kavárna, bar, terasa, venkovní bazén s mořskou vodou (lehát-
ka, slunečníky, osušky zdarma) wellness zóna (vnitřní bazé-
ny s mořskou vodou (32ºC – 34 ºC), termální sprchy, vířivka, 
vodní koupele, relaxační zóna), sauna (za popl.), SPA - terapie 
léčivým bahnem (zábaly a masáže), fitness centrum aj. 
Cvičení probíhá v areálu hotelu. Je doplněno procházkami po-
dél přírodní rezervace San Pedro del Pinatar, kde se v hojném 
množství vyskytují i plameňáci a různé druhy ptáků. 

 Tip 
Poznejte španělské „Mrtvé moře“. 
Ozdravná dovolená, kde spojíte 
pohyb, moře, bahno a regeneraci 
v teplé vodě. Bohatá polopenze.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava 
 teplá laguna – venkovní lázně
 4* SPA hotel, rozlehlá léčebná zóna
 bazény, procedury s léčivým bahnem
 procházky v rezervaci, výlety

letecky Praha – San Javier – Praha Doprava 

ubytování: 2–3lůž. pokoj s přísl., TV/SAT, fén, župan, trezor, 
klima, telefon, balkon  (Superior p. na dotaz)
stravování: polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu a v laguně
neomezený vstup do wellness zóny v hotelu
společné procházky (přírod. rezervací do bahen. lázní) 
denně svozy k léčivému bahnu a na přírodní pláž  
letecká doprava, transfer do/z letoviska, služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

Superior 26 380 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 600 Kč  

TERMÍNY
středa–středa

CENY/os. (Kč)
dospělí

6. 9.–13. 9. 23 880

Jedinečné 
lázně 

pod širým 
nebem 

na místě u delegáta Výlety 

Mar Menor

Nádherné pláže

Vnitřní bazén

Aquagymnastika v laguně

Balneo

případnou pobyt. taxu Cena nezahrnuje 
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Kód: z22

PŘÍRODATURISTIKAPOZNÁVACÍ

letecky Praha – Madeira – Praha
 Doprava 

pobytovou taxu 2 Eur/os./den
 Cena nezahrnuje 

Nejkrásnější místa východní části ostrova a turistické vycházky 
(podrobný popis viz web). 

 Další výlety 

ubytování: 2lůž. studia s kuchyň. koutem (3–4 lůž. apt. na 
vyžádání), lednice, kávovar/čajovar, trezor (za popl.), TV/SAT, 
fén, WiFi, balkon nebo terasa s bočním výhledem na oceán  
stravování: bez stravy nebo snídaně formou bufetu za přípl., 
večeře formou bufetu za příplatek 
1–2 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
výlet: nejkrásnější místa západní části ostrova 
výlet:  turistika květnou levádou Mimosa Valley
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

Madeira je ostrov, jehož krása a příroda každému vyrazí dech. 
Tyto krásy budete objevovat při společných výletech. Můžete 
se vydat za velrybami a delfíny, na túry, koupat se v lávových 
jezírcích či objevovat uličky historického města Funchal.
Hotel patří k nejlépe hodnoceným na ostrově a nachází se 
100 m od centra městečka Caniço a cca 2 km od pláže. Nízké 
budovy hotelu s luxusními lázněmi a wellness leží uprostřed 
botanické zahrady o rozloze 30 000 m2. Nabízí moderní stu-
dia s  kuchyňským koutem a výhledem na oceán. Hotel má 
prvotřídní kuchyni a organizuje i ochutnávku vín, procház-
ky zahradou aj. Pobyt je možný bez stravy nebo se snídaní. 
Vynikající večeře lze objednat předem nebo je lze na místě 
kupovat i jednotlivě. V blízkém okolí jsou obchody i cenově 
dostupné lokální restaurace, kde můžeme společně posedět.
K vybavení hotelu patří vinný sklípek, 2 restaurace, bary,  
venkovní bazén s terasou, fitness, vnitřní bazén, luxusní Spa 
(turecké lázně, jaccuzi, masáže) za popl. Hlavní město Funchal 
je vzdáleno cca 7 km a místní bus tam jede každou hodinu. 
Cvičení je přizpůsobeno výletům a společným vycházkám. 
2 nejzajímavější výlety s  českým delegátem jsou v  ceně. 
1. celodenní výlet: nejkrásnější místa západní části ostrova, za-
končený koupáním v lávových jezírcích. V ceně ochutnávka vín. 
2. půldenní výlet: nenáročná turistika pro všechny květinovou 
levadou (Maroços – Mimosa Valley) s  nádhernými výhledy.  
Další 3 výlety možno zakoupit na místě (podrobně web).

 Tip 
Vynikající cena na dražší destinaci, 
jeden z nejlepších hotelů ostrova 
v nádherné botanické zahradě. 
Relaxace ve welness. Poznávací 
výlet s koupáním v lávových jezírcích 
a turistický výlet květinovou levádou. 
Další výlety a vycházky na místě.  
Nejatraktivnější termín, kdy vše kvete. 

1–2x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava 
 2 výlety – „nejkrásnější místa“ v ceně
 krásy přírody, divoké hory, levády 
 velmi vysoké hodnocení hotelu 
 hotel v botanické zahradě, v centru 
 venkovní, vnitřní bazén, luxusní SPA 
 výborná lokální strava, vinný sklípek
 cvičení v zahradě, turistika, výlety

Příplatek: snídaně 3 000 Kč  
Příplatek: večeře 6 160 Kč

TERMÍNY
pátek–pátek

CENY/os. (Kč)
dospělí

26. 5.–2. 6. 30 690

Madeira
Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden****

PORTUGALSKO

Atraktivní  
destinace s vůní 

květin

Hotel Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden

Hotel v zahradě Krásné pokoje

Luxusní Spa

Společné vycházky
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Kód: z14

Turecko je nádherná země. Počasí je stálé a slunečné a služ-
by na vysoké úrovni. Egejská riviéra je opravdovým přírod-
ním skvostem. Nabízí nádherné pláže a zátoky s průzračným 
mořem, spoustou zeleně a horskými masivy v pozadí. Tato 
oblast okolo města Bodrum je velmi vyhledávaná.
Městečko Turgutreis patří mezi oblíbená letoviska. Je známé 
citrusovými plážemi. Najdete zde i známý trh, kde můžete 
nakoupit množství módních výrobků za příznivé  ceny.
Luxusní hotelový resort je na klidném místě letoviska a pro-
šel rozsáhlou rekonstrukcí. Hlavní budova a  patrové vilky 
s komfortními pokoji leží v kouzelné zahradě, přímo u široké 
í písečné pláže. Vynikající strava je formou all inclusive. 
Vybavení hotelu: recepce, směnárna, bary, hlavní restaurace, 
2 a la carte restaurace, obchody, kadeřnictví, turecké lázně, 
sauna, solárium, luxusní SPA centrum, posilovna, sportoviště 
velký venkovní bazén se skluzavkami a tobogánem, dětský 
bazén, snack bar u bazénu, opalovací terasa, dětské hřiště 
a lub, internet. koutek, WiFi, půjčovna automobilů aj.
Na privátní pláži je bar, lehátka, slunečníky a osušky jsou 
zdarma. K zajímavým výletům (viz web) patří poznávání his-
torie Efesu, Pamukkale aj. Klienti jsou zde velmi spokojeni.

Pro velkou oblibu letos již potřetí – 
bezkonkurenční cena, luxusní hotel 
 a fantastická strava. Cvičení v zastí-
něném amfiteátru. Městečko na dosah.

 Tip 

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava
 luxusní hotel v krásné zahradě, 
 all inclusive, vynikající strava 
 bazény, SPA, vlastní pláž s lehátky
 místní bus – starobylý Bodrum, výlety 

MOŘE AQUA BALNEOV.I.P.

Egejská riviéra
Armonia Holiday Village & Spa*****

TURECKO

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), LCD TV/ SAT, 
fén, trezor, minibar (denně doplňován vodou), trezor  
(za popl.), klimatizace, telefon, WiFi, balkon nebo terasa 
stravování: formou all inclusive
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu a v moři
letecká doprava, transfer do/z letoviska 
plážový servis, služby delegáta

 Cena zahrnuje 

letecky Praha –
Bodrum – Praha. 

