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CK Eva Šulcová – Vaše jistota a zázemí v Caorle…

Vážené dámy a pánové, drazí klienti,

s radostí Vám představujeme nový katalog Itálie – Caorle pro sezónu 2020.

I pro následující rok najdete v  našem katalogu, mimo letošních novinek, stálou nabídku 
důvěrně známých hotelů a apartmánů a širokou nabídku stále oblíbenějších krátkodobých 
pobytů autobusovou dopravou.
S ohledem na poptávku po ubytování s bazénem nás těší, že Vám nově můžeme nabídnout více 
apartmánů s bazénem na libovolný počet nocí a novinkou je hotel přímo na pláži a s bazénem 
na střeše!

Nepřehlédněte také naši nabídku na proslulý světoznámý karneval v Benátkách.

Za tým cestovní kanceláře Vám chci poděkovat za důvěru, se kterou se na nás obracíte, 
a i nadále budeme rádi za každý Váš postřeh a zpětnou vazbu, díky kterým jsme schopni naši 
nabídku stále zdokonalovat.
 Eva Šulcová, majitelka
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SLEVY A VÝHODY PRO VÁS
SLEVY

ČASOVÁ SLEVA
Pro klienty s týdenním pobytem (neplatí pro děti bez lůžka) 
v hotelu Teresa, Luisa, Catto–Suisse a Marco polo: 
–  300 Kč / osoba s lůžkem při úhradě do 29. 02. 2020 

VĚRNOSTNÍ SLEVA
–  u apartmánů 500 Kč / apartmán / týdenní pronájem

SENIORSKÁ SLEVA 60+ a ZTP
Pro klienty s týdenním pobytem (neplatí pro děti bez lůžka) 
v hotelu Teresa, Luisa, Catto–Suisse a Marco polo: 
–  300 Kč / osoba nad 60 let a držitelé ZTP průkazu

POBYT 14 DNÍ A DÉLE
Při sloučení dvou a více turnusů (neplatí pro děti bez lůžka) 
u hotelu Teresa, Luisa, Catto–Suisse a Marco Polo. Platí pouze 
při autobusové dopravě.  
– 500 Kč / osoba s lůžkem / pobyt

VLASTNÍ DOPRAVA
Pro klienty s týdenním pobytem (neplatí pro děti bez lůžka) 
v hotelu Teresa, Luisa, Catto–Suisse a Marco polo: 
– 1 000 Kč / osoba / týdenní pobyt

SKUPINOVÁ SLEVA
Pro skupiny (školky a školy, kluby seniorů, sportovci) a jiné 
zájmové kolektivy, s týdenním pobytem v hotelu Teresa, Luisa 
a Catto-Suisse, poskytujeme osoby zdarma: 
– skupina 20 osob (platících) = 1 osoba ZDARMA 
– skupina 35 osob (platících) = 2 osoby ZDARMA 
– skupina 50 osob (platících) = 3 osoby ZDARMA 
– skupina 60 osob (platících) = 4 osoby ZDARMA
– za dalších 15 osob (platících) = 1 osoba ZDARMA
Skupinovou slevu lze využít u týdenních pobytů také 
v případě společné rezervace několika rodin (min. 20 platících 
osob). Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. 

 SLEVY LZE SČÍTAT
Slevy lze kombinovat a sčítat – platí, že na jednu 
osobu lze uplatnit dvě z výše uvedených slev.
Slevy se vztahují pouze a výhradně na rezervace pobytových 
zájezdů z  tohoto katalogu „Itálie Caorle 2020“, které jsou 
pořádané přímo cestovní kanceláří CK Eva Šulcová, s.r.o. Platí 
při týdenních pobytech v  hotelu Teresa, Luisa, Catto-Suisse, 
Marco Polo a v apartmánech.

Slevy nelze uplatnit dodatečně po uzavření smlouvy 
o zájezdu, nebo při pobytech kratších 7 nocí.

PLATEBNÍ POUKÁZKY
Naše zájezdy lze hradit také platebními šeky nebo 
poukázkami. Pro platbu akceptujeme většinu poukázek: 
SODEXO (FlexiPass, HolidayPass, DárkovýPass), UNIŠEK+, 
Le Chèque Déjeuner, EDENRED (TicketMulti, TicketHoliday, 
TicketCompliments), BENEFITY, BENEFIT-PLUS, GALLERY 
BETA a další. U hotelu Teresa a Luisa lze platebními 
poukázkami pokrýt zájezd v celé jeho výši, u apartmánů 
lze poukázkami pokrýt 50% z ceny apartmánu. Neplatí 
v případě last minute!

Platebními poukázkami lze také hradit útratu na baru 
v hotelu Teresa a Luisa, nebo je využít na zakoupení výletů 
u delegátky či jiných dodatečných služeb (např. stravování, 
plážový servis), nabízených výhradně cestovní kanceláří 
CK Eva Šulcová v Caorle.

PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE
Stále více zaměstnavatelů na pobyty přispívá, nebo je zcela 
hradí z  fondů péče o zaměstnance, prevence nebo z  jiných 
fondů (FKSP). Vzrůstá i počet firem, které si kupují pro své 
zaměstnance zájezdy v rámci motivačních programů, nebo si 
pro své zaměstnance nechávají zájezdy zpracovat na míru.
Informujte se u svého zaměstnavatele!
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Pojistná nebezpečí 
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 
ambulantní lékařské ošetření
léky a další zdravotnický materiál
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice
léčba, diagnostika a operace
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného
akutní zubní ošetření         10 000 Kč 
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci poj.
pojištění rizik souvisejících s terorismem 
(léčebné výlohy v zahraničí)
repatriace související s terorismem

Pojištění zavazadel
všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného
na škodu na jedné věci
na všechny škody na cennostech
na jednu cennost
na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla
na jednu věc odcizenou z vozidla
na zpoždění letu od 7. hodiny
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny
Pronájem náhradního sportovního vybavení

Pojištění odpovědnosti za škodu 
za škody na zdraví nebo usmrcením
za škody na jedné věci 
škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo 
usmrcení a na majetku          
škody následné
spoluúčast              

Doplňkové asistenční služby 
všechny škody z doplňkových asistenčních služeb
právní pomoc v zahraničí
náhradní pracovník 
opatrovník 
ztráta, odcizení, zničení dokladů
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště
Pojištění stornovacích poplatků - podle zvolené varianty 

spoluúčast

Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky
denní odškodné za dobu nezbytného léčení

Limity pojistného plnění

bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu

Max. 5 dní/2000 Kč den
1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

Pojištění
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

5 000 Kč
10 000 Kč

5 000 Kč
200 Kč/hod., max. 5 000 Kč
200 Kč/hod., max. 5 000 Kč

Max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč

Pojistná částka
200 000 Kč
400 000 Kč

100 Kč/den

2 000 000 Kč
1 000 000 Kč

20 000 Kč
100 000 Kč

5 000 Kč/PU

35 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč

5 000 Kč
5 000 Kč

20 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč

20%

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ VČ. STORNO POJIŠTĚNÍ ZÁJEZDU
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KARNEVAL V BENÁTKÁCH
NÁŠ TIP: NEVŠEDNÍ DÁREK K SV. VALENTÝNU – DEN ZAMILOVANÝCH

NEZAPOMENUTELNÝ VÍKEND S CESTOU DO MINULOSTI, MAGICKÝ SVĚT DIVADLA I HER

Program: 
1. den (pá 14.02.) večer odjezd busem z ČR

2. den (so 15.02.) ranní příjezd do přístavu Punta Sabbioni na 
Benátské laguně. Odtud soukromou lodí Il Doge di Venezia 
po Benátské laguně na Zattere, Rialto až na náměstí San Marco. 
Volný program.
Uvidíte Napoleonovo křídlo, Benátskou zvonici, kostel 
Sv.  Panny Marie Zdraví, Velký kanál, ostrov Lido a Giudeca 
a mnoho dalších překrásných staveb a  paláců v  benátské 
gotice, renesanci a baroku. Prožijete atmosféru karnevalu 
jako ji prožívali samotní Benátčané v  15., 16. a 18. století, 
V  podvečerních hodinách odjezd lodí z  Benátek do přístavu 
Punta Sabbioni a odtud do hotelu BB*** v blízkosti Jesola. 

3. den (ne 16.02.) po snídani cca v 8.30 hod odjezd z hotelu 
do přístavu Punta Sabbioni v  9.30 hod společná plavba do 
Benátek na nám. Sv. Marka, celodenní návštěva karnevalu, 
individuální program. Cca ve 22.00 hod společný návrat do 
přístavu a odjezd do ČR, noční tranzit.

4. den (po 17.02.) příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: AUTOBUSOVOU DOPRAVU, ubytování 
na 1 noc se snídaní v hotelu 3* (ve dvoulůžkovém pokoji) 
v blízkosti Benátek, mapa Benátek, dvoudenní plavenka 
soukromou lodí z přístavu Punta Sabbioni na nám. San 
Marco a zpět, technický doprovod, pojištění CK proti 
úpadku. 

Ceny nezahrnují: autobusový poplatek ZTL, turistickou 
taxu, obědy, večeře, komplexní cestovní pojištění do za-
hraničí vč.  storno pojištění zájezdu ALLIANZ, vstupy (do-
poručená částka 85,00  EUR / osoba), transfer na ostrovy 
(cca 14,00 EUR / osoba).

Příplatek za jednolůžkový pokoj (15,00 EUR).

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc se snídaní v hotelu 
3*  (ve dvoulůžkovém pokoji) v blízkosti Benátek, mapa 
Benátek, dvoudenní plavenka soukromou lodí z přístavu 
Punta Sabbioni na nám. San Marco a zpět, technický do-
provod, pojištění CK proti úpadku. 

S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
Termín 14.02. – 17.02.2020
Cena 4 500 Kč / osoba

S VLASTNÍ DOPRAVOU
Termín 08.02. – 09.02.2020
Cena 2 500 Kč / osoba

Termín 22.02. – 23.02.2020
Cena 2 800 Kč / osoba
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ITÁLIE – BENÁTSKO, CAORLE

O kvalitě pláží, jejich přírodních přednos-
tech a  o  upravenosti jejich okolí svědčí 
mezinárodní ocenění, kterého se zdejším 
plážím dostává již několik let v rámci mezi-
národní soutěže s  názvem „EVROPSKÁ 
MODRÁ VLAJKA“. Toto ocenění uděluje od 
r. 1989 porota Nadace pro ekologickou 
výchovu (FEE) při Radě Evropy. Hodnotí se 
čistota a vzhled pláží a marín, vybavenost, 
čistota moře a přírodní rámec okolí.

VENETO
Benátsko je ideálním turistickým regionem. Můžete se zde 
setkat se svědectvím kultury etruské, řecké a římské, obdivo-
vat stavby románského či renesančního slohu a v neposlední 
řadě se můžete v Benátkách setkat s osobitou gotickou archi-
tekturou. Vzhledem k tomu, že na severu zasahují Dolomity, 
můžete navštívit vyhlášená horská lyžařská střediska, aniž 
byste překročili hranice regionu Veneto.
Také dlouhé písčité pláže a ubytování všech kategorií se 
zasloužily o to, že je Veneto jedním z najnavštěvovanějších 
italských regionů.
K návštěvě doporučujeme Benátky, Treviso, Terst, Veronu, 
Bassano del Grappa, Conegliano, Portogruaro a Caorle. 