 Doprava 

TERMÍNY
čtvrtek–čtvrtek

CENY/os. (Kč)
Dospělí

20. 7.–27. 7.
10. 8.–17. 8. 25 290

Sleva: přistýlka dospělí 3 000 Kč
Děti do 13 let přistýlka 9 990 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 12 000 Kč

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

na místě u delegáta
 Výlety 

Luxusní  
dovolená  
u moře

Armonia Holiday Village & Spa

Nádherné ubytování

Výlety za historiíVýlet Pamukkale
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u delegáta
 Výlety 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

letecky Praha – Antalya – Praha
 Doprava 

Turecko nabízí skvělé služby. Můžete zde vidět bohatou his-
torii,  kulturní dědictví, starobylá města a nádhernou a roz-
manitou přírodu. Turecká riviéra se rozprostírá na jihu země 
a léto tu bývá velmi horké, proto využijte dva termíny, kdy je 
příjemně teplé počasí a zároveň výhodná cena.
Nadstandardní rodinný hotelový komplex se nachází v nád-
herné zahradě přímo u široké písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře. Hotel byl nedávno zrekonstruován a jeho 
služby jsou na vysoké úrovni, čemuž odpovídá i velmi vyso-
ké hodnocení. Stravování je formou ultra all inclusive a ně-
které služby lze čerpat až do 24 hod.
K vybavení patří několik restaurací a barů, snack bar, patisse-
rie, kavárna, obchody, 2 venkovní bazény, venkovní fitness, 
Spa centrum (vnitřní bazén, turecké lázně, sauna, vnitřní 
fitness), aquapark s 11 skluzavkami (v části Golden Beach), 
půjčovna kol internet. kavárna, prádelna, kadeřník lékařská 
služba, směnárna, tenisové kurty aj. Na vlastní pláži s barem 
jsou zdarma lehátka, slunečníky, matrace a osušky. 
Centrum města Side zvládnete místní dopravou (cca 9 km).

 Tip 
Hotel u moře s dokonalým servisem 
a vynikající cenou, strava ultra all 
inclusive, teplé počasí, nádherné pláže.

3–4x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava
 klid před sezónou, výhodná cena 
 vysoce hodnocený hotel v zahradě 
 ultra all inclusive, vynikající strava 
 bazény, SPA, vlastní pláž s lehátky
 místní bus - starobylé Side, výlety 

ubytování: 2lůž. pokoj s přísl. (možn. přist,),TV/SAT, 
klimatizace, telefon, fén, minibar, WiFi a trezor, balkon 
stravování: ultra all inclusive
3–4 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
plážový servis, služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč
Děti do 13 let přistýlka 7 990 Kč
Příplatek: mořská strana 500 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 4 700 Kč

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)

dospělí

3. 6.–10. 6.
30. 9.–7. 10.

22 180

Turecká riviéra  
Hotel VonResort Golden Coast*****

TURECKO

Relaxace  
na plážích  

s průzračnou  
vodou 

AQUA BALNEOMOŘEV.I.P.

Hotel VonResort Golden Coast

Skvělé místo na cvičení

Atraktivní výlety

Spa centrum

Kouzelná pláž
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 Tip 
Oblíbený pobyt v letovisku Mahdia, 
nazývané „Karibik Tuniska“. Vynikající 
poměr skvělá cena a kvalita služeb. 
Menší hotel v zeleni, teplé moře 
a typicky tuniský život ve starém 
centru. Zajímavé výlety za historií.  
Cvičení je v příjemném sále. 

Tunisko je kouzelná orientální země afrického kontinentu 
plná historie a kultury, s odkazy starými až 3 tisíce let. Pří-
rodní krásy, nekonečné písčité pláže, teplé vody Středozem-
ního moře a příznivé ceny lákají tisíce cestovatelů. 
Mahdia je kouzelné letovisko vhodné pro klidnější dovole-
nou. Najdete zde jednu z nejkrásnějších pláží Tuniska. Mah-
dia je plná různých obchodů, kaváren a tradičních bazarů.
Hotel více odpovídá 4* a je klienty velmi dobře hodnocený. 
Od centra a starého města je vzdálen cca 3,7 km. Pohodlné 
pokoje jsou v menších pavilonech zahrady. Vynikající strava 
formou all inclusive je hodně bohatá na ovoce a zeleninu. 
Hotel je umístěn přímo na písečné pláži s jemným bílým 
pískem, s mušličkami. Pláž má pozvolný vstup do moře.
K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, směnárna, 
WiFi, restaurace, bary, velký venkovní bazén, SPA centrum 
(procedury, saunu, vnitřní bazén, hammam aj) dětský bazén, 
miniklub a hřiště, obchod se suvenýry. Lehátka, slunečníky 
a osušky jsou na privátní pláži zdarma. Cvičení probíhá v pro-
storné konferenční místnosti s příjemnou teplotou, takže 
i prázdninový termín si krásně zacvičíte. Mahdia je i skvělý 
výchozí bod k mnoha výletům (Sahara, Kartago aj., další viz 
web) Klientům se tady moc líbí a hotel je díky své kvalitě 
i klubový hotel Italů. Vhodné i pro celé rodiny.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava
 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

TUNISKO

Mahdia
Hotel EL Borj***+ 

AQUA BALNEO

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. i 2 přistýlek), 
fén, tel., WiFi, SAT/TV, centrální klimatizace, trezor, 
lednička, balkon nebo terasa. Na vyžádání rodinné 
pokoje či sousedící pokoje se spojenými dveřmi. 
stravování: all inclusive
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
pravidelná aquagymnastika v bazénu a moři
letecká doprava, transfer do/z letoviska
plážový servis, 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 

letecky Praha –Monastir – 
Praha. 

 Doprava 
případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč
Děti do 12 let přístýlka 9 990 Kč
Příplatek: 1lůž. pokoj 2 300 Kč

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)
Dospělí

1. 7.–8. 7. 21 480

23. 9.–30. 9. 19 980

Hotel EL Borj

Útulný hotel

Oblíbený pobyt

Výlety

Sál na cvičení

Vnitřní bazén

Pohyb, 
historie

a teplé moře

V.I.P. MOŘE
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letecky Praha – Lamaca – Praha
 Doprava 

Objevte s námi perlu Středozemního moře, ostrov Kypr, kde 
slunce svítí více než 300 dní a hlavní sezóna trvá od května, 
do konce října. Severní Kypr není dosud poznamenán maso-
vou turistikou, je unikátní krásnou přírodou, maličkými pláže-
mi s průzračným mořem, které patří k nejkrásnějším na světě. 
Letovisko Famagusta bylo kdysi nejbohatším kyperským 
městem. Najdete zde neuvěřitelně zachovalé honosné stře-
dověké stavby, je přirovnávána k chorvatského Dubrovníku. 
Na výletě navštívíte i „město duchů“ Varoshu, které bylo 
v roce 1974 uzavřeno a necháno na pospas času. Samozřej-
mostí jsou i kavárny a restaurace s se svými specialitami. 
Menší hotelový komplex s krásně udržovanou zahradou na-
bízí ubytování v prostorných vilkách situovaných okolo ba-
zénu. Má výborné hodocení,  je částečně zrenovovaný a je 
vhodným místem pro klienty vyhledávající přírodu a klid. Je 
přímo u dlouhé písečné pláže, plážový servis a osušky v ceně.
Polopenze formou bufetu se podává v  restauraci s  tera-
sou  s výhledem na moře. V areálu jsou možnosti levného 
občerstvení, v blízkost se nachází restaurace a supermarket.
K vybavení hotelu patří recepce s barem, směnárna, lobby 
s  WIFI, venkovní bazén s  barem, restaurace aj.  V blízkosti 
areálu kratší běžecká dráha, hřiště, venkovní posilovna aj. 
Cvičení probíhá v areálu. Přímo od hotelu je možné využít 
místní spojení do nedaleké Famagusty (cca 7km). 