ITÁLIE
Itálie je důležitým článkem evropského i celosvětového dění. 
Význam má na poli hospodářském, kulturním i historickém. Země, 
na jejímž území sídlí papežský stát Vatikán, je silně katolická. 
Ročně Itálii navštíví milióny turistů. Hlavní město Řím je pro svou 
unikátní historii jednou z nejnavštěvovanějších destinací Evropy. 
Itálie se člení na 20 regionů. Její rozloha činí 300 tisíc km² a na jejím 
území se nacházejí další dva státy – VATIKÁN a SAN MARINO. Její 
součástí je také řada ostrovů, z nichž největší jsou Sicílie, Sardinie 
a  Elba. Itálie nabízí hory, jezera, nížinaté pláně i písečné pláže. 
Sever tvoří alpský masiv s nejvyšší horou Mont Blanc (4 810 m). 
Součástí této oblasti jsou četná jezera – největší je Lago di 
Garda. Průmysl a služby jsou hlavním pilířem hospodářství, jehož 
centrem je tzv. industriální trojúhelník v Lombardii – Milán, Turín 
a  Janov. Itálie je největším producentem vinné révy a předním 
výrobcem vína. Vyhlášené jsou také italské sýry (např. mozzarella 
nebo věhlasný parmezán).

CAORLE je místo, které ve 30. letech 20. století okouzlilo svě-
toznámého spisovatele Ernesta HEMINGWAYE natolik, že 
zde následně velmi často pobýval. Např. jeho kniha „Stařec 
a moře“ vznikla právě zde.

CAORLE
Caorle leží na severním pobřeží Jadranu, 70 km severovýchodně 
od Benátek a má necelých 12 tisíc obyvatel. Během sezóny se 
počet obyvatel zvyšuje až na 100 tisíc.
Díky své ideální poloze, dlouhé písčité pláži s pozvolným vstu-
pem do moře a 2 000 let starému historickému centru je Caorle 
vyhledávaným turistickým letoviskem a také vyhlášeným rybář-
ským centrem se staletou a dodnes živoucí tradicí. V centru měs-
ta, které je díky obdobné poloze na laguně nazýváno „malými 
Benátkami“ naleznete mnoho úzkých uliček proplétajících se 
historickým jádrem, umělecký skvost v podobě románského 
dómu (r. 1038) s válcovitou zvonicí, kostel Sv. Panny Marie nebo 
stále využívaný rybářský přístav. Letovisko kombinuje vynikající 
přírodní podmínky spolu s krásami zachovalého centra. Je velice 
oblíbeným a ideálním místem pro dovolenou rodin s dětmi, seni-
orů či sportovců.
Caorle můžeme rozdělit podle rekreačních oblastí do tří částí: 
východní část – pláž Levante, západní část – pláž Ponente (pláže 
s pozvolným vstupem do moře – ideální pro rodiny s  dětmi) 
a moderní novější část, přístav Porto S. Margherita. Pod Caorle 
spadá také lokalita Altanea (cca 3 km od Caorle) – část s novou 
moderní výstavbou apartmánových komplexů, vilek a řadových 
domků s bazény.

Itálie je jednou ze zakladatelských zemí Evropské unie. Mimo to 
je členem Severoatlantské aliance, OSN, organizací OBSE, OECD 
a sdružení nejvyspělejších zemí G7 a Ruska.
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VÝLETY

VÝLETY, OPERNÍ SEZÓNA 2020
Během pobytu v Caorle se můžete zúčastnit výletů, které zde nabízíme. Výlety pořádá naše cestovní kancelář a naše dele-
gátky na jednotlivé výlety klienty také doprovází jako technický doprovod. Pokud byste rádi navštívili místa, která v naší 
nabídce chybí, sdělte nám to a my pro vás výlet připravíme.
Zároveň budeme rádi za každý váš nový tip na výlet, doporučení i poznámky ke stávajícím výletům.

PŘEHLED VÝLETŮ
Ceny jsou pouze orientační. Výlety lze hradit v CZK / v EUR a nebo platebními poukázkami (viz. str. 3). Jednotlivé výlety se usku-
teční pouze při minimálním počtu účastníků! Výletů se mohou zúčastnit i osoby, které nejsou klienty CK Eva Šulcová, s.r.o. CK si 
vyhrazuje právo na změnu programu jednotlivých výletů. U většiny výletů je zajištěn technický doprovod.

CAORLE
AQUAPARK AQUAFOLLIE  24,00 EUR / osoba
  18,00 EUR / dítě do 140 cm

ORIENT EXPRESS – VLÁČEK 04,50 EUR / osoba 

PLAVBA LODÍ PO LAGUNÁCH 15,00 EUR / osoba od 10 let
  09,00 EUR / dítě 2–10 let 
  ZDARMA dítě do 2 let

(začátek operních představení – červen a červenec ve 21.00 hod., srpen a září ve 20.45 hod.)

BENÁTSKO (VENETO) A LOMBARDIE
PORTOGRUARO A VINNÝ SKLÍPEK  18,00 EUR / osoba (večerní)
BENÁTKY DENNÍ–ODPOLEDNÍ / BUS + LOĎ 30,00 EUR / osoba (celodenní)
BENÁTKY + OSTROVY / BUS + LOĎ  35,00 EUR / osoba (celodenní)
VICENZA, RIVIERA DELLA BRENTA 35,00 EUR / osoba (celodenní)
TROPICARIUM, JESOLO  25,00 EUR / dosp. osoba (dop. / odpoledne)
  20,00 EUR / dítě 3–12 let (dop. / odpoledne)
  10,00 EUR / dítě do 4 let 
TERST A ZÁMEK MIRAMARE, AQUILEIA 29,00 EUR / osoba (celodenní)
VERONA A OPERA V ARÉNĚ 69,00 EUR / osoba (viz program oper)
  vč. vstupenky na operní představení
VERONA A LAGO DI GARDA, PESCHIERA 39,00 EUR / osoba (celodenní)
PADOVA 29,00 EUR / osoba (celodenní)
NOVINKA:
CORTINA D’AMPEZZO, SÀRMEDE 60,00 EUR / osoba (celodenní)
VERONA A LAGO DI GARDA, PESCHIERA 39,00 EUR / osoba (celodenní)
+ možnost lodního taxi s návštěvou
Castello Scaligero, Sirmione, Porto Centrale 20,00 EUR / osoba (hodina)

TRHY V CAORLE A OKOLÍ
pondělí: Concordia Saggitaria, San Dona, Lignano
úterý: Bibione, Cavalino, Eraclea, P.S. Margherita
středa: Mestre, Latisana, Duna Verde
čtvrtek: Portogruaro
pátek: Jesolo
sobota: CAORLE

VERONA ARÉNA – OPERNÍ PROGRAM
Na základě vašich pozitivních ohlasů týkajících se jednodenních výletů do Verony na operu (spojeno s prohlídkou tohoto romantického města), 
je nám potěšením rozšíření naší nabídky výletů o možnost NEOPAKOVATELNÉHO ZÁŽITKU, a zařadili jsme OPERY V ARÉNĚ do stálé nabídky!
Máte tak jedinečnou možnost se při týdenním i krátkodobém pobytu v Caorle zúčastnit výletu do Verony a shlédnout některou ze slavných oper. 
Veškeré informace k operám vám sdělí referentky CK, neváhejte nás kontaktovat. 

 Výběr z kalendáře oper  – sezóna 2020
 Pagliacci (Cavalleria rusticana)  13.06. 19.06. 26.06. 03.07. 08.07. 17.07. 17.07. 08.08. 13.08. 22.08.
 Aida (Giuseppe Verdi)  20.06. 25.06. 05.07. 10.07. 14.07. 18.07. 24.07. 30.07. 02.08. 12.08. 20.08. 29.08. 01.09. 11.09.
 Turandot (Giacomo Puccini)  27.06. 11.07. 16.07. 31.07. 14.08. 26.08. 03.09.
 Nabucco (Giuseppe Verdi)  04.07. 09.07. 15.07. 25.07. 06.08. 10.08. 19.08. 28.08. 04.09.
 Placido Domingo  07.07.
 La Traviata (Giuseppe Verdi)  01.08. 07.08. 15.08. 21.08. 27.08. 02.09.
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KRÁTKODOBÉ ZÁJEZDY
ITÁ

LIE

NEMÁTE DOSTATEK DOVOLENÉ NEBO CHCETE STRÁVIT U MOŘE JEN PÁR DNÍ
A POTŘEBUJETE ZAJISTIT TAKÉ DOPRAVU? NABÍZÍME VÁM NĚKOLIK MOŽNOSTÍ

NA POBYT V CAORLE VČETNĚ DOPRAVY.
JEDNODENNÍ, TŘÍDENNÍ, ČTYŘDENNÍ, PĚTIDENNÍ, ŠESTIDENNÍ, TÝDENNÍ ČI 

DESETIDENNÍ POBYTY S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU NA TRASE
A) NOVÝ BOR, ČESKÁ LÍPA, MLADÁ BOLESLAV, MĚLNÍK, NERATOVICE, PRAHA, BENEŠOV, TÁBOR,

SOBĚSLAV, VESELÍ NAD LUŽNICÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, KAPLICE
B) LIBEREC, HRADEC KRÁLOVÉ, PARDUBICE, OLOMOUC, BRNO, HUMPOLEC, PELHŘIMOV, JIHLAVA

(NÁSTUPNÍ MÍSTA BUDOU POTVRZENA PO DOMLUVĚ S CK)

1 den u moře
Odjezd každou STŘEDU navečer z ČR (06.05. – 25.09.2020)
Příjezd do Caorle ve čtvrtek ráno. Během dne volný program  –  pláž, relax, nákupy. 
Odjezd z Caorle zpět ve čtvrtek cca v 18.00 hod a příjezd do ČR v pátek ráno.
Odjezd každý PÁTEK navečer z ČR (08.05. – 27.09.2020)
Příjezd do Caorle v sobotu ráno. Během dne volný program – sobotní trhy, pláž, relax, 
nákupy. Odjezd z Caorle zpět v sobotu cca v 18.00 hod a příjezd do ČR v neděli ráno.
Odjezd v NEDĚLI navečer z ČR (28.06. – 01.09.2020)
Příjezd do Caorle v pondělí ráno. Během dne volný program – pláž, relax nákupy. Odjezd 
z Caorle zpět v pondělí cca v 18.00 hod a příjezd do ČR v úterý ráno.
Cena zahrnuje: doprava dálkovým klimatizovaným autobusem, služby delegáta, 
pojištění CK proti úpadku, Wi-Fi internet
Příplatky (nepovinné): komplexní cestovní pojištění do zahraničí, plážový servis (slu-
nečník + 2 lehátka) na soukromé pláži na 1 den, oběd, svačinový balíček na cestu domů, 
odjezdová večeře

středa 1 000 Kč / osoba
pátek 1 000 Kč / osoba
neděle 1 000 Kč / osoba

Odjezd každou STŘEDU / PÁTEK navečer z Čech
Příjezd do Caorle ve čtvrtek / sobotu ráno. Ubytování cca ve 13.00 hod. Během pobytu 
volný program  –  pláž, relax, nákupy. Možnost dokoupení fakultativních výletů. V  sobo-
tu / pondělí ráno snídaně a volný program – sobotní trhy, pláž, relax, nákupy. Odjezd z Ca-
orle zpět v sobotu / pondělí cca v 18.00 hod a příjezd do ČR v neděli / úterý v ranních 
hodinách.

Cena zahrnuje: doprava dálkovým klimatizovaným autobusem, ubytování v ho-
telu Catto-Suisse v termínech od 06.06. do 07.09. 2020 nebo v některém z našich 
hotelů či apartmánů / 2 noci se snídaní, uvítací polévka, služby delegáta, služby 
poskytované v hotelu, ložní prádlo a ručníky, pojištění CK proti úpadku, Wi-Fi in-
ternet, zapůjčení jízdních kol

Příplatky (nepovinné):
komplexní cestovní pojištění do zahra-
ničí, plážový servis (slunečník + 2 lehát-
ka) na soukromé pláži, obědy, svačinový 
balíček na cestu domů, odjezdová veče-
ře, výlety

Slevy:
–  dítě do 2 let bez nároku na lůžko 

a stravu, pouze s dopravou = 2 500 Kč
– dítě od 2 do 12 let = sleva 10%

Slevy na děti se vztahují pouze při do-
provodu dvou dospělých osob.