KYPR

Severní Kypr
Hotel Long Beach***  

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč
Děti přístýlka do 7 let 9 390 Kč,  
do 12 let 14 290 Kč
Příplatek: mořská strana 1 200 Kč
Příplatek: 1lůžk. pokoj přízemí 4 790 Kč

TERMÍNY
středa–středa

CENY/os. (Kč)

dospělí

14. 6.–21. 6.
30. 8.–6. 9. 21 980

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. 2 přist.), minibar, varná 
konvice, klima, trezor, TV/SAT, fén (na vyžádání), terasa 
stravování: polopenze formou bufetu, včetně vody k večeři 
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
plážový servis, služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

 Tip 
Neokoukaný ostrov plný slunce bez 
masové turistiky, skvěle hodnocený 
hotel v zahradě přímo u pláže, 
nejčistější voda Středozemí, vynikající 
strava, nízké ceny. Skvělé nákupy.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava
 nedotčená příroda, památky
 vilkl v zahradě, přímo u moře
 bohatý bufet, velký bazén, klid
 písečné pláže, lehátka v ceně
 průzračné moře, zajímavé výlety

Léto začíná  
na nádherném 

ostrově

PŘÍRODAMOŘEV.I.P.

Hotel Long Beach

Pláž v ceně

Atraktivní výlety

Hotel je přímo u pláže

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 
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 Tip 
Jedna z nejkrásnějších destinací. 
Absolutní klid, skvělé služby v hotelu, 
průzračné moře a párkrát i hrající si 
delfíni při večeři na terase.

Samos je velký a zelený ostrov s nádhernými plážemi. Turi-
stický ruch je tu relativně malý, proto tu můžete nasát tu 
pravou řeckou atmosféru a pohostinnost. Je nazývaný jako 
Pythagorův ostrov, protože se zde setkáme se spoustou pa-
mátek z jeho doby. K přírodním krásám patří chráněné území 
Seitani, kde nalezli útočiště tuleni a karety.
Kerveli je malé klidné letovisko, nabízí překrásné přírodní 
scenérie a oblázkovou pláž s tyrkysovým mořem. Můžete 
zde pozorovat jeden z nejkrásnějších východů slunce v ce-
lém Řecku a často i delfíny.  Jsou zde taverny a obchůdek. 
Kerveli Village je romantický a klidný hotel přímo nad moř-
skou zátokou a s nádherným výhledem na moře. Leží v kásné 
zahradě a pokoje mají výhled na moře, do zahrady. Moderní 
pokoje mají výhled na moře nebo do zahrady. K vybavení 
patří sladkovodní bazén se sluneční terasou a se sluneční-
ky a lehátky, bar u bazénu. V restauraci s venkovní terasou 
si můžete vychutnat vynikající a čerstvé lokální lahůdky.  
Přímo pod hotelem se nachází oblázková pláž s  lehátky 
a slunečníky (v ceně) a s molem na slunění. V areálu mož-
nost půjčení kol, aut a motorek, WiFi, internet. Koutek aj.
Cvičení je ráno blízko hotelu (cca 10 min.), odpoledne na te-
rase s výhledem na moře. Cvičení probíhá během 8denního 
pobytu. Město Samos je cca 9 km (3x denně jezdí hotelový 
autobus do centra města zdarma mimo neděli). Oblíbený je 
výlet do letoviska Pythagoras. Destinace je nádherná, dopo-
ručujeme i 11denní pobyt pro dokonalou relaxaci.

Samos
Hotel Kerveli Village***+ 

ŘECKO70

PŘÍRODAMOŘE AQUA TRADICE

2–3x denně cvičení pro každý věk
 8 nebo 11denní pobyt, letecky
 původní řecká atmosféra, historie
 rodinný hotel, nejhezčí pláže ostrova 
 bazén, soukromá pláž, vynikající strava
 klidné místo v přírodě, krásné výlety

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 přípl.) 
stravování: polopenze formou bufetu
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

letecky Praha –Samos – Praha 
 Doprava 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

na místě u delegáta
 Výlety 

Superior 24 600 Kč (8. denní)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 3 510 Kč (8denní 
na vyžádání) 

TERMÍNY
úterý–úterý

CENY/os. (Kč)

2lůž. moře 2lůž.

13. 6.–20. 6.
20. 6.–27. 6. 23 500 21 990

11denní
úterý–pátek 25 990 25 100
20. 6.–30. 6.

Hotel Kerveli Village

Objevte 
 pravou řeckou 

atmosféru

Přiroda na dosah

Společné výlety

Kouzelná pláž
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Apt.: 19 380 Kč, 3. a 4. lůžko 14 380 Kč
Příplatek: snídaně 2 900 Kč, večeře 4 200 Kč 
(večeře pouze v Lambiris)

TERMÍNY
pondělí–pondělí

CENY/os. (Kč)

Marialena Lambiris

17. 7.–24. 7. 18 280 17 980

na místě u delegáta
 Výlety 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

letecky Brno/Praha – Kavala/Chrissoupoli., 
cca 10 min. busem do přístavu, 40 minut 
plavba trajektem na ostrov Thassos 

 Doprava 

ubytování: 2–4lůž. studia a apt. pokoje s přísl., vybavený 
kuch. kout, fén TV/SAT,   klima(za popl.), balkon nebo terasa 
stravování: vlastní, snídaně, večeře, polopenze za dopl.
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

 Tip 
Zelený, neopakovatelně půvabný 
a neokoukaný ostrov plný slunce. 
Impozantní krajina, božský klid 
a soukromí je to, co vás bude 
nejvíc bavit. Velmi žádané a dobře 
hodnocené a ubytování u pláže. 
Nádherná okolí, „ráj na zemi“, výlety. 
Odlet je z Prahy i z Brna.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecky: Praha, Brno
 ostrov  „Perla a ráj“ Egejského moře
 půvabné letovisko, písečné pláže 
 klidné ubytování za skvělou cenu 
 bazén, cvičení v zahradě u moře
 strava: vlastní, snídaně, večeře 
 romantika, zajímavé výlety

Thassos je ostrov s nádhernou přírodou, průzračným, mo-
řem, klidnými plážemi, a historickými nalezišti. Díky množství 
lesů je také nazýván „zeleným smaragdem v Egejském moři“. 
I v plné sezóně zde strávíte příjemnou dovolenou v přátelské 
atmosféře s místními obyvateli a s jejich skvělou kuchyní.
Potos je půvabné letovisko na jihu ostrova. Místní přímořská 
promenáda lemovaná tavernami, bary a obchůdky je jedna 
z nejhezčích na ostrově. Jsou zde písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře a křišťálově čisté moře.
Dům Lambiris je pěkná jednopatrová vilka v krásné subtro-
pické zahradě. Má nádherné okolí a klidnou polohu přímo 
na břehu moře. Do centra městečka je 500 m. 
K vybavení patří posezení, lehátka, slunečníky a sprcha v za-
hradě. V blízké taverně lze dokoupit snídaně (servírovaná 
kontinent.) i večeře (f(výběr ze 2 hlavních jídel, salát, dezert).
Dům Marialena  je pěkný rodinný apartmánový dům v klid-
ném prostředí blízko centra, cca 100 m od kouzelné pláže.
K vybavení patří recepce, trezor na recepci, snack bar, bazén 
s lehátky a slunečníky. Lze dokoupit snídaně.
Cvičení probíhá na zahradě domu Lambiris. Vila Marialena je 
cca 10 min. procházkou. Oba domy jsou oblíbené a klienty 
dobře hodnocené, objednávejte včas.

PŘÍRODA TRADICEMOŘEAQUA

NOVINKAThassos
Apartmánový dům Lambiris a Marialena

ŘECKO

Dovolená snů  
na ostrově  
dvou tváří 

Marialena Lambiris Zahrada Lambiris

Letovisko Potos Kouzelný ostrov

Historické skvosty

Nádherné pláže
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letecky Praha – Karpathos – Praha
 Doprava 

na místě u delegáta
 Výlety 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

ubytování: 2–4lůž. studia s přísl., kuchyňský kout, lednička, 
fén, TV, klima a trezor za přípl., balkon nebo terasu
stravování: bez stravy, snidaně formou bufetu za příplatek
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

Nikde se nesetkáte s tak s průzračnou 
vodou, hodnými lidmi a tradičním ži-
votem. Domácí taverny s neskutečnými 
pochutinami, pro turisty dokonalý ráj.  
Fantastické výlety, romantika a klid.

 Tip 

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava 
 příroda nedotčena globalizací
 romantické pláže, průzračné moře 
 menší letovisko, domácí taverny
 rodinný hotel, skvělá hodnocení 
 turistika, výlety, společné akce

Karpathos je malý poklidný řecký ostrov s divokou přírodou 
poblíž Kréty. Toto jedinečné čisté místo, kde se zastavil čas, 
je dokonale spjaté s tradicemi a vlídnost místních lidí vás 
okouzlí. Hlavní město Pigadia je úchvatné, najdete zde ob-
chůdky s místními produkty, taverny a bary přímo u moře.
Amoopi je menší klidné letovisko s krásnými plážemi, které 
jsou obklopeny skalisky. Koupat se budete v křišťálově čis-
tém moři. K posezení zve několik taveren s vynikající řeckou 
kuchyní a barů, jsou tu obchůdky, půjčovna aut aj.
Hotel je výborně hodnocený a má milé majitele. Leží v klid-
ném místě na mírném kopečku. Hned pod hotelem jsou 
malé romantické pláže. Procházkou kolem moře dojdete na 
upravené pláže, písečnou i velkou oblázkovou (cca 10 min.).  
Studia jsou v přízemí a v 1. patře a některé mají výhled na 
moře. Pobyt je bez stravy, ale můžete si dokoupit výbornou 
domácí snídani formou bufetu. Paní majitelka připraví ob-
čerstvení i během dne. Večer vychutnáme skvělé speciality 
v místních tavernách, které jsou cca 5 min od hotelu, stejně 
jako obchůdky s potravinami a dalším zbožím.
K vybavení hotelu patří recepce s WiFi, kde lze zakoupit pití, 
kávu, útulná místnost na snídaně, venkovní posezení, krytá 
terasa na cvičení. Klienti mohou využívat bazén v hotelu, kte-
rý je hned vedle (za mírnou konzumaci). Za zábavou lze vyjet 
do hlavního města, místním busem nebo taxi (7 km). Čekají 
Vás zajímavé výlety na zcela unikátní místa. 

TURISTIKATRADICEMOŘE

Kód: z20

Studio pro 3–4 os. 19 680 Kč,  
3. a 4. lůžko dospělí 15 880 Kč, 
děti do 12 let 10 490 Kč
Příplatek: snídaně bufet 2 190 Kč,  
děti do 12 let 1 095 Kč

TERMÍNY
pátek –pátek

CENY/os. (Kč)

patro přízemí

18. 8.–25. 8. 19 480 18 680

ŘECKO

Karpathos
Hotel Lakki Beach***

Romantika  
jako v Karibiku 

Hotel Lakki Beach

Písečná pláž

Pláž v letovisku

Romantické pláže

Výlety

Pobyt, který nemá chybu



76
NOVINKA

ŘECKO

na místě u delegáta
 Výlety 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

ubytování: 2-5lůž. studia a apart. s přísl., vybavený kuchyň. 
kout, fén, sejf, TV, klima (za popl,), balkon nebo terasa 
stravování: vlastní, polopenze za doplatek
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska, služby delegáta

 Cena zahrnuje 

letecky Praha – Limnos – Praha
 Doprava 

Užijte si i v plné sezóně klidnou 
romantickou dovolenou ve skvěle 
hodnoceném hotelu. Cvičení bude 
doplněno poznáváním ostrova. Jeho 
unikátní příroda, horská údolí, lesy, ale 
hlavně dlouhé a často opuštěné pláže 
vás chytnou za srdce. Výborná cena.

 Tip 

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 12denní pobyt, letecká doprava
 krásný ostrov, panenská příroda
 klidné letovisko, písečné pláže 
 hotel v zahradě, přímo u moře
 strava: vlastní, polopenze, speciality 
 pro rodiny – děti pobyt zdarma

AQUAMOŘE TRADICEPŘÍRODA Limnos je malebný ostrůvek, který vás okouzlí svou poklidnou 
atmosférou, krásnou panenskou přírodou, členitým pobře-
žím s průzračným mořem a překrásnými zlatavými plážemi.  
Pochutnáte si na pravých lokálních specialitách.
Agios Ioannis je poklidná vesnička, jejíž pláže patří k těm 
nejpůvabnějším. Členité pobřeží vám poodhalí spoustu ro-
mantických zálivů a zátok, které budete mít jen sami pro 
sebe. Najdete zde vyhlášené taverny, plážový bar i café bar.  
K procházce lákají křivolaké uličky přilehlé vesnice Kaspakas 
nebo hlavní města Myrina (cca 8 km, cenově dostupné taxi).
Hotel je velmi příjemný menší areál s přátelskou atmosférou 
v klidné zátoce, přímo u moře a pláže. Studia a apartmány 
jsou v pěkné zahradě s květinami a vinnou révou, která sahá 
až na kouzelnou pláž. Nejbližší minimarket je jen cca 10 m. 
K vybavení patří recepce, snackbar, WiFi, zahrada, parkoviště, 
bazén, lehátka s matrací zdarma (podmín. konzumace na baru).
Cvičení probíhá u hotelu. Protože je pobyt 12 dnů, může být 
některý den zařazen společný výlet nebo aquagymnastika 
místo cvičební lekce. Vynikající cena na dražší destinaci.

Dospělí přistýlka 16 680 Kč
Děti do 12 let přistýlka 11 990 Kč
Příplatek: polopenze 6 200 Kč
Příplatek: polopenze na přistýlce 7 000 Kč

TERMÍNY
pátek–úterý

CENY/os. (Kč)

Dospělí  
moře

Dospělí

4. 8.–15. 8. 25 380 23 980

Kód: z21

Limnos
Hotel Para Thin Alos***

Romantická 
dovolená 
u moře 

Hotel přímo u moře Hotel Para Thin Alos

Kouzelné letovisko



ČESKÁ REPUBLIKA78 79
NOVINKA

Ostrov Sardinie je díky svému krásnému moři a bělostným 
plážím nazýván “Karibikem Středomoří”. Můžete zde narazit 
na romantické pláže, krásné kaňony, divoké řeky a jeskyně. 
Tato destinace je dražší, využijte termíny, kdy můžete poznat 
krásy tohoto vyjímečného ostrova za výhodnou cenu.
Městečko Cala Gonone leží na kouzelném východním pobře-
ží, v Národním přírodním parku Gennargentu, Najdete zde 
nádherné dlouhé pláže s růžovým pískem i s oblázky, prů-
zračná moře, obchůdky, restaurace a příjemné kavárny.
Hotel má skvělou polohu nad soukromou hotelovou pláží 
a je zde úchvatný výhled na moře. Hlavní budova a vilky jsou 
v krásné zahradě se středomořskou vegetací.  Nejkratší pří-
stup k pláži je po schodech po přírodní stezce nebo okolní 
nefrekventovanou místní komunikací okolo hotelu.
K vybavení hotelu patří recepce s WiFi, restaurace, 2 bary, 
obrovský bazén s mořskou vodou (vyžadována koupací čepi-
ce), soukromá pláž – plážový servis zdarma, hřiště, tenisové 
kurty, boccia, minimarket aj.  Do městečka se dostanete pří-
jemnou procházkou pobřežní promenádou.
Cvičení probíhá v  na příjemné ploše v  areálu. Čekají vás 
atraktivní výlety (viz web). Fantastické místo.

To nejlepší z Itálie na jediném ostrově 
za výbornou cenu. Hotel v zahradě 
s nádherným bazénem přímo nad 
mořem. Procházkou půvabné městečko.

 Tip 

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava
 nejžádanější ostrov Středomoří 
 nejkrásnější pláže, průzračné moře
 hotel nad pláží v tropická zahrada 
 velký bazén, výborná gastronomie
 městečko, turistika, zajímavé výlety

ubytování: 2-3lůž. pokoje s přísl., minibar, TV/SAT, 
klimatizace, fén, trezor, veranda balkon nebo terasa 
stravování: polopenze formou bufetu včetně vody a vína 
2–3 cvičební bloky denně, kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami 
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk.   
aquagymnastika v bazénu na uvolnění
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta 

 Cena zahrnuje 

letecky Praha – 
Olbia – Praha

 Doprava 

na místě u delegáta
 Výlety 

Sleva: přistýlka dospělí 1 000 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 590 Kč

TERMÍNY
čtvrtek–čtvrtek

CENY/os. (Kč)
dospělí

8. 6.–15. 6. 23 380

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

Sardinie, Cala Gonone 
Hotel Palmasera Village****

ITÁLIE

Sladký  
italský život

PŘÍRODAMOŘEV.I.P.