3 dny u moře (2 noci)  ST–NE  Termín  Cena
 06.05. – 10.05.2020 | 2 400 Kč
 13.05. – 17.05.2020 | 3 200 Kč
 20.05. – 24.05.2020 | 3 400 Kč
 27.05. – 31.05.2020 | 3 600 Kč
 03.06. – 07.09.2020 | 4 100 Kč
 10.06. – 14.06.2020 | 4 400 Kč
 17.06. – 21.06.2020 | 4 600 Kč
 24.06. – 28.06.2020 | 4 800 Kč
 01.07. – 05.07.2020 | 5 000 Kč
 08.07. – 12.07.2020 | 5 000 Kč
 15.07. – 19.07.2020 | 5 000 Kč
 22.07. – 26.07.2020 | 5 000 Kč
 29.07. – 02.08.2020 | 5 000 Kč
 05.08. – 09.08.2020 | 5 000 Kč
 12.08. – 16.08.2020 | 5 000 Kč
 19.08. – 23.08.2020 | 5 000 Kč
 26.08. – 30.08.2020 | 5 000 Kč
 02.09. – 06.09.2020 | 4 300 Kč
 09.09. – 13.09.2020 | 3 900 Kč
 16.09. – 20.09.2020 | 3 500 Kč
 23.09. – 27.09.2020 | 3 000 Kč

 PÁ–ÚT  Termín  Cena
 03.07. – 07.07.2020 | 5 000 Kč
 10.07. – 14.07.2020 | 5 000 Kč
 17.07. – 21.07.2020 | 5 000 Kč
 24.07. – 28.07.2020 | 5 000 Kč
 31.07. – 04.08.2020 | 5 000 Kč
 07.08. – 11.08.2020 | 5 000 Kč
 14.08. – 18.08.2020 | 5 000 Kč
 21.08. – 25.08.2020 | 5 000 Kč
 28.08. – 01.09.2020 | 5 000 Kč

CK SI VYHRAZUJE PRÁVO ZRUŠIT PRO NEDOSTATEČNÝ POČET KLIENTŮ ZÁJEZDY 1 DEN, 3 DNY, 4 DNY, 5 DNÍ A 6 DNÍ U MOŘE.

!!!   3 DNY U MOŘE – UBYTOVÁNÍ POUZE SE SNÍDANÍ   !!!

Poplatek městu Caorle (povinné) – hradí se v hotovosti na místě: pobytová taxa (0,50 – 1,00 EUR / dosp. osoba a dítě od 12 let / noc)
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KRÁTKODOBÉ ZÁJEZDY

CK SI VYHRAZUJE PRÁVO ZRUŠIT PRO NEDOSTATEČNÝ POČET KLIENTŮ ZÁJEZDY 1 DEN, 3 DNY, 4 DNY, 5 DNÍ A 6 DNÍ U MOŘE.

Odjezd v neděli navečer z ČR
Příjezd do Caorle v pondělí ráno. Ubytování cca ve 13.00 hod. Během pobytu volný pro-
gram – pláž, relax, nákupy, výlety. Odjezd z Caorle zpět ve čtvrtek cca v 18.00 hod a příjezd 
do ČR v pátek v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: doprava dálkovým klimatizovaným autobusem, ubytování v hote-
lu Catto-Suisse v termínech do 07.09. 2020 nebo v některém z našich hotelů či 
apartmánů / 3 noci s polopenzí, uvítací polévka, služby delegáta, služby posky-
tované v hotelu, ložní prádlo a ručníky, pojištění CK proti úpadku, Wi-Fi internet, 
zapůjčení jízdních kol

Příplatky (nepovinné):
komplexní cestovní pojištění do zahraničí, plážový servis (slunečník + 2 lehátka) na sou-
kromé pláži, obědy, svačinový balíček na cestu domů, odjezdová večeře, výlety

Poplatek městu Caorle (povinné) – hradí se v hotovosti na místě:
pobytová taxa (0,50 – 1,00 EUR / dosp. osoba a dítě od 12 let / noc)

Slevy:
– dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu, pouze s dopravou = 2 500 Kč
– dítě od 2 do 12 let = sleva 10%

Slevy na děti se vztahují pouze při doprovodu dvou dospělých osob.

4 dny u moře (3 noci)

Odjezd ve středu navečer z ČR
Příjezd do Caorle ve čtvrtek ráno. Ubytování cca ve 13.00 hod. Během pobytu volný pro-
gram – pláž, relax, nákupy, výlety. Odjezd z Caorle zpět v pondělí cca v 18.00 hod a příjezd 
do ČR v úterý v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: doprava dálkovým klimatizovaným autobusem, ubytování v ho-
telu Catto-Suisse v termínech od 01.07. do 01.09. 2020 nebo v některém z našich 
hotelů či apartmánů / 4 noci s polopenzí, uvítací polévka, služby delegáta, služby 
poskytované v hotelu, ložní prádlo a ručníky, pojištění CK proti úpadku, Wi-Fi in-
ternet, zapůjčení jízdních kol

Příplatky (nepovinné):
komplexní cestovní pojištění do zahraničí, plážový servis (slunečník + 2 lehátka) na sou-
kromé pláži, obědy, svačinový balíček na cestu domů, odjezdová večeře, výlety

Poplatek městu Caorle (povinné) – hradí se v hotovosti na místě:
pobytová taxa (0,50 – 1,00 EUR / dosp. osoba a dítě od 12 let / noc)

Slevy:
– dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu, pouze s dopravou = 2 500 Kč
– dítě od 2 do 12 let = sleva 10%

Slevy na děti se vztahují pouze při doprovodu dvou dospělých osob.

5 dní u moře (4 noci)

U krátkodobých pobytů lze objednat výlety nejen po Caorle (plavba lodí po lagunách, Aquafollie),
ale také Verona, Terst a zámek Miramare, Gardaland a další.

 ST–ÚT  Termín  Cena
 01.07. – 07.07.2020 | 7 200 Kč
 08.07. – 14.07.2020 | 7 200 Kč
 15.07. – 21.07.2020 | 7 200 Kč
 22.07. – 28.07.2020 | 7 200 Kč
 29.07. – 04.08.2020 | 7 200 Kč
 05.08. – 11.08.2020 | 7 200 Kč
 12.08. – 18.08.2020 | 7 200 Kč
 19.08. – 25.08.2020 | 7 200 Kč
 26.08. – 01.09.2020 | 7 200 Kč

 NE–PÁ  Termín  Cena
 28.06. – 03.07.2020 | 6 300 Kč
 05.07. – 10.07.2020 | 6 300 Kč
 12.07. – 17.07.2020 | 6 300 Kč
 19.07. – 24.07.2020 | 6 300 Kč
 26.07. – 31.07.2020 | 6 300 Kč
 02.08. – 07.08.2020 | 6 300 Kč
 09.08. – 14.08.2020 | 6 300 Kč
 16.08. – 21.08.2020 | 6 300 Kč
 23.08. – 28.08.2020 | 6 300 Kč
 30.08. – 04.09.2020 | 6 300 Kč



11Více informací naleznete na www.ckevasulcova.cz

KRÁTKODOBÉ ZÁJEZDY
ITÁ

LIE

Odjezd každý PÁTEK / NEDĚLI navečer z ČR
Příjezd do Caorle v sobotu / pondělí ráno. Ubytování cca ve 13.00 hod. Během týdne 
volný program – trhy, pláž, relax, nákupy, výlety. Odjezd z Caorle zpět ve čtvrtek / sobo-
tu cca v 18.00 hod a příjezd do ČR v pátek / neděli v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: doprava dálkovým klimatizovaným autobusem, ubytování v ho-
telu Catto-Suisse v termínech od 06.06. do 07.09. 2020 nebo v některém z našich 
hotelů či apartmánů / 5 nocí s polopenzí, uvítací polévka, služby delegáta, služby 
poskytované v hotelu, ložní prádlo a ručníky, pojištění CK proti úpadku, Wi-Fi in-
ternet, zapůjčení jízdních kol

Příplatky (nepovinné):
komplexní cestovní pojištění do zahra-
ničí, plážový servis (slunečník + 2 lehát-
ka) na soukromé pláži, obědy, svačinový 
balíček na cestu domů, odjezdová veče-
ře, výlety

Slevy:
–  dítě do 2 let bez nároku na lůžko 

a stravu, pouze s dopravou = 2 500 Kč
– dítě od 2 do 12 let = sleva 10%
Slevy na děti se vztahují pouze při do-
provodu dvou dospělých osob.

6 dní u moře (5 nocí)

 NE–NE  Termín  Cena
 28.06. – 05.07.2020 | 8 100 Kč
 05.07. – 12.07.2020 | 8 100 Kč
 12.07. – 19.07.2020 | 8 100 Kč
 19.07. – 26.07.2020 | 8 100 Kč
 26.07. – 02.08.2020 | 8 100 Kč
 02.08. – 09.08.2020 | 8 100 Kč
 09.08. – 16.08.2020 | 8 100 Kč
 16.08. – 23.08.2020 | 8 100 Kč
 23.08. – 30.08.2020 | 8 100 Kč

Zajistíme ubytování se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo bez stravy, na libovolný počet nocí v hotelu a apartmánu.

Jedete do Chorvatska, na jih Itálie nebo jen tak cestujete za poznáním či za zábavou?
Nepodceňujte únavu, využijte naší bezkonkurenční nabídky a odpočiňte si u nás. Je jen na vás, zda se pouze osvěžíte chlazeným 
nápojem, trochu se posilníte a odpočinete si pár hodin, než budete pokračovat ve vaší cestě, nebo dáte přednost přespání...

• Česky mluvící delegát k dispozici nepřetržitě
• Ubytování ve více typech ubytovacích kapacit
• Ubytování na libovolný počet nocí
• Parkování 
• Wi-Fi připojení k internetu
• Česko-italská kuchyně (snídaně, polopenze, plná penze)
• Plážový servis (slunečník a 2 lehátka) na soukromé pláži
• Platba v CZK / EUR / stravenky, platební poukázky

Slevy:
– děti do 2 let bez nároku na služby ZDARMA
– děti 2–8 let = sleva 200 Kč / noc v doprovodu 2 dospělých osob

Poplatek městu Caorle (povinné) – hradí se v hotovosti na místě: pobytová taxa (0,50 – 1,00 EUR / dosp. osoba a dítě od 12 let / noc)

 Cena / noc / osoba  Květen  Červen, Září  Červenec, Srpen
 Pouze ubytování | 650 Kč | 800 Kč | 1 000 Kč
 Se snídaní v hotelu Luisa / Teresa / Catto–Suisse | 750 Kč | 900 Kč | 1 100 Kč
 S polopenzí v hotelu Luisa / Teresa | 1 000 Kč | 1 100 Kč | 1 300 Kč

TRANZITNÍ UBYTOVÁNÍ

CK SI VYHRAZUJE PRÁVO ZRUŠIT PRO NEDOSTATEČNÝ POČET KLIENTŮ ZÁJEZDY 1 DEN, 3 DNY, 4 DNY, 5 DNÍ A 6 DNÍ U MOŘE.

U krátkodobých pobytů lze objednat výlety nejen po Caorle (plavba lodí po lagunách, Aquafollie),
ale také Verona, Terst a zámek Miramare, Gardaland a další.

 PÁ–PÁ  Termín  Cena
 08.05. – 15.05.2020 | 3 900 Kč
 15.05. – 22.05.2020 | 4 400 Kč
 22.05. – 29.05.2020 | 4 900 Kč
 29.05. – 05.06.2020 | 5 900 Kč
 05.06. – 12.06.2020 | 7 500 Kč
 12.06. – 19.06.2020 | 7 700 Kč
 19.06. – 26.06.2020 | 7 900 Kč
 26.06. – 03.07.2020 | 8 400 Kč
 03.07. – 10.07.2020 | 8 400 Kč
 10.07. – 17.07.2020 | 8 400 Kč
 17.07. – 24.07.2020 | 8 400 Kč
 24.07. – 31.07.2020 | 8 400 Kč
 31.07. – 07.08.2020 | 8 400 Kč
 07.08. – 14.08.2020 | 8 400 Kč
 14.08. – 21.08.2020 | 8 400 Kč
 21.08. – 28.08.2020 | 8 400 Kč
 28.08. – 04.09.2020 | 7 900 Kč
 04.09. – 11.09.2020 | 6 900 Kč
 11.09. – 18.09.2020 | 6 500 Kč
 18.09. – 25.09.2020 | 6 500 Kč

Poplatek městu Caorle (povinné) – hradí se v hotovosti na místě: pobytová taxa (0,50 – 1,00 EUR / dosp. osoba a dítě od 12 let / noc)

* Ceny v tabulce se vztahují pouze na ubytování v hotelu. Ceny za ubytování v apartmánech viz. str. 22–24.
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PRAKTICKÉ INFORMACE – HOTELY
STŘÍDÁNÍ TURNUSŮ
Nástupní den do hotelů se liší a je zvlášť uveden u jednotlivých nabídek 
v tomto katalogu.

Při 3-denním pobytu (2 noci):
ČTVRTEK / SOBOTA
Hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 
SOBOTA / PONDĚLÍ
Hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 

Při 4-denním pobytu (3 noci): 
PONDĚLÍ / ČTVRTEK
 Hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 

Pří 5-denním pobytu (4 noci): 
ČTVRTEK / PONDĚLÍ
Hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 

Při 6-denním pobytu (5 noci):
SOBOTA / ČTVRTEK
Hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 
PONDĚLÍ / SOBOTA
Hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 

Při 8-denním pobytu (7 nocí): 
ČTVRTEK / ČTVRTEK
Hotel Teresa, hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 
SOBOTA / SOBOTA
Hotel Luisa, hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 

Při 10-denním pobytu (9 nocí):
ČTVRTEK / SOBOTA
Hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 
SOBOTA / PONDĚLÍ
Hotel Catto-Suisse, hotel Marco Polo, apartmány dle obsazenosti 

ZAČÁTEK A UKONČENÍ POBYTU 
Autobusy obvykle do Caorle přijíždí v  ranních hodinách (cca v 8.00 hod). 
Přesný čas odjezdů zpět do ČR se vždy odvíjí od času příjezdu autobusu v ten 
den. Čas odjezdu je během dopoledních hodin uveden na zasedacím pořádku, 
který je vyvěšen u vchodu do hotelu. Informace o čase odjezdu do ČR vám 
sdělí také delegát. Obvykle se z Caorle odjíždí mezi cca 17.30–19.00 hod. 
Ubytování po příjezdu do destinace probíhá mezi 13.00–14.00 hod. 
V den odjezdu musí být pokoje uvolněné nejdéle do 9.00 hod. Veškeré 
další podrobné informace, vč. informací kam uložit zavazadla, než budete 
ubytováni, vám sdělí na místě delegátka.

UBYTOVÁNÍ A VYBAVENÍ POKOJŮ 
O přidělování jednotlivých pokojů na hotelech rozhoduje vždy CK. CK 
garantuje pouze požadavky uvedené ve smlouvě o zájezdu. Pokud klient 
požaduje ubytování v konktétním pokoji na hotel, je toto možné po dohodě 
s CK a pouze v případě že tyto nejou ještě obsazené. Počet lůžek na pokoji 
je určen klientem při objednávání zájezdu a sepsání smlouvy o zájezdu. 
Nabízíme 1–4 lůžkové pokoje s  manželskou postelí a palandou nebo 
samostatným lůžkem, výsuvným lůžkem. Palandy neobsazujeme dospělými 
osobami (vyjma hotelu Catto–Suisse). Více informací o rozdělení lůžek 
v pokoji sdělí referent v CK. Lůžkoviny, osušky a ručníky jsou součásí vybavení 
pokoje a měni se obvykle při střídání pobytu. 

STRAVOVÁNÍ 
Možnost stravování je uvedena vždy u jednotlivých hotelů. Na každém 
z  hotelů máte možnost výběru z  menu. Nápoje nejsou v ceně. Na vaši 
smlouvě o zájezdu je vždy uvedeno a specifikováno stravování, které jste si 
zaplatili a na které máte plný nárok. Pokud se jedná o děti do 12 let, zpravidla 
je podávaná dětská porce. Pokud máte předepsanou zvláštní dietu ( zejména 
celiaci), je nutné o tom předem infotmovat CK a následovně se domluvit 
s kuchařem na vašem menu. Na všech hotelech platí zákaz odnášet potraviny 
mimo hotelové jídelny. Časy určené na snídaně, oběd a večeři jsou předem 
stanovené, změna časů je možná pouze po dohodě s delegátkou.  

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Zajištěna kvalitními, moderními a klimatizovanými autobusy našich 
smluvních partnerů. K dispozici jsou autobusy 51 míst, 54 míst, 57 míst, 
59 míst a patro autobus 81 míst. 

V každém autobuse je DVD přehrávač a toaleta.
Pravidelné odjezdy autobusů z  ČR jsou ve STŘEDU, PÁTEK a NEDĚLI večer. 
Příjezdy zpět do ČR jsou v PÁTEK, NEDĚLI a ÚTERÝ v ranních hodinách. 
POZOR: Nedělní odjezdy z  ČR a úterní příjezdy do ČR jsou pouze v  hlavní 
sezoně (červenec–srpen).
Přesný čas odjezdu je uveden v  pobytovém poukazu, který klient obdrží 
spolu s pokyny k odjezdu.
CK si s  ohledem na prodaná nástupní místa vyhrazuje právo na změnu 
trasy a  s  tím spojené časy odjezdu. Zasedací pořádek v  autobuse tvoří CK 
před odjezdem na základě data sepsání smlouvy o zájezdu. Při udělování 
míst v autobuse je přihlíženo na zdravotní stav klienta. Zaasedací pořádek 
v  autobuse je konečný a nelze jej měnit či reklamovat. Trpíte-li nevolností 
nebo chcete-li z  jakýchkoliv důvodů místa v  přední části autobusu, 
doporučujeme včasnou rezervaci zájezdu. Kupujete-li zájezd na poslední 
chvíli, neočekávejte prosím, že budete umístěni v přední části autobusu
V autobuse se obsazují všechna sedadla, tzn. i poslední řada. Nelze počítat 
s volnými místy a požadavkům na samostatné dvousedadlo (za příplatek) lze 
vyhovět pouze v případě, že autobus nebude zcela obsazen. Čekací doba na 
opozdilce je 15 minut. Vzhledem k nepředvídatelným událostem (dopravní 
situace, změny počasí, technické problémy) může dojít k prodloužení doby 
jízdy a tím vzniknout případná zpoždění. CK neodpovídá za zpoždění a neručí 
za škody, které mohou vzniknout cestujícím v  jeho důsledku. Cestujícím 
v  takovém případně nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, případně 
ani nárok na jinou náhradu škody. 
Po dohodě s CK je možné přepravit domácího mazlíčka (do střední velikosti).
Zajistíme také samostatnou dopravu bez ubytováni z ČR do CAORLE a zpět 
(informace o ceně viz příplatky nepovinné).

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Odjezdový den STŘEDA, PÁTEK a NEDĚLE ve večerních hodinách po trase:
A) Česká Lípa, Mladá Boleslav, Mělník, Neratovice, Praha – Černý Most, Benešov, 
Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice, Kaplice, Dolní Dvořiště
B) Česká Lípa, Hradec Králové, Pardubice, Humpolec, Jihlava, Pelhřimov, Brno
Nástupní místa mimo trasu A a B jsou za příplatek, pouze po předchozí 
dohodě s CK a při minimálním počtu 10 osob. 
Odjezdový den NEDĚLE pouze v hlavní sezóně (červenec–srpen) a výhradně 
na trase A.

ZAVAZADLA
Každý cestující má nárok na jedno zavazadlo do hmotnosti 20 kg. Zavazadla 
s váhou přesahující 20 kg / osoba mohou být z dopravy vyloučena. Z přepravy 
jsou vyloučena kola, isotermické tašky, balení PET lahví a další objemná 
zavazadla. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního 
přostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. CK nepřebírá záruky 
za ztrátu nebo odcizení zavazadla. V případě stráty nebo odcizení může 
zákazník požádat o pomoc zástupce dopravce nebo CK. Náhradu škody 
klient uplatňuje přímo u pojišťovny. Obecně platí, že všechna zavazadla bez 
výjimky musí být označena vysačkou se jménem, bydlištěm a telefonním 
číslem na majitele. Nabízíme převoz samostatných zavazadel autobusem za 
příplatek 500 Kč / zavazadlo. 

VLASTNÍ DOPRAVA
Pokud klienti využijí vlastní dopravu, s pobytovým poukazem obdrží 
podrobný itinerář cesty s uvedením aktuálních silničních a dálničních 
poplatků. 
V  případě pozdního příjezdu do místa pobytu z  důvodů technických, 
dopravních či vyšší moci, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu 
nečerpaných služeb. Po příjezdu do Caorle se klienti dostaví do našeho 
hotelu, kde se nahlásí u delegátky CK. Delegátka je následně zaregistruje 
a vybere pobytovou taxu. Zároveň klienty seznámí s programem a službami 
hotelu. Hotel, kde se klienti nahlásí, bude upřesněn v pobytovém poukazu 
(hotel Teresa nebo hotel Luisa).

LETECKÁ DOPRAVA
Do Caorle je možné využít také letecké dopravy z Prahy do Benátek, letiště 
Marco Polo nebo Treviso (přímý let, doba letu cca 1 hod). Letenku si každý 
zajišťuje sám, popřípadě o to může požádat naše referenty v CK s vědomím, 
že cena za letenku je splatná v plné výši při objednání zájezdu. Zároveň bere 
klient na vědomí, že tyto letenky jsou nevratné a jejích zrušení podléhá 
stornopoplatku 100% z  ceny letenky. Na letenky se nevztahují storno 
podmínky cestovní kanceláře CK Eva Šulcová. Na vyžádání a za příplatek 
zajistíme transfer z / na letiště, případně je možné využít linkového autobusu 
z letiště do Caorle.
Pro přepravu zavazadel platí standardní podmínky leteckých společností.
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PLÁŽOVÝ SERVIS
Plážový servis = slunečník + 2 lehátka (cena viz nabídka jednotlivých hotelů).
V Caorle je část pláží veřejná. tzn. bez plážového servisu, neudržovaná, 
převážná část pláží je však s  plážovým servisem a za poplatek. Jedná 
se o udržované pláže, rozdělené na východní plaž – Levante a západní 
pláž – Ponente. Obě pláže se dělí do sektorů a v každém sektoru je bar 
s občerstvením, toalety, převlékací kabinky, dětské koutky, hřiště na volejbal 
nebo pétanque a v  sezóně animační programy pro děti i dospělé. Na vaší 
bezpečnost dohlížejí plavčíci.  Každý z našich hotelů má určitý počet 
plážových servisů v sektoru, který se nachází v nejblížší vzdálenosti od 
daného hotelu. V případě zakoupení plážového servisu vám delegátka předá 
kartičku opravňující využívat daný servis.   
UPOZORNĚNÍ: Doposud bylo možné zdarma využívat pláž mezi 
placenými plažovými servisy a mořem. Klienti zde mohli pobývat pouze 
na osuškách. Na základě nařízení města Caorle je nyní již zakázáno 
volně tento prostor užívat k relaxaci. Pokud klienti nebudou mít zájem 
o zakoupení plážového servisu, pak mohou zdarma využívat veřejné 
pláže. Upozorňujeme, že volně přístupné veřejné pláže se nachází oproti 
soukromým plážím ve větší vzdálenosti od našich hotelů – na Levante 
(východní pláž) a na konci Ponente (západní pláž). Bližší informace vám 
sdělí delegátky v hotelu. 