Kód: z27

Hotel Palmasera Village

Hotelový bazén

Průzračné moře

Oblíbená destinace
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Kód: z28

Sicílie je největší italský ostrov plný přírody a milých lidí. Na-
jdete zde klid na plážích u moře tak modrého, že snad mod-
řejší být ani nemůže. Nad celým ostrovem stále bdí největší 
aktivní vulkán v Evropě – Etna. Nadchne Vás i neskutečnou 
krásou svých pobřežních letovisek a historických měst pl-
ných památek, které poznáte na společných výletech.
Hotel se se nachází v klidném prostředí městečka Marina di 
Noto, na hranici přírodní rezervace Vendicari na jihu Sicílie. 
Tento elegantní hotel se nachází přímo u rozlehlé písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře. Centrum městečka je od 
hotelu cca 10 min. Hotel je vyhlášený svou vynikající kuchyní, 
můžete si objednat polopenzi, plnou penzi nebo all inclusive.
K vybavení hotelu patří recepce, kde je WiFi a trezor, bary, 
6 restaurací (hlavní, sicilská, gril, pizzerie, rybí a libanonská), 
venkovní bazén, terasa, obchůdek (suvenýry a lokální pro-
dukty), tělocvična, autopůjčovna, taxi aj. Lehátka a slunečník 
na privátní pláži a u bazénu jsou zahrnuty v ceně klubové 
karty, která je povinná (dále i tenisové kurty, posilovna aj). 
Cvičení probíhá v areálu hotelu a na velmi pěkné ploše. Kou-
zelné historické město Noto zapsané v UNESCO je vzdáleno 
cca 8 km a jezdí tam místní doprava. 

Vidět Itálii a nevidět Sicílii je jako nevi-
dět Itálii vůbec, protože Sicílie je klíčem 
k celé zemi”. Fascinující přírodní ostrov 
protknutý historií. Hotel u překrásné 
pláže. Příjemné klima a teplé moře.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava    
 okouzlující příroda, čisté moře 
 největší aktivní vulkán Evropy
 historická městečka na dosah
 hotel s bazénem u krásné pláže
 polopenze, plná penze, all inclusive
 zajímavé výlety, památky UNESCO

TERMÁLY LÁZNĚ HISTORIEAQUA

Sicílie
Hotel Club Eloro**** 

SICÍLIE

ubytování: 2lůž. pok. s přísl. (možn. přist.), minilednička, 
TV/SAT, fén, telefon, trezor (za popl.), klima, balkon 
strava: polopenze formou bufetu včetně vody a vína, 
možnost dokoupit obědy nebo all inclusive
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
pravidelná aquagymnastika v bazénu, v moři 
letecká doprava, transfer do/z letoviska
služby delegáta

 Cena zahrnuje 

letecky Praha –  
Catania – Praha 

 Doprava 

Dospělí přistýlka 23 590 Kč 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 8 990 Kč
Přípl.: plná penze 2 790 Kč, all inclusive 4 590 Kč

TERMÍNY
úterý–úterý

CENY/os. (Kč)
dospělí

19. 9.–26. 9. 24 390

u delegáta
 Výlety 

pobytovou taxu, klubovou kartu 7 Eur/den
 Cena nezahrnuje 

Hotel Club Eloro

Areál hotelu

Italská pohoda  
na konci léta

 Tip 

Neskutečná pláž

Velmi žádaný pobyt

Výlety za historií
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Kód: z24

1–2x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava
 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

Ischia je to nejlepší z Evropy, 
„krása střídá nádheru“ a klienti ji 
milují. V květnu je tu klid. Hotel se 
4 bazény a lázněmi v zahradě, blízko 
Poseidonových zahrad. Regenerace 
v termálních bazénech  je pro zdraví 
to nejlepší – minibusem společné 
návštěvy parků a další pěkné výlety. 
Vždy zcela vyprodaný pobyt již 18 let.

 Tip 

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 slunce, 
pláže, překrásná příroda, milí obyvatelé, fantastické jídlo 
a zejména více než sto léčivých termálních pramenů. 
Nádherné termálních parky nabízí množství bazénů s léčivou 
termální, mořskou či sladkou vodou o různé teplotě (15–40oC). 
Klienti ocení dokonalou rehabilitaci těla při jejich návštěvě.  
Na začátku sezóny, je tu klid, málo lidí a ostrov nádherně kve-
te. Koupání je skvělé v oblasti Sorgeto, kde se se vlévá horký 
pramen do moře. Milovníci historie ocení Aragonský hrad aj. 
Lázeňský hotel leží v nádherné upravené zahradě přímo nad 
krásnou zátokou Citara s nejznámějším termálním parkem 
Poseidonovy zahrady, který je procházkou 300 m.
K vybavení patří 4 termální bazény, 1 vnitřní, 3 venkovní 
(1 velký, 1 s kaskádami, 1 s vířivkami), Kneipovy lázně a sauna.  
Lázně v hotelu nabízí procedury, včetně bahenních zábalů. 
Dále recepce, WiFi, restaurace a bar. Hotel je známý domácí 
kuchyní, k polopenzi lze doobjednat soft drinks all inclusive. 
Cvičení je na terase s výhledem na moře, popř. v sále. 
Společné návštěvy termálních parků a další atraktivní výlety 
na místě (Pompeje, Capri aj). Pobyt který patří k nejžádanějším.

PŘÍRODAMOŘEV.I.P.

ITÁLIE

Ischia
Hotel Galidon*** 

ubytování: 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
klimatizace, lednice, TV/SAT, fén, balkon. 
stravování: polopenze, snídaně – bufet podávaný obsluhou, 
večeře – hlavní jídlo výběr z menu, předkrmy, zákusky, saláty  
za příplatek, all inclusive nápoje (v ceně od 10.00 do 22.00 
rozlévané nealko. nápoje, voda, víno, čaje, káva), možnost 
vyměnit večeři za oběd
2–3 cvičební bloky denně, kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami 
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk.   
 aquagymnastika v bazénu,  služby delegáta
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za příplatek.

 Cena zahrnuje 

Doprava letecky 9 970 Kč (včetně transferů) 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 830 Kč
Příplatek: Galidon all inclusive nápoje  
1 320 Kč, mořská strana 1 510 Kč/os.

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

u delegáta Výlety 

letecky Praha –Neapol – Praha  Doprava 

TERMÍNY
pátek–pátek

CENY/os. (Kč)

Dospělí 3. lůžko

5. 5.–12. 5.

11 380 9 990pondělí–pondělí

8. 5.–15. 5.

Klid, moře  
a kouzelné  

termály

Termální bazény v hotelu Oblíbený hotel

Hotel Galidon

Poseidonovy zahrady

Roky nejoblíbenější pobyt
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Přesný popis letoviska, hotelu Galidon a služeb viz jarní pobyt.
Na pobytu poznáte nádherná místa kouzelného ostrova 
turistikou a procházkami. Přiměřené cvičení s ohledem na 
denní program bude doplňovat relaxační aquagymnastika 
v teplém hotelovém bazénu. Program je doplněn regenerací 
v termálních bazénech 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: Sentiero di Panza a zátoka 
horkých pramenů Sorgeto, koupání. Ozdravné cvičení. 
3. den: Ranní cvičení. Výlet v ceně: Z Fontany výšlap na Mon-
te Epomeo ((787 m) a sestup do nádherného městečka Sant 
Angela  –„letoviska celebrit“. Aquagymnastika.
4. den: Ranní cvičení. Výlet fakultativně, cena cca 35 €.  Celo-
denní relaxace v termálním parku Poseidonovy zahrady.
5. den: Ranní cvičení. Výlet v ceně: Prozkoumáte opuště-
nou hornatou oblast Piano Liguori za Aragonským hradem.  
Výhled na Aragonský hrad (cca 7 km). Aquagymnastika.
6. den: Ranní cvičení. Výlet fakultativně, cena cca 40€ včetně 
lodních lístků. Ostrov Procida, hlavní místo Italské kultury 
pro rok 2022. Cvičení a aguagymnastika.
7. den: Ranní cvičení. Výlet fakultativně, cena cca 30 €. Relax 
v termálním parku Afrodite Apollon nebo botanická zahradu 
La Mortella, Aragonský hrad aj. Ozdravné cvičení

Pro velký zájem se opět vydáte 
na ostrov věčného mládí a zdraví 
a prozkoumáte jeho krásy turistikou 
s milým průvodcem. Přiměřené 
cvičení a aquagymnastika dokonale 
sladí program. Regenerace v moři 
a v nádherných termálních parcích. 
Kombinace výletů v ceně a fakultativně 
pro vaše individuální zájmy a potřeby. 
Pobyt je vhodný pro muže i ženy

 Tip 

ITÁLIE

Kód: z25

Ischia
Hotel Galidon***

POZNÁVACÍ

TERMÁLY LÁZNĚ

MOŘE AQUAPOZNÁVACÍ V.I.P.