DELEGÁT
V Caorle jsou vám NEPŘETRŽITĚ k dispozici česky mluvící delegáti, kteří vás 
přivítají při příjezdu do Caorle a starají se o hladký průběh vaší dovolené. 
V  den příjezdu vás ubytují a dále sdělí důležité informace k vašemu 
pobytu. U  delegáta si také můžete objednat výlety (viz příloha katalogu 
a  na str. 7), obědy a/nebo večeře. Tím nejdůležitějším však je jeho pomoc 
v případě komplikací, onemocnění či úrazech. Kontakty naleznete na zadní 
straně katalogu nebo na pobytovém poukazu, který vám bude zaslán před 
odjezdem do Caorle. 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Cestování a ubytování domácích mazlíčků s naší CK do Caorle je možné 
pouze po předchozí dohodě s referentem cestovní kanceláře. S sebou je 
potřeba mít očkovací průkaz domácího mazlíčka. V Caorle platí přísný zákaz 
vodění domácích mazlíčků na pláž, vyjma pláže výhrazené přímo pro domácí 
mazlíčky. Tzv. „psí pláž“ se nachází na konci pláže Levante (před veřejnou 
pláží), nebo na konci pláže Ponente. Kartičky na tuto pláž lze vyžádat 
u  delegátky v hotelu. V autobuse je možné přepravovat pouze jednoho 
domácího mazlíčka. Pohyb v hotelu musí být v doprovodu svého majitele, 
do jídelny je vstup zakázán a ve městě je pohyb možný pouze na vodítku. 

POBYTOVÝ POUKAZ 
Před nástupem na dovolenou obdrží klient pobytový poukaz s důležitými 
informacemi. Doporučujeme řádně zkontrolovat veškeré informace a údaje 

na pobytovém poukazu – vše musí souhlasit s tím, co bylo objednáno 
a  zaplaceno. Kontrolou lze předejít případným nesrovnalostem, ke kterým 
by mohlo dojít po příjezdu do hotelu. Na pobytovém poukazu je uveden 
kontakt na česky mluvící delegátku, která se o vás bude po celou dobu 
pobytu starat. Zároveň je zde i tel. kontakt pro případ nutnosti v den odjezdu 
nebo během cesty do destinace. 

POLEDNÍ A NOČNÍ KLID
Zvykem je dodržování poledního a nočního klidu. Polední klid je v době 
13,00–15,30 hod a noční klid je v době 23,00–07,00 hod. V hotelech 
i  apartmánech je nutné tento klid respektovat. O vnitřním řádu hotelů 
a apartmánů budete informováni delegátkou v den vašeho příjezdu do Caorle.
K dovolené patří i večerní zábava, bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, 
které mohou působit hluk. Také zvuková propustnost mezi jednotlivými 
pokoji v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. 
Absolutní klid v turistických centrech nenajdete a hluk není podnětem 
k reklamaci zájezdu.

PŘÍPLATKY – NEPOVINNÉ
– Plážový servis (slunečník + 2 lehátka) = viz ceník u jednotlivých hotelů
– Doprava autobusem = (pokud není v ceně) 2 000 Kč / osoba / obousměrná
– Doprava autobusem, bez ubytování = 1 100 Kč / osoba / jednosměrná
– Příplatek za dvousedadlo = 2 000 Kč / osoba / obousměrná
–  Obědy v hotelu Teresa / Luisa = 90–140 Kč / osoba / den (denní nabídka 

minutek a hotovek)
– Transfer z/na letiště = cca 90,00 EUR / max 6 osob / jednosměrná
– Linkový autobus z/na letiště = cca 20,00 EUR / dosp. osoba / jednosměrná
– Parkování u hotelu Teresa / Luisa / Catto–Suisse = 1 000 Kč / vozidlo / týden
– Výlety pořádané během pobytu = viz příloha katalogu a na str. 7 katalogu
– Komplexní cestovní pojištění vč. storno poj. zájezdu = viz str. 4 katalogu

 ALLIANZ POJIŠŤOVNA
 Balíček 4 dny = 182 Kč Balíček 8 dní = 290 Kč
 Balíček 10 dní = 360 Kč Balíček 12 dní = 434 Kč
 Balíček 15 dní = 542 Kč Balíček 22 dní = 722 Kč

PŘÍPLATKY MĚSTA CAORLE – POVINNÉ
Pobytová taxa není zahrnuta v ceně pobytu a je nutné ji uhradit v EUR na 
místě v hotovosti delegátce CK při nástupu na ubytování. 
Výše pobytové taxy = 0,50 EUR – 1,20 EUR / dosp. osoba a děti od 12 let / noc 
dle ubytování

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
115 – HASIČI
112 – CARABINIERI
118 – POHOTOVOST
116 – DÁLNIČNÍ POHOTOVOST
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Itálie – Caorle (centrum, pláž Ponente)

HOTEL MARCO POLO***+ 
Nástupní den: KDYKOLIV

Libovolný počet dní

Kompletně zrekonstruovaný klimatizovaný rodinný hotel se nachází přímo na 
pláži a zároveň v centru města (Via della Serenissima 22). V blízkosti hotelu Marco 
Polo se nachází hotel Teresa (cca 250 m).

Hotel
Hotel s výtahem a bezbariérovým přístupem nabízí 2–4 lůžkové pokoje s vlast-
ním soc. zařízením. V přízemí hotelu je recepce, hotelový bar (platba v EUR, italské 
ceny) a dětský koutek. K posezení mohou klienti využít venkovní terasu s výhle-
dem na moře. V 1. patře je hotelová restaurace / jídelna také s výhledem na moře. 
V  posledním patře je vyhřívaný bazén a posezení s  krásným panoramatickým 
výhledem na celé Caorle.

Pokoje
Pěkné 2–4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením (se sprchovým boxem), nově zaří-
zené (manželská postel, samostatné lůžko nebo palanda), TV-SAT, klimatizace, mini-
bar, telefon, balkón s bočním výhledem na moře a s výhledem na historické centrum.

Pokoje se předávají v den příjezdu kolem 12.00 hod, v den odjezdu musí být uvolněné 
do 10.00 hod. 

Po příjezdu do Caorle se klienti hlásí u delegátky na recepci v hotelu Teresa, která je 
ubytuje a sdělí veškeré bližší informace k pobytu a službám.

Stravování
Snídaně – formou bufetu, podává se přímo v restauraci hotelu Marco Polo a je 
zahrnuta v ceně. V ranních hodinách si můžete pochutnat na bohaté snídani vy-
brané ze sladkých i slaných specialit, které se podávají formou bufetu: káva, čaj, 
mléko, čerstvě upečené croissanty, chléb, sušenky, džemy, med, uzeniny, sýry, 
vejce, koláče a další. Dopoledne nabízí bar cappuccino, džus a croissant.

Oběd, večeře (za příplatek) – podává se přímo v restauraci hotelu. Výběr ze čtyř 
chodů na základě masa nebo ryb, zatímco bufetový stůl nabízí vždy sezónní 
zeleninu, vařenou nebo syrovou. Silná stránka kuchyně hotelu Marco Polo spo-
čívá v pečlivém výběru čerstvých a místních produktů, upřednostňujíc tradiční 
kuchyni Caorle a regionu Veneto.

Cena – hotel Marco Polo cena / noc

  Termín   Dospělá osoba
  10.04. – 30.05. 2020   1 600 Kč
  31.05. – 27.06. 2020   1 750 Kč
  28.06. – 26.07. 2020   1 950 Kč
  02.08. – 09.08. 2020   2 100 Kč
  22.08. – 29.08. 2020   1 750 Kč
  30.08. – 13.09. 2020   1 600 Kč
  14.09. – 04.10. 2020   1 500 Kč

Cena zahrnuje
Ubytování v hotelu se snídaní na 1 noc za dospělou osobu, ložní prádlo a ručníky, 
denní úklid na pokojích, klimatizace, parkování, využívání bazénu, Wi-Fi, plážový 
servis (slunečník + 2 lehátka), balkón, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa).

Příplatky – nepovinné
– Autobusová doprava = 2 000 Kč / osoba / obousměrná
– Polopenze v hotelu Marco Polo (večeře) = 13,00 EUR / osoba / den
– Plná penze v hotelu Marco Polo (obědy, večeře) = 25,00 EUR / osoba / den 
– Obědy v hotelu Teresa = 90–140 Kč / osoba / den
– Večeře v hotelu Teresa = 250 Kč / dosp. osoba / den, 200 Kč / dítě do 12 let / den
– Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém pokoji = + 25,00 EUR / den
– Dítě 0–2 roky (v postýlce) = + 10,00 EUR / den
– Komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu = viz str. 4
– Výlety pořádané během pobytu = viz příloha katalogu a str. 7

Poplatky městu Caorle – povinné (platba v hotovosti na místě)

Pobytová taxa = 1,20 EUR / dospělá osoba a dítě od 12 let / noc

SLEVY
– Dítě 2 – 5 let (na pokoji se dvěma dospělými) = -50% z ceny
– Dítě 6 – 12 let (na pokoji se dvěma dospělými) = -30% z ceny
– Dospělá osoba na 3. lůžku = -10% z ceny
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Itálie – Caorle (pláž Ponente)

HOTEL TERESA 8 dní / 7 nocí
Nástupní den: ČTVRTEK

Velice oblíbený, příjemný a prostorný rodinný hotel se nachází v klidné části cen-
tra města (Via dei Calamari 5) a cca 250 m od moře.

Hotel
Třípatrový hotel bez výtahu nabízí 1–4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením. 
Delegát je NEPŘETRŽITĚ k  dispozici. V  přízemí se nachází klimatizovaná jídel-
na, hotelový bar (ceny českých restaurací) s TV-SAT (české programy), recepce, 
Wi-Fi a toaleta. V 1. patře mají klienti k dispozici mikrovlnnou troubu a varnou 
konvici. Navíc jsou v patrech  společné sprchy a toalety využívané v den střídání 
turnusů. Pro děti je zde venkovní dětský koutek. K posezení se nabízí venkovní 
krytá terasa v přízemí a otevřená terasa ve 3. patře, která je využívána také na 
cvičení (jóga, aerobic, tanec, zumba) nebo skupinová sezení či studium. Neak-
ceptují se platební karty.

Pokoje
Klientům jsou k  dispozici 1–4 lůžkové jednoduše zařízené pokoje (manželská 
postel, palanda, 4. lůžko neobsazujeme dosp. os.) s vlastním soc. zařízením, TV 
a přenosným nebo stropním ventilátorem. Některé pokoje mají balkón. Jedno-
lůžkové pokoje jsou bez příplatku. Pokoje se předávají v den příjezdu kolem 
13.00 hod a v den odjezdu musí být uvolněné nejdéle do 9.00 hod.

Stravování
Polopenze (česko-italská kuchyně) s možností dokoupení obědů se podává v kli-
matizované jídelně v přízemí hotelu.
Snídaně – formou bufetu (výběr sladkého, slaného, teplá i studená kuchyně) se 
podává v době 8.00–9.30 hod
Oběd – výběr z denní nabídky, bez nutnosti objednání předem, se podává v době 
12.00–13.00 hod (obědy nejsou zahrnuté v ceně pobytů)
Večeře – tři chody výběrem z menu (polévka/předkrm, výběr ze 4–5 hlavních jí-
del, dezert/ovoce/salát) se podává od 18.30 hod
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří.
Na vyžádání a po dohodě s kuchařem je možné připravit bezlepkovou stra-
vu, vegetariánské nebo dietní menu.
Dětem do 12ti let je podávána dětská polopenze.
Hotelový bar se širokou nabídkou alko i nealko nápojů a rychlého občerstvení je 
otevřený celý den v době 9.30–24.00 hod.
Karafa s vodou na každém stole u večeří.
Na baru přijímáme platební poukázky, možno platit také obědy a výlety (viz. str. 3).

Cena zahrnuje
Ubytování v hotelu s polopenzí na 7 nocí, doprava dálkovým autobusem, uvítací 
polévka, ložní prádlo a ručníky, denní úklid na pokojích, varná konvice a mikro-
vlnná trouba v 1. patře, karafa s vodou na stole u večeří, stropní nebo přenosný 
ventilátor na pokoji, Wi-Fi, zapůjčení jízdních kol, služby delegáta, pojištění CK 
proti úpadku.

Příplatky – nepovinné
– Plážový servis (slunečník + 2 lehátka) = viz Ceník – plážový servis
– Obědy (výběr z denní nabídky) = 90–140 Kč / osoba / den (platba na místě)
– Pokoj s balkónem = 350 Kč / pokoj / týden
– Parkování u hotelu = 1 000 Kč / vozidlo / týden (omezený počet míst!)
– Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém pokoji = 2 500 Kč / týden
– Komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu = viz str. 4
– Výlety pořádané během pobytu = viz příloha katalogu a str. 7

Poplatky městu Caorle – povinné (platba v hotovosti na místě)

Pobytová taxa = 0,50 EUR / dospělá osoba a dítě od 12 let / noc

ZDARMA
– Děti do 3 let bez nároku na služby (bez lůžka, stravy a dopravy)
– Wi-Fi v přízemí hotelu
– Zapůjčení jízdních kol (max na 2 hod / denně) – vratná kauce 20,00 EUR
– Dětská cestovní postýlka, jídelní židlička, dětský kočárek – golfky, nočník
– Ubytování domácího mazlíčka – do střední velikosti

SLEVY
– Vlastní doprava = 1 000 Kč / osoba / týdenní pobyt
– Při sloučení dvou a více turnusů při autobusové dopravě = 500 Kč / osoba

 Seniorská sleva
– Držitelé ZTP a senioři nad 60 let = 300 Kč / osoba / týdenní pobyt

 Časová sleva
–  Při platbě 100% z ceny zájezdu do 29.02. 2020 = 300 Kč / osoba s lůžkem / týden

Děti do 3 let bez nároku na služby, pouze s dopravou = 2 500 Kč / týden

Cena – hotel Teresa týdenní pobyty

 Turnus Termín Dospělá osoba Děti od 5 Děti od 3
   a děti od 12 let do 11,99 let do 4,99 let
 A01 06.05. – 15.05. 2020 4 900 Kč 4 400 Kč 4 100 Kč
 x 13.05. – 17.05. 2020  viz Krátkodobé zájezdy 3 DNY U MOŘE
 A02 15.05. – 24.05. 2020 5 400 Kč 5 000 Kč 4 400 Kč
 x 22.05. – 29.05. 2020  viz Krátkodobé zájezdy 6 DNÍ U MOŘE
 A03 27.05. – 05.06. 2020 6 500 Kč 5 900 Kč 5 300 Kč
 A04 03.06. – 12.06. 2020 7 600 Kč 6 500 Kč 5 900 Kč
 A05 10.06. – 19.06. 2020 8 100 Kč 7 400 Kč 6 400 Kč
 A06 17.06. – 26.06. 2020 8 900 Kč 8 200 Kč 7 200 Kč
 A07 24.06. – 03.07. 2020 9 500 Kč 8 600 Kč 7 600 Kč
 A08 01.07. – 10.07. 2020 9 600 Kč 8 900 Kč 7 900 Kč
 A09 08.07. – 17.07. 2020 9 600 Kč 8 900 Kč 7 900 Kč
 A10 15.07. – 24.07. 2020 9 600 Kč 8 900 Kč 7 900 Kč
 A11 22.07. – 31.07. 2020 9 600 Kč 8 900 Kč 7 900 Kč
 A12 29.07. – 07.08. 2020 9 600 Kč 8 900 Kč 7 900 Kč
 A13 05.08. – 14.08. 2020 9 600 Kč 8 900 Kč 7 900 Kč
 A14 12.08. – 21.08. 2020 9 600 Kč 8 900 Kč 7 900 Kč
 A15 19.08. – 28.08. 2020 9 300 Kč 8 600 Kč 7 600 Kč
 A16 26.08. – 04.09. 2020 8 900 Kč 7 900 Kč 6 900 Kč
 A17 02.09. – 11.09. 2020 7 900 Kč  7 200 Kč 6 200 Kč
 A18 09.09. – 18.09. 2020 6 500 Kč 5 500 Kč 4 500 Kč
 A19 16.09. – 25.09. 2020 5 500 Kč 4 500 Kč 4 300 Kč

Ceník – plážový servis (slunečník + 2 lehátka)

 Turnus   Cena za týden (čt–st)   Cena / 1 den
   2. řada 3. řada 4. řada 5. řada a dále
 A01, A19    v ceně zájezdu
 A02 – A04  1 800 Kč  1 500 Kč 1 300 Kč 1 100 Kč 400 Kč
 A05 – A06  2 100 Kč   1 800 Kč 1 500 Kč 1 400 Kč 400 Kč
 A07 – A08, A17  2 300 Kč    2 200 Kč 2 000 Kč 1 600 Kč 400 Kč
 A09 – A16  2 700 Kč 2 600 Kč 2 400 Kč 2 000 Kč 400 Kč
 A18  1 800 Kč 1 500 Kč 1 300 Kč 1 100 Kč 400 Kč

Plážový servis pro turnusy xx = 400 Kč / den
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HOTEL LUISA 8 dní / 7 nocí
Nástupní den: SOBOTA

Rodinný hotel s klimatizací se nachází v klidné části města (Via Palma il Vecchio 
29), cca 400 m od centra města a cca 250 m od moře. V blízkosti hotelu je park 
s dětským hřištěm a přístav pro plachetnice.

Hotel
Třípatrový hotel bez výtahu nabízí 1–3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením. 
Delegát je NEPŘETRŽITĚ k dispozici. V přízemí je klimatizovaná jídelna, hotelový 
bar (ceny českých restaurací) s TV-SAT (české programy), recepce a toaleta. Pro 
děti je zde venkovní dětský koutek. K  posezení se nabízí venkovní krytá terasa 
se stolky a křesílky v přízemí, ve 3. patře mohou klienti využívat otevřenou terasu 
s lehátky. Možnost parkování přímo u hotelu (za příplatek). Vzhledem k omezené-
mu počtu míst doporučujeme parkovací místo objednat již při sepsání smlouvy 
o zájezdu! Wi-Fi ZDARMA. Neakceptují se platební karty.

Pokoje
K dispozici jsou 1–3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením a 3 pokoje s vlastním 
soc. zařízením (uzamykatelné) na chodbě. Hotel nabízí „rodinné pokoje“ skládající 
se ze dvou propojených pokojů a koupelny. Pokoje jsou pěkně zařízené (manželská 
postel, samostatné lůžko) s klimatizací (za příplatek), TV-SAT, inter. telefonem a bal-
kónem. Pokoje se předávají v den příjezdu nejdříve ve 13.00 hod, v den odjezdu musí 
být pokoje uvolněné nejpozději do 9.00 hod.

Stravování
Polopenze (česko-italská kuchyně) s možností dokoupení obědů se podává v kli-
matizované jídelně v přízemí hotelu.
Snídaně – formou bufetu (výběr sladkého, slaného, teplá i studená kuchyně) se 
podává v době 7.00–10.00 hod
Oběd – výběr z denní nabídky, bez nutnosti objednání předem, se podává v době 
12.00–13.00 hod (obědy nejsou zahrnuté v ceně pobytů)
Večeře – tři chody výběrem z menu (polévka/předkrm, výběr ze 4–5 hlavních jí-
del, dezert/ovoce/salát) se podává od 18.00 hod.
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří. Karafa s vodou zdarma.
Na vyžádání a po dohodě s  kuchařem je možné připravit BEZLEPKOVOU 
stravu, VEGETARIÁNSKÉ nebo DIETNÍ MENU.
Dětem do 12 let je podávána dětská polopenze.
Hotelový bar se širokou nabídkou nealko i alko nápojů a rychlého občerstvení je 
otevřen celý den v době 9.30–24.00 hod.
Na baru přijímáme platební poukázky, možno platit také obědy a výlety (viz. str. 3).

Děti do 3 let bez nároku na služby, pouze s dopravou = 2 500 Kč / týden

Cena – hotel Luisa týdenní pobyty

 Turnus Termín Dospělá osoba Děti od 5 Děti od 3
   a děti od 12 let do 11,99 let do 4,99 let
 B01 08.05. – 17.05. 2020 5 000 Kč 4 500 Kč 4 200 Kč
 B02 15.05. – 24.05. 2020 5 400 Kč 5 000 Kč 4 400 Kč
 B03 22.05. – 31.05. 2020 6 000 Kč 5 400 Kč 4 900 Kč
 B04 29.05. – 07.06. 2020 6 800 Kč 6 200 Kč 5 400 Kč
 B05 05.06. – 14.06. 2020 7 900 Kč 7 200 Kč 6 200 Kč
 B06 12.06. – 21.06. 2020 8 400 Kč 7 700 Kč 6 700 Kč
 B07 19.06. – 28.06. 2020 9 000 Kč 8 400 Kč 7 400 Kč
 B08 26.06. – 05.07. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B09 03.07. – 12.07. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B10 10.07. – 19.07. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B11 17.07. – 26.07. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B12 24.07. – 02.08. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B13 31.07. – 09.08. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B14 07.08. – 16.08. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B15 14.08. – 23.08. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B16 21.08. – 30.08. 2020 9 900 Kč 9 200 Kč 8 200 Kč
 B17 28.08. – 06.09. 2020 9 600 Kč 8 800 Kč 7 900 Kč
 B18 04.09. – 13.09. 2020 8 300 Kč 7 300 Kč 6 300 Kč
 B19 11.09. – 20.09. 2020 6 800 Kč  5 800 Kč 4 800 Kč
 B20 18.09. – 27.09. 2020 5 800 Kč 4 800 Kč 4 400 Kč

Cena zahrnuje
Ubytování v hotelu s polopenzí na 7 nocí, doprava klimatizovaným autobusem, bal-
kón, uvítací polévka, ložní prádlo a ručníky, karafa s vodou, denní úklid na pokojích, 
Wi-Fi, zapůjčení jízdních kol, denní služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
– Plážový servis (slunečník + 2 lehátka) = viz Ceník – plážový servis 
– Obědy (výběr z denní nabídky) = 90–140 Kč / osoba / den (platba na místě)
– Parkování u hotelu = 1 000 Kč / vozidlo / týden (omezený počet míst!)
– Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém pokoji = 2 500 Kč / týden
– Komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu = viz str. 4
– Výlety pořádané během pobytu = viz příloha katalogu a str. 7
– Klimatizace = 200 Kč / pokoj / den 

Poplatky městu Caorle – povinné (platba v hotovosti na místě)

Pobytová taxa = 0,70 EUR / dospělá osoba a dítě od 12 let / noc

ZDARMA
– Děti do 3 let bez nároku na služby (bez lůžka, stravy a dopravy)
– WiFi v přízemí hotelu
– Zapůjčení jízdních kol (max na 2 hod / denně) – vratná kauce 20,00 EUR
– Dětská cestovní postýlka, jídelní židlička, dětský kočárek – golfky, nočník
– Ubytování domácího mazlíčka – do střední velikosti

SLEVY
– Vlastní doprava = 1 000 Kč / osoba / týdenní pobyt
– Při sloučení dvou a více turnusů při autobusové dopravě = 500 Kč / osoba
– Pokoj s vlastním soc. zařízením na chodbě = 1 000 Kč / pokoj / týdenní pobyt

 Seniorská sleva
– Držitelé ZTP a senioři nad 60 let = 300 Kč / osoba / týdenní pobyt

 Časová sleva
–  Při platbě 100% z ceny zájezdu do 29.02. 2020 = 300 Kč / osoba s lůžkem / týden

Ceník – plážový servis (slunečník + 2 lehátka)

 Turnus   Cena za týden (so–pá)   Cena / 1 den
  1. řada 2. řada 3. řada 4. řada 5. řada a dále
 B01, B20    v ceně zájezdu
 B02 – B04, B19 1 800 Kč 1 600 Kč  1 400 Kč 1 300 Kč 1 100 Kč 400 Kč
 B05 – B06 2 300 Kč 1 900 Kč   1 700 Kč 1 600 Kč 1 400 Kč 400 Kč
 B07 – B09 2 600 Kč 2 300 Kč    2 100 Kč 2 000 Kč 1 600 Kč 400 Kč
 B10 – B18 2 800 Kč 2 700 Kč 2 500 Kč 2 400 Kč 2 000 Kč 400 Kč
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HOTEL CATTO–SUISSE 8 dní / 7 nocí
Nástupní den: SOBOTA, po dohodě i jiný nástupní den
 krátkodobé pobyty autobusovou dopravou

Hezký rodinný, klimatizovaný, bezbariérový hotel se nachází nedaleko centra 
města (Via Buonaroti 15), cca 250 m od moře a zároveň sousedí s hotelem Luisa. 
V blízkosti je park s dětským hřištěm a přístav pro plachetnice.

Čtyřpatrový hotel s výtahem a bezbariérovým přístupem nabízí 2–4 lůžkové 
klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením. V přízemí hotelu je klima-
tizovaná jídelna, recepce (8.00–24.00 hod), hotelový bar (platba EUR) a venkovní 
krytá terasa k posezení. Děti mohou využít venkovní krytý dětský koutek. Hotel 
disponuje vlastními parkovacími místy (za příplatek).

K  dispozici jsou 2–4 lůžkové pokoje (manželská postel a palanda nebo samo-
statné lůžko) s klimatizací (v ceně), s vlastním soc. zařízením, TV-SAT, trezorem, 
telefonem s přímou linkou a balkónem. K dispozici jsou dva bezbariérové pokoje 
pro vozíčkáře. Pro vícečlennou rodinu nabízíme prostorný, klimatizovaný pokoj 
až s 8 pevnými lůžky, soc. zařízením a terasou ve 4. patře hotelu.

STANDARD • 2–4 lůžkové klimatizované pokoje s balkónem
SUPERIOR • 2 lůžkové prostorné klimatizované pokoje s velkým
  balkónem, lednicí, sociální zařízení

Pokoje se předávají v  den příjezdu ve 13.00 hodin a v  den odjezdu musí být 
uvolněné do 9.00 hodin. Po příjezdu do Caorle se klienti hlásí u delegátky CK 
na recepci hotelu Luisa, která je ubytuje a sdělí veškeré bližší informace k poby-
tu a službám. 

Snídaně – formou bufetu, podává v klimatizované jídelně v přízemí hotelu 
Catto–Suisse v době 7.30–9.00 hod
Obědy – výběr z denní nabídky, bez nutnosti objednání předem, podává se 
v  době 12.00–13.00 hod v  jídelně hotelu Luisa nebo Teresa (obědy nejsou 
zahrnuty v  ceně pobytu, platí se na místě u delegátky – možnost platby 
v EUR / CZK nebo poukázkami – viz str. 3).
Večeře – objednávají se individuálně den dopředu na místě u delegátky CK. 
Lze využít možnosti výběru mezi hotelovou kuchyní a pizzerií:
 •  Večeře v  hotelu Teresa – česká kuchyně – tři chody s  výběrem z  menu 

(předkrm / polévka, výběr ze 4–5 hlavních jídel, dezert / ovoce / salát) 
 •  Večeře v  hotelu Catto–Suisse – italská kuchyně – tři chody (zeleninový 

bufet + první chod, druhý chod, dezert) 
 •  Večeře v místní pizzerii – dva chody + voda (pizza / těstoviny, salát dle 

nabídky)
Na vyžádání a po dohodě s kuchařem je možné připravit BEZLEPKOVOU 
stravu, VEGETARIÁNSKÉ a DIETNÍ menu.
Dětem do 12 let je podávána dětská polopenze (vyjma večeře v pizzerii).
Hotelový bar v  hotelu Catto-Suisse – platba v  EUR, bar v  hotelu Luisa 
a Teresa – platba v CZK / EUR nebo poukázkami (viz. str. 3).

Hotel

Pokoje

Typologie pokojů

Stravování
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Cena zahrnuje
Ubytování v hotelu se snídaní na 7 nocí, doprava klimatizovaným autobusem, bal-
kón, klimatizace, uvítací polévka, ložní prádlo a ručníky, denní úklid na pokojích, 
Wi-Fi, zapůjčení jízdních kol, denní služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.

Příplatky – nepovinné 
– VEČEŘE 250 Kč / dospělá osoba / večeře v hotelu Teresa
  200 Kč / dítě do 12 let / večeře v hotelu Teresa
  350 Kč / dospělá osoba / večeře v hotelu Catto–Suisse
  300 Kč / dítě do 12 let / večeře v hotelu Catto–Suisse
  300 Kč / dospělá osoba / v pizzerii

– POKOJ SUPERIOR = 2 000 Kč / pokoj / týden
– RODINNÝ POKOJ = 1 000 Kč / pokoj / týden
– Plážový servis (slunečník + 2 lehátka) = viz Ceník – plážový servis 
– Obědy (výběr z denní nab., hotel Luisa / Teresa) = 90–140 Kč / osoba / den
– Parkování u hotelu = 1 000 Kč / vozidlo / týden
– Parkování v parkovacím domě = 10 EUR / vozidlo / den
– Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém pokoji = 3 000 Kč / týden
– Komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu = viz str. 4
– Výlety pořádané během pobytu = viz příloha katalogu a str. 7
– Čtyřkolo = 100 Kč / 1 hod (pro max 2 dosp. osoby a 2 malé děti)
– Pes na pokoji = 10 EUR / noc

Poplatky městu Caorle – povinné (platba v hotovosti na místě)

Pobytová taxa = 1,00 EUR / dosp. osoba a dítě od 12 let / noc

ZDARMA
– Děti do 2 let bez nároku na služby (bez lůžka, stravy a dopravy)
– Wi-Fi připojení k internetu
– Zapůjčení jízdních kol (max na 2 hod / denně) – vratná kauce 20,00 EUR
– Dětská cestovní postýlka, jídelní židlička, dětský kočárek – golfky, nočník

SLEVY
– Vlastní doprava = 1 000 Kč / osoba / týdenní pobyt

 Seniorská sleva
– Držitelé ZTP a senioři nad 60 let = 300 Kč / osoba / týdenní pobyt

 Časová sleva
–  Při platbě 100% z ceny zájezdu do 29.02. 2020 = 300 Kč / osoba (neplatí pro 

děti bez lůžka) / týdenní pobyt

Děti do 2 let bez nároku na služby, pouze s dopravou = 2 500 Kč / týden

Cena – hotel Catto–Suisse týdenní pobyty

 Turnus Termín  Osoba na Děti do 12 let Osoba na
    1. a 2. lůžku na 3. lůžku 4. lůžku
 C01 22.05. – 31.05. 2020  8 300 Kč 7 800 Kč 5 200 Kč
 C02 29.05. – 07.06. 2020  8 500 Kč 8 000 Kč 5 300 Kč
 C03 05.06. – 14.06. 2020  9 300 Kč 8 600 Kč 5 800 Kč
 C04 12.06. – 21.06. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C05 19.06. – 28.06. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C06 26.06. – 05.07. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C07 03.07. – 12.07. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C08 10.07. – 19.07. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C09 17.07. – 26.07. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C10 24.07. – 02.08. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C11 31.07. – 09.08. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C12 07.08. – 16.08. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C13 14.08. – 23.08. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C14 21.08. – 30.08. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč
 C15 28.08. – 06.09. 2020  9 600 Kč 8 800 Kč 5 800 Kč

Ceník – plážový servis (slunečník + 2 lehátka)

 Turnus   Cena za týden (so–pá)   Cena / 1 den
  1. řada 2. řada 3. řada 4. řada 5. řada

 C01 – C02 1 800 Kč 1 600 Kč 1 400 Kč 1 300 Kč 1 100 Kč 400 Kč

 C03 – C04 2 300 Kč 1 900 Kč 1 700 Kč 1 600 Kč 1 400 Kč 400 Kč

 C05 – C07 2 600 Kč 2 300 Kč 2 100 Kč 2 000 Kč 1 600 Kč 400 Kč

 C08 – C15 2 800 Kč 2 700 Kč 2 500 Kč 2 400 Kč 2 000 Kč 400 Kč
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PRAKTICKÉ INFORMACE – APARTMÁNY
V Caorle je mnoho apartmánů, které si lze pronajmout po jednotlivých 
dnech, na týden, měsíc i na celou sezónu. Nabízíme apartmány nejen ve 
všech lokalitách Caorle, ale také ve všech cenových kategoriích.
V Caorle spolupracujeme již několik let s renomovanými agenturami 
a  v  mnoha případech přímo s majiteli apartmánů. V tomto katalogu 
uvádíme pouze některé apartmány z naší nabídky. Pokud si z  této 
nabídky nevyberete, neváhejte nás kontaktovat. Na základě 
konkrétních požadavků vybereme nejvhodnější apartmán podle vašich 
představ.

Poznámka: fotografie apartmánů jsou pouze orientační! 

UBYTOVÁNÍ
Po příjezdu do Caorle se musíte ohlásit delegátce CK v hotelu Teresa nebo 
Luisa (hotel bude uveden v  pobytovém poukazu), kde vás delegátka 
zaregistruje a  následně doprovodí k  apartmánu, nebo se s  delegátkou 
domluvíte telefonicky a sejdete u apartmánu. Adresa hotelu / apartmánu 
a tel. kontakt na delegátku budou uvedeny v  pobytovém poukazu, který 
obdržíte poštou nebo e-mailem před vaším odjezdem na dovolenou. 
Delegátka vás na místě bude informovat o  ubytování, o dění ve městě 
v  době vašeho pobytu a o službách poskytovaných v hotelu, které jako 
klient naší cestovní kanceláře můžete plně využívat. Dozvíte se, kdy a jaké se 
pořádají výlety (informační letáky k výletům jsou volně k dispozici v hotelu) 
a v případě zájmu se na některý přihlásíte. 

ZAČÁTEK A UKONČENÍ POBYTU 
Základní doba pobytu je většinou týdenní s nástupem v SOBOTU a odjezdem 
následující sobotu. Jako jediní nabízíme apartmány na libovolný počet 
nocí s nástupem a odjezdem KDYKOLIV v týdnu. Nástup na ubytování 
je vždy v  odpoledních hod mezi 16.00–19.30 hod. V případě příjezdu 
v ranních hodinách mohou klienti zaparkovat u jednoho z hotelů a až 
do ubytování využívat veškeré služby poskytované hotelem. Odevzdání 
apartmánu a  předání klíčů delegátce CK při ukončení pobytu je nutné do 
10.00 hod. Časný příjezd nebo pozdní odjezd z apartmánu neopravňuje 
k  delšímu užívání apartmánu. V případě zpoždění je třeba včas upozornit 
delegátku CK (kontakt je uveden na pobytovém poukazu), která zajistí v rámci 
možností hladký průběh vašeho pozdního ubytování. Upozorňujeme, že v 
Itálii je v době mezi 12.00–16.00 hod tzv. siesta a v tuto dobu jsou všechny 
agentury i obchody zavřeny.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Počet lůžek je dán typologií daného apartmánu. U apartmánů je typologie 
uvedena v popisu. V apartmánu nesmí být ubytovány jiné osoby, než osoby 
uvedené ve smlouvě o zájezdu. Do celkového počtu lůžek se zahrnuje 
i  rozkládací gauč, který je umístněn v místnosti s kuchyňským a  jídelním 
koutem. Ve většině případů jsou apartmány vybaveny jednoduše a účelně. 
Nebývá samozřejmostí trouba, mikrovlnná trouba ani varná konvice. 
Kuchyňský kout je vybaven lednicí, plynovým vařičem a základním nádobím 
pro maximální možný počet ubytovaných osob. Některé apartmány jsou 
navíc vybaveny klimatizací, pračkou, mikrovlnnou troubou, myčkou, žehlícím 
prknem, žehličkou a trezorem. Lůžkoviny a ručníky nejsou součástí vybavení 
apartmánů, lze si je půjčit (za příplatek) u  delegátky v  hotelu nebo použít 
své vlastní. Utěrky, hygienické a čisticí prostředky také nepatří do vybavení 
apartmánů (doporučujeme vzít si vlastní), vyjma apartmánů na libovolný 
počet nocí!