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 
 aquagymnastika – termální bazén
 vynikající termín, teplo, klid, pohoda

TURISTIKA

ubytování: 2–4lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
klimatizace, lednice, TV/SAT, fén, balkon.
stravování: přesný popis viz jarní pobyt
1–2 cvičební bloky denně, kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami 
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
3 pěší výlety včetně transferů a průvodce
aquagymnastika v termálním  bazénu 
služby delegáta
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za příplatek.

 Cena zahrnuje 

letecky Praha –Neapol – Praha Doprava 

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

Doprava letecky 9 970 Kč (včetně transferů) 
Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 830 Kč
Příplatek: Galidon all inclusive nápoje 1 320 Kč, 
mořská strana 1 510 Kč/os.

Poznávání, 
turistika, 
termály

TERMÍNY
pondělí–pondělí

CENY/os. (Kč)

Dospělí 3. lůžko

9. 10.–16. 10. 13 330 11 940

Hotel Galidon

Turistika a poznávání

Společné vycházky Relaxace v termálních bazénech

Termální bazény  
v hotelu Aquagymnastika v hotelu
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na místě u delegáta
 Výlety 

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

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), fén, TV/SAT, 
klimatizace (za přípl.), některé pokoje mají balkon či terasu
stravování: polopenze, rozšířená kontinentální formou 
bufetu, večeře servírovaná 
2–3 cvičební bloky denně: kondiční i rehabilitační. 
Komplexní cvičení s účinnými fitness pomůckami  
na zpevnění všech partií, redukce. Pro každý věk. 
aquagymnastika v termálním bazénu, služby delegáta 
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za příplatek.

 Cena zahrnuje 

Doprava autobus cena cca 4 990 Kč (odjezd 
autobusu v pátek dopoledne)
Doprava letecky 10 990 Kč (vč. transferů)
Příplatek: 1lůžkový pokoj standard 3 310 Kč

Ostrov s nedostižnými parky. Rodinný 
hotel v zeleni, přátelská atmosféra, 
večerní procházky do centra Foria. 
Teplé moře, regenerace v termálech, 
společné návštěvy parků. Roky naše 
nejprodávanější destinace. 

 Tip 

Hotel leží na nádherném místě mezi centrem Foria a pláží 
Citara s Poseidonovými zahradami. Nabízí rodinné prostře-
dí, klidnou atmosféru a výhled na nádherný záliv. Skládá se 
z hlavní budovy a vedlejších přízemních budov obklopené 
tropickou zelení, kde najdete pohodu a soukromí.
K vybavení patří recepce, bar, WiFi, restaurace, velký venkovní 
minerální bazén, krytý termální bazén a hydromasážní vana 
v  zahradním altánu, travnatá plocha na cvičení, lehátka 
a slunečníky v zahradě. Z hotelu vede privátní cesta k pláži 
Cava dell´Isola (cca 300 m). Do městečka Forio je to cca 1 km 
po pobřeží a do nejkrásnějšího parku Poseidonovy zahra-
dy cca 10 min. Přímo nad hotelem je autobusová zastávka.  
Při zájmu organizujeme společné návštěvy parků, návštěvu 
Pompejí a Neapole nebo ostrova Capri. Dokonalá atmosféra. 
Můžete si vybrat cestu letadlem nebo autobusem.

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
 termální parky, výlety – Pompeje, Capri

TERMÁLY PŘÍRODAAQUAMOŘE

Kód: z26

Ischia
Hotel Bel Sole***

Ischia – 
krása střídá 

nádheru

TERMÍNY
sobota–sobota

CENY/os. (Kč)

Dospělí 3. lůžko

8. 7.–15. 7.
9. 9.–16. 9. 12 370 11 320

letecky Praha –Neapol – 
Praha

 Doprava 

Hotel Bel Sole

Vnitřní bazén

Hotel v nádherné zahradě

Poseidonovy zahrady
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Hotel se nachází na klidném místě, cca 7 Km od Roudnice 
nad Labem, jen 20 minut od Prahy (po D8), blízko hory Říp. 
Má stylový elegantní interiér a vše je pod jednou střechou.
K vybavení patří místní pizzerie (vynikající jídlo), unikátní 
pivnice, pěkná tělocvična, wellness (relaxační bazén, vířivka, 
finská a bio sauna, infra sauna, solná komnata, odpočívárna, 
ochlazující šnek), balneo (procedury), tenisové kurty aj. 
Ubytování v pátek od 14.00. 
Program začíná večeří v 17.30, schůzkou v 18.00, cvičením 
cca v 19.00 a končí v neděli v 11.30 (opuštění pokojů). 

 Tip 
Věnujte víkend jen sobě a péči o své 
tělo v hotelu, kde je vše pod jednou 
střechou – tělocvična, bazén, wellness. 
Doporučujeme výlet na horu Říp.

Kód: v6

Straškov – Vodochody
Hotel Amálka***

V.I.P. AQUA BALNEO

CELODENNÍ PROGRAM

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 000 Kč

vlastní, parkoviště hotelu zdarma, autobus 
(např. Praha-nádr. Holešovice 16.30, Vodo-
chody 17.06. aj.)

 Doprava 

ubytování: 1–4 lůžkové pokoje s přísl., TV/SAT, telefon, WiFi
stravování: polopenze, snídaně – bufet, večeře (výběr ze 
3 menu: zeleninové bufety, pitný režim)
kondičně–rehabilitační program 3–4x denně, přiměřené 
a účinné cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami 
zaměřené na zpevnění, na redukci váhy a na protažení
relaxace ve wellness (finská sauna, infra sauna,
solná komnata, odpočívárna, ochlazující šnek)

 Cena zahrnuje TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

31. 3.–2. 4.
13. 10.–15. 10. 4 990

Aktivní víkend  
s komplexní  
regenerací 

NOVINKA

Hotel Amálka

Luxusní wellness

Velký výběr lekcí

Nádherné prostředí

případnou pobytovou taxu Cena nezahrnuje 

ITÁLIE

Ischia
Hotel Villa Melodie***

Kód: z24a

 Tip 
Nádherný rodinný hotel v zeleni, 
u Poseidonových zahrad. Přátelská 
atmosféra. Společné návštěvy parků. 
Pohodové zdravotně laděné cvičení.

Popis ostrova a letoviska (viz předchozí stránky).
Hotel je elegantní, příjemná vila v typickém ischitánském sty-
lu. Nachází se na klidném, tichém místě uprostřed zeleně.  
Je vzdálen 2,5 km od městečka Forio. Oblíbený termální 
park Poseidonovy zahrady a pláž Citara procházkou (800 m). 
Zastávka autobusu je 60 m. Restaurace se specializuje na 
typická italská jídla. Jedná se o hotel pouze pro starší 16 let.
K vybavení patří recepce, WiFi, restaurace, zahrada, venkovní 
minerální bazén, vnitřní termální bazén, panoramatická tera-
sa s lehátky a slunečníky, venkovní bar, malé fitness, terasa 
na cvičení, masáže. Společné návštěvy termálních parků.

2–3x denně cvičení pro každý věk 
 8denní pobyt, letecká doprava 
 blízko Foria, Poseidonovy zahrady
 hotel v zahradě, termál. bazény
 termální parky, výlety, turistika 

letecky Praha –Neapol – Praha Doprava 

u delegáta Výlety 

ubytování: 2lůžkové pokoje s přísl. (možn. přistýlky), 
WiFi, fén, TV/SAT, lednička, trezor, klima, balkon či terasa
stravování: polopenze, rozšířená kontinentální snídaně, 
večeře servírované menu
2 cvičební bloky denně, ozdravné cvičení. 
aquagymnastika v termálním bazénu
služby delegáta
Letecká doprava, transfer do/z letoviska za příplatek. 

 Cena zahrnuje 

MOŘE AQUA TERMÁLY PŘÍRODA

Sen všech  
cestovatelů

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

Doprava letecky 10 490 Kč (včetně transferů)
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 890 Kč

TERMÍNY
pondělí–pondělí

CENY/os. (Kč)

Dospělí 3. lůžko

22. 5.–29. 5.
29. 5.–5. 6. 12 480 10 970

Velký bazén hotelu Hotel Villa Melodie

Vnitřní termální bazén

Hotelová zahrada 
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Kód: v1

Kutná Hora
Hotel U Kata***

Kutná Hora patří díky četným historickým památkám zapsa-
ným v UNESCO k turisticky nejnavštěvovanějším v ČR.
Hotel leží v klidné části města jen pár minut chůze od centra
Je velmi stylový s nejširší nabídkou služeb v regionu. 
K vybavení patří recepce, středověká krčma s vyhlášenou ku-
chyní, kavárna, wellness (finská sauna, parní lázeň, Whirlpool), 
SPA (pivní lázně, masáže aj.), sál na cvičení, půjčovna kol.
Aquagymnastika probíhá v plaveckém bazénu (cca 5 min.). 
Možnost 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. 
Program začíná večeří v 17.30, schůzkou v 18.00 a aquagym-
nastikou v 19.00, končí v neděli obědem (11.30 opuštění pok.).

 Tip 
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.

Hotel U Kata

Aquagymnastika

Velký výběr lekcí

Koupele

Pěkné ubytování

Pohyb  
a relaxace  
ve městě  
památek

AQUAV.I.P. BALNEO HISTORIE

*Možno prodloužit do 
1. 5. za 970 Kč 
Příplatek: 1lůžkový 
pokoj 350 Kč/noc

vlastní, parkování zdarma v uzavřeném areálu (vjezd zezadu z hlavní silnice, která vede k bazénu),  
vlak 3minuty (zastávka Kutná Hora – město), autobus 10 minut 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 rehabilitace ve wellness (parní,finská sauna, whirpool)
aquagymnastika v bazénu pro uvolnění, pobytová taxa
Na místě lze zajistit prohlídku města s průvodcem

 Cena zahrnuje 

  Relax balíček s velkou slevou pro Vás – pivní koupel se suchým 
zábalem (lze vyměnit i za aroma nebo bylinnou koupel), 
částečná aroma masáž 550 Kč

 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

17. 3.–19. 3.
14. 4.–16. 4.
28. 4.–30. 4.*
19. 5.–21. 5.
29. 9.–1. 10.
20. 10.–22. 10.
3. 11.–5. 11.
17. 11.–19. 11.

4 790



Kód: v2

Nymburk
Sportovní a relaxační centrum

Nymburk je příjemné město, jehož historické jádro je měst-
skou památkovou zónou, okolí láká k procházkám kolem Labe.
Hotel v klidné části za městem v přírodě je sportovně rela-
xační centrum zahraničních i českých reprezentantů, kde je 
vše pod jednou střechou a vynikající celodenní strava.
K vybavení patří recepce, jídelna, bar, tělocvičny, vlastní kry-
tý plavecký bazén 25 m, teplý rehabilitační bazén s tryskami, 
sauny aj. Masérky k dispozici. Cvičební program je celodenní, 
v sobotu po obědě je doplněn příjemnou procházkou kolem 
Labe do centra Nymburka na „kávičku“ a dortík.  
Jeden z nejoblíbenějších pobytů za vynikající cenu, který klienti 
milují, protože zpevní, zhubnou a ještě se pobaví.
Ubytování v pátek od 16.00.
Program sraz na recepci v 17.15, večeře v 17.30, schůzka 
v 18.40 a cvičení v 18.50, končí v neděli obědem ve 12.00.

 Tip 
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.

BAZÉN BALNEO PROCEDURY

CELODENNÍ PROGRAM

Příplatek: 1lůžkový pokoj 250 Kč/noc

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) se špičkovými fitness pomůckami
2x plavání ve velkém plaveckém bazénu
2–3x rehabilitační program: teplý rehabilitační bazén s trys-
kami, sauna – uvolnění celého těla
Po příjezdu lze objednat na místě různé druhy masáží.

případnou pobytovou 
taxu

 Cena zahrnuje 

 Cena nezahrnuje 
 Doprava 
Vlastní, parkování u hotelu zdarma. Z hl. 
nádr. Nymburk jezdí v PÁ místní doprava 
v 16.03, 17.03, ... (cca 10 min). V NE možno 
na recepci objednat taxi (cca 150 Kč/auto) 
k nádraží.

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

31. 3.–2. 4.
14. 4.–16. 4.
21. 4.–23. 4.
6. 10.–8. 10.
20. 10.–22. 10.
3. 11.–5. 11.
10. 11.–12. 11.
24. 11.–26. 11.

5 390

Oblíbený
víkend,

nadstandardní
program
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Sportcentrum

Nejoblíbenější víkend

Největší výběr cvičebních lekcí

Rehabilitační bazén
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Hotel je součástí golfového resortu na okraji Mladé Bolesla-
vi, v části Michalovice. Centrum města je cca 3,5 km. Pokoje
jsou velmi pěkně zařízené a je z nich výhled do zeleně. 
K vybavení patří recepce, restaurace s terasou, sál na cvičení, 
wellness (rehabilitační bazén s mírně slanou vodou, proti-
proud, vzduchová a vodní masáž, finská sauna, odpočívárna aj.), 
fitness s kvalitními stroji. Celodenní program cvičení lze střídat 
s relaxací a rehabilitací ve wellness, které je celý pobyt v ceně. 
V hotelu lze objednat thajskou masáž (předem individuálně).
Ubytování v pátek od 14.00.
Program začíná večeří v 17.30, schůzkou v 18.00, cvičením cca 
v 19.00, následnou rehabilitací a končí v neděli cca ve 12.00.

 Tip 
Víkend v pohybu v nádherném 
prostředí za skvělou cenu. Luxusní 
hotel, fitness a wellness s bazénem 
a saunou je po celý pobyt v ceně. 
Velký výběr lekcí můžete dle své chuti 
kombinovat s příjemnou relaxací. 

Kód: v4

 Nutno objednat předem 

 Cena zahrnuje 

Balíček (viz web). Masáže 25 min./500 Kč, 55 min./1 000 Kč

ubytování: 2–4lůž. pokoje s přísl., fén, TV/SAT, minibar, fén, 
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 protažení
regenerace v Relax centru 
ozdravné cvičení s vibračními kruhy Smovey
pobytová taxa 

vlastní, parkování před hotelem, víkend 
zdarma. 50 m od hotelu parkování zdarma.

 Doprava 

*4 denní do pondělí
3 lůžkový pokoj 4 750 Kč/os.,  
4 denní 6 350 Kč/os.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 770 Kč/noc

 Tip 
Poděbrady jsou o víkendu velmi 
žádané. Vás čeká příjemný hotel 
s velmi vysokým hodnocením klientů.

LÁZNĚ AQUA PROCEDURY Lázně Poděbrady patří k nejnavštěvovanějším lázním u nás. 
Hotel najdete v klidné části u řeky. Nabízí velmi pěkné pokoje.
K vybavení patří restaurace s vynikající stravou, letní terasou, 
parní box, balneo (masáže, zábaly aj.), kosmetika, manikúra aj. 
Cvičení se koná ve velké tělocvičně (popř. v malém sále ho-
telu), kam dojdete krátkou procházkou přes park. Společná 
regenerace probíhá v luxusním Relax centru (parní box, fin-
ská sauna, ochlazovací bazének, odpočívárna) v luxusním 
spřízněném 4* h. Central Park (na dotaz lze i ubytování).  
Ubytování v pátek od 14.00. 
Program začíná večeří v 17.30, schůzkou v 18.00, cvičením 
cca v 19.15 a končí v neděli cca v 11.30.

Kód: v3

Mladá Boleslav
Hotel Sand Martin**** 

Poděbrady
Hotel Golfi***

V.I.P. BAZÉN BALNEO

CELODENNÍ PROGRAM

Dospělí přistýlka 3 980 Kč
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 200 Kč

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).

 Doprava 

ubytování: 2lůž. pokoje s přísl. (možn. přist.), LCD/SAT, WiFi, 
pracovní stůl, klimatizace, trezor, minibar, župan, pantofle
 stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře – od-
lehčené menu
 celodenní kondičně–rehabilitační program, největší výběr 
rozmanitých lekcí pro každý věk (zaměření aerobní, kondiční, 
rehabilitační se špičkovými fitness pomůckami)
neomezený vstup do bazénu (masážní trysky)
neomezený vstup do sauny, fitness, pobytová taxa

 Cena zahrnuje TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

10. 3.–12. 3.
9. 6.–11. 6.
29. 9.–1. 10.