TYPOLOGIE APARTMÁNŮ
MONO (pro 2–4 osoby) = 1 místnost: kuchyňský a jídelní kout v  jedné 
místnosti s  manželským lůžkem, jednolůžkovým nebo dvoulůžkovým 
gaučem, nebo samostatnými lůžky, koupelna. Apartmány typu MONO 
nemají oddělenou ložnici.

BILO (pro 4–5 osob) = 2 místnosti: kuchyňský a jídelní kout v jedné místnosti 
s manželským lůžkem, jednolůžkovým nebo dvoulůžkovým gaučem, nebo 
samostatnými lůžky, ložnice s  manželským lůžkem, koupelna. Apartmány 
typu BILO mají jednu oddělenou ložnici.

TRILO (pro 6–8 osob) = 3 místnosti: kuchyňský a jídelní kout v jedné místnosti 
s  rozkládacím dvoulůžkovým gaučem, oddělená ložnice s  manželskou 
postelí, další ložnice s  manželskou postelí nebo oddělenými lůžky a/
nebo palandou, koupelna (někdy jsou k dispozici 2 koupelny – dle popisu 
apartmánu). Apartmány typu TRILO mají dvě oddělené ložnice.

QUADRILO (pro 6–9 osob) = 4 místnosti: kuchyňský a jídelní kout s rozkládacím 
dvoulůžkovým gaučem, 3 ložnice s  manželskými lůžky, samostatnými lůžky 
nebo palandou, koupelna (někdy jsou k  dispozici 2  koupelny – dle popisu 
apartmánu). Apartmány QUADRILO mají 3 oddělené ložnice.

Každý apartmán je jiný a proto je nelze takto jednoznačně rozdělit. V popisku 
u  jednotlivých apartmánů naleznete více informací. Pokud se ani tam 
nedočtete, co vás zajímá, zašlete dotaz přímo do kanceláře a referenti CK rádi 
zjistí veškeré podrobnosti přímo u našich italských partnerů.

PARKOVÁNÍ
Většina apartmánů disponuje vlastními parkovacími místy (viz popis). 
Apartmán = 1 parkovací místo! Je-li parkování k dispozici, bývá již zahrnuto 
v ceně pobytu. Jste-li ubytovaní v apartmánu bez parkoviště, lze využít (za 
příplatek) v  případě volných míst parkoviště u hotelu Teresa nebo Luisa. 
Počet parkovacích míst u hotelů je omezen, proto doporučujeme si parkování 
zajistit již při sepsání smlouvy o zájezdu. 

BAZÉN 
U některých apartmánů jsou k dispozici bazény (viz popis). O délce a době 
provozu bazénu rozhoduje ubytovatel. Běžně jsou bazény v provozu od 
pol. května do pol. září. Je nutné dodržovat odpolední klid, kdy jsou bazény 
uzavřené (cca 13.00–16.00 hod). U bazénů nebývají k dispozici lehátka ani 
slunečníky a někde je nutná i koupací čepice. Bazény jsou přístupné pouze 
ubytovaným v daném objektu!

PLÁŽOVÝ SERVIS
Plážový servis = slunečník + 2 lehátka (cena 2 100 Kč / servis / týden). 
Při zakoupení plážového servisu na libovolný počet dní, je účtována poměrná 
část z této ceny.
V Caorle je část pláží veřejná. tzn. bez plážového servisu, neudržovaná, 
převážná část pláží je však s  plážovým servisem a za poplatek. Jedná 
se o udržované pláže, rozdělené na východní plaž – Levante a západní 
pláž – Ponente. Obě pláže se dělí do sektorů a v každém sektoru je bar 
s občerstvením, toalety, převlékací kabinky, dětské koutky, hřiště na volejbal 
nebo pétanque a v  sezóně animační programy pro děti i dospělé. Na vaší 
bezpečnost dohlížejí plavčíci. Některé apartmány mají plážový servis již 
zahrnutý v ceně. Pokud v ceně za pronájem apartmánu není plážový servis 
zahrnutý, klienti si ho mohou dokoupit servis našich hotelů při objednání 
a sepsání smlouvy o zájezdu. Každý z našich hotelů má určitý počet plážových 
servisů v sektoru, který se nachází v nejblížší vzdálenosti od daného hotelu. 
V případě zakoupení plážového servisu vám delegátka předá kartičku 
opravňující využívat daný servis.  
UPOZORNĚNÍ: Doposud bylo možné zdarma využívat pláž mezi 
placenými plažovými servisy a mořem. Klienti zde mohli pobývat pouze 
na osuškách. Na základě nařízení města Caorle je nyní již zakázáno 
volně tento prostor užívat k relaxaci. Pokud klienti nebudou mít zájem 
o zakoupení plážového servisu, pak mohou zdarma využívat veřejné 
pláže. Upozorňujeme, že volně přístupné veřejné pláže se nachází oproti 
soukromým plážím ve větší vzdálenosti od našich hotelů – na Levante 
(východní pláž) a na konci Ponente (západní pláž). Bližší informace vám 
sdělí delegátky v hotelu. 

DELEGÁT
V Caorle jsou vám NEPŘETRŽITĚ k dispozici česky mluvící delegáti, kteří vás 
přivítají při příjezdu do Caorle a starají se o hladký průběh vaší dovolené. 
V den příjezdu vás ubytují a dále sdělí důležité informace k vašemu pobytu. 
U delegáta si také můžete objednat výlety (viz příloha katalogu a na str. 7), 
snídaně, obědy a/nebo večeře. Tím nejdůležitějším však je jeho pomoc 
v případě komplikací, náhlých onemocnění či úrazech. Kontakty naleznete 
na zadní straně katalogu nebo na pobytovém poukazu, který vám bude 
zaslán před odjezdem do Caorle. 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Cestování a ubytování domácích mazlíčků s naší CK do Caorle je možné 
pouze po předchozí dohodě s referentem cestovní kanceláře. S sebou je 
potřeba mít očkovací průkaz domácího mazlíčka. V Caorle platí přísný zákaz 
vodění domácích mazlíčků na pláž, vyjma pláže výhrazené přímo pro domácí 
mazlíčky. Tzv. „psí pláž“ se nachází na konci pláže Levante (před veřejnou 
pláží), nebo na konci pláže Ponente. Kartičky na tuto pláž lze vyžádat 
u delegátky v hotelu.
V případě autobusové dopravy lze přepravovat pouze jednoho domácího 
mazlíčka. Ve městě je pohyb mazlíčků možný pouze na vodítku. 

DOPRAVA
Apartmány jsou nabízeny převážně s  VLASTNÍ DOPRAVOU. Pokud klienti 
využijí vlastní dopravu, s pobytovým poukazem obdrží podrobný itinerář 
cesty s uvedením aktuálních silničních a dálničních poplatků. 
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PRAKTICKÉ INFORMACE – APARTMÁNY
V  případě pozdního příjezdu do místa pobytu z  důvodů technických, 
dopravních či vyšší moci, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu 
nečerpaných služeb. Po příjezdu do Caorle se klienti dostaví do našeho 
hotelu, kde se nahlásí u delegátky CK. Delegátka je následně zaregistruje 
a vybere pobytovou taxu. Zároveň klienty seznámí s programem a službami 
hotelu. Hotel, kde se klienti nahlásí, bude upřesněn v pobytovém poukazu 
(hotel Teresa nebo hotel Luisa).

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Klienti mohou využít také autolbusovou dopravu, která je zajištěna kvalitními, 
moderními a klimatizovanými autobusy našich smluvních partnerů. K dispozici 
jsou autobusy 51 míst, 54 míst, 57 míst, 59 míst a patro autobus 81 míst. 
V každém autobuse je DVD přehrávač a toaleta.
Pravidelné odjezdy autobusů z  ČR jsou ve STŘEDU, PÁTEK a NEDĚLI 
večer. Příjezdy zpět do ČR jsou v PÁTEK, NEDĚLI a ÚTERÝ v ranních hodinách. 
POZOR: Nedělní odjezdy z  ČR a úterní příjezdy do ČR jsou pouze v  hlavní 
sezoně (červenec–srpen).
Přesný čas odjezdu je uveden v  pobytovém poukazu, který klient obdrží 
spolu s pokyny k odjezdu.
CK si s  ohledem na prodaná nástupní místa vyhrazuje právo na změnu 
trasy a  s  tím spojené časy odjezdu. Zasedací pořádek v  autobuse tvoří CK 
před odjezdem na základě data sepsání smlouvy o zájezdu. Při udělování 
míst v autobuse je přihlíženo na zdravotní stav klienta. Zaasedací pořádek 
v  autobuse je konečný a nelze jej měnit či reklamovat. Trpíte-li nevolností 
nebo chcete-li z  jakýchkoliv důvodů místa v  přední části autobusu, 
doporučujeme včasnou rezervaci zájezdu. Kupujete-li zájezd na poslední 
chvíli, neočekávejte prosím, že budete umístěni v přední části autobusu
V autobuse se obsazují všechna sedadla, tzn. i poslední řada. Nelze počítat 
s volnými místy a požadavkům na samostatné dvousedadlo (za příplatek) lze 
vyhovět pouze v případě, že autobus nebude zcela obsazen. Čekací doba na 
opozdilce je 15 minut. Vzhledem k nepředvídatelným událostem (dopravní 
situace, změny počasí, technické problémy) může dojít k prodloužení doby 
jízdy a tím vzniknout případná zpoždění. CK neodpovídá za zpoždění a neručí 
za škody, které mohou vzniknout cestujícím v  jeho důsledku. Cestujícím 
v  takovém případně nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, případně 
ani nárok na jinou náhradu škody. 
Po dohodě s CK je možné přepravit domácího mazlíčka (do střední velikosti).
Zajistíme také samostatnou dopravu bez ubytováni z ČR do CAORLE a zpět 
(informace o ceně viz příplatky nepovinné).

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Odjezdový den STŘEDA, PÁTEK a NEDĚLE ve večerních hodinách po trase:
A) Česká Lípa, Mladá Boleslav, Mělník, Neratovice, Praha – Černý Most, Benešov, 
Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice, Kaplice, Dolní Dvořiště
B) Česká Lípa, Hradec Králové, Pardubice, Humpolec, Jihlava, Pelhřimov, Brno
Nástupní místa mimo trasu A a B jsou za příplatek, pouze po předchozí 
dohodě s CK a při minimálním počtu 10 osob. 
Odjezdový den NEDĚLE pouze v hlavní sezóně (červenec–srpen) a výhradně 
na trase A.

ZAVAZADLA
Každý cestující má nárok na jedno zavazadlo do hmotnosti 20 kg. Zavazadla 
s váhou přesahující 20 kg / osoba mohou být z dopravy vyloučena. Z přepravy 
jsou vyloučena kola, isotermické tašky, balení PET lahví a další objemná 
zavazadla. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního 
přostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. CK nepřebírá záruky 
za ztrátu nebo odcizení zavazadla. V případě stráty nebo odcizení