4 690

Balneo

Pokoj hotel Golfi

Oblíbený 
víkend 

v žádaných 
lázních

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)
Dospělí

5. 5.–8. 5.* 6 670

27. 10–29. 10.
10. 11.–12. 11. 4 970

Hotel Sand Martin

Wellness

Nadstandardní
víkend

s celkovou
regenerací

Regenerace v Relax centru

Letní terasa
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Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 120 Kč

vlastní, hotelové park. zdarma Doprava 

ubytování: 2–3lůž. pokoje s přísl., TV/SAT, fén, trezor, tele-
fon, posezení minibar WiFi
stravování: polopenze, snídaně bufet, 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
 aquagymnastika a regenerace v aquaparku

 Cena zahrnuje 

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.

24. 3.–26. 3.
21. 4.–23. 4.
6. 10.–8. 10.
27. 10.–29. 10.

4 340 3 990

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

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

KULTURA PROCEDURAAQUAPARK

Beroun
Hotel Grand Litava Beroun****

Beroun, Královské město láká svými historickými památka-
mi, nedaleko je hrad Karlštejn. Každou sobotu jsou zde trhy.
Hotel najdete přímo v historickém srdci města. 
K vybavení patří recepce, WiFi, restaurace, bar, kola, fitness aj. 
Cvičení probíhá v sále hotelu nebo sport. centru (cca150 m). 
Relax centrum, kde čerpáte procedury je u hotelu (cca 150 m).
Program je v sobotu uzpůsoben tak, že cvičení probíhá v ran-
ních hodinách, pak je snídaně a poté máte čas na procedury 
a prohlídku města. Odpoledne je celé v pohybu, zakončíte 
aquagymnastikou, relaxací ve vířivkách, v páře (aquapark).  
V neděli je celé dopoledne cvičení.
Ubytování v pátek od 14.00. 
Program začíná večeří v 17.30, schůzkou v 18.00, cvičením
cca v 19.30 a končí v neděli cca ve 12.00.

Telč
Hotel Antoň***

Kód: v5

Hotel Grand

Beroun Karlštejn

Sportovní 
pobyt s dotykem 

historie
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Hotel Antoň

Kód: v7

Víkend
v pohybu

s poznáváním
krásných

míst

2lůžkový Superior 4 580 Kč/os.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 800 Kč.

ubytování: 2–4lůž. podkrovní pokojíky nebo 2lůž. Superior 
pokoje se zimní zahradou (možn. přist.) s přísl., TV/SAT, WiFi
stravování:  polopenze, snídaně  formou bufetu, večeře – 
dvouchodové menu, odlehčená strava
kondičně–rehabilitační program 2–3x denně, přiměřené 
a účinné cvičení pro každý věk se špičkovými pomůckami 
zaměřené na redukci, zpevnění těla a na celkové protažení
relaxace ve wellness centru (vířivka, sauna), pobytová taxa
Na místě lze zajistit prohlídku města s průvodcem.

 Cena zahrnuje 

Telč je renesanční perla, která Vás okouzlí krásou památek, 
které jsou zapsané v UNESCO. Telčský zámek patří mezi kle-
noty architektury. Najdete zde spoustu kaváren a obchůdků.
Hotel se nachází se přímo vedle zámeckého parku a zaru-
čuje veškerý komfort hostů a zároveň rodinnou atmosféru. 
Nabízí ubytování v menších podkrovních pokojích, Superior 
pokoje (některé se zimní zahradou) pro náročnější klienty.
K vybavení patří recepce, restaurace s letní terasou, pěkný 
sál a travnaté plocha uvnitř hotelu na cvičení, úschovnu kol aj. 
Regenerace probíhá ve wellness s vířivkou, saunou která je 
v hotelu přímo naproti.
Ubytování v pátek od 14.00.
Program začíná večeří v 17.30, schůzkou cca v 18.00, cvičením
v 19.15 a končí v neděli cca ve 12.00.

 Doprava 
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.

12. 5.–14. 5.
13. 10.–15. 10. 3 980 3 780

Pěkný sál 

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

Aquagymnastika Wellness
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 Tip 
Oblíbené historické městečko se 
spoustou obchůdků i kaváren. Luxusní 
hotel v centru s wellness. Program 
uzpůsoben tak, abyste měli čas i na 
prohlídku města a regeneraci.

Písek je královské město s mnoha pamětihodnostmi (kamenný 
most, Putimská brána aj.), které můžete poznat s průvodcem. 
Hotel situovaný v centru města má skvělé hodnocení.
K vybavení patří výborná restaurace s terasou, wellness (rela-
xační místnost s finskou saunou), možnost masáží.
Cvičení probíhá ve fitness centru vedle hotelu (cca 2 min.) 
nebo ve větší tělocvičně (cca 5min.), aquagymnastika v plavec-
kém bazénu (cca 3 min.), kterou se rozhýbáte během pobytu.  
Program v sobotu začíná cvičením v ranních hodinách, pak je 
cca v 9.30 snídaně a poté máte čas na prohlídku města, nákupy. 
Odpoledne je celé v pohybu, zakončeno rehabilitací v hotelu.
Ubytování v pátek od 14.00 hod. 

Program začíná veče-
ří v 17.30, schůzkou 
v  18.00, programem 
cca v 19.00 a končí 
v neděli cca v 11.30.

Kód: v8

Písek
Hotel Biograf****

Víkend
v nadstandardním 

prostředí

HISTORIEAQUA BALNEO

Příplatek: 1lůžkový pokoj 500 Kč/noc, 

ubytování: 2 lůžkové pokoje Standard s přísl., (možn. přist.),  
TV/SAT, trezor, fén, tel., pok. Superior mají navíc klimatizaci
stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 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–na uvolnění
rehabilitační večer v hotelu (finská sauna), odpočívárna 
Na místě lze zajistit prohlídku města s průvodcem 

 Cena zahrnuje 

 Doprava 
vlastní, podzemní garáže (250 m) za popla-
tek, centrální parkoviště zdarma

masáže (viz web)
 Nutno objednat předem 

TERMÍNY
pátek–neděle

CENY/os. (Kč)

Superior Standard

28. 4.–30. 4.
24. 11.–26. 11. 5 080 4 880
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Brazílie
Připravujeme pro Vás na 2. polovinu února 2024

 11denní pobyt, letecky, exotika       
 cvičení 1–2x denně pro každý věk  
 zážitkový poznávací pobyt 
 největší zajímavosti Brazílie
 Rio de Janeiro a cukrová homole
 cvičení na slavné pláži Copacabana
 tropický ráj ostrov Ilha Grande
 kvalitní hotely, zajímavé výlety

Přesný popis zájezdu na www.cksusmevem.cz.
Originální, pečlivě sestavený itinerář zájezdu.  
Důraz na zážitky a opravdové poznání Brazílie.

Poznat Rio de Janeiro, ostrov přezdívaný tropický 
ráj a ještě k tomu si odpočinout na brazilských plá-
žích? Nejdříve navštívíme jedno z nejhezčích měst 
světa - Rio de Janeiro. Během pobytu v Rio pojede-
me na horu Corcovado, kde je známá socha Ježíše, 
západ slunce si užijeme na Cukrové homoli, kam 
vyjedeme lanovkou, projdeme se v parku Floresta 
da Tijuca, kde si můžete u vodopádu i vykoupat, 
a samozřejmě se projdeme i po světoznámých plá-
žích Copacabana a Ipanema. Po bohatém programu 
v Riu de Janeiro si odpočineme na nádherném tro-
pickém ostrově Ilha Grande, kde nás čeká relax na 
jedny z nejhezčích brazilských pláží.

Cena: cca 56 500 Kč 
(možnost úpravy dle podmínek pro rok 2024).

Při zájmu složíte vratný rezervační popl. 5 000 Kč. 
Zálohu platíte při zakoupení letenek a zaslání po-
tvrzení o zájezdu cca v srpnu.

Poznávání, 
pohyb, pohoda

případnou pobytovou taxu
 Cena nezahrnuje 

Aquagymnastika



• 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 2023KATALOG PRO ROK 2023

S ÚSMĚVEMS ÚSMĚVEM
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
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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

2
0
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3

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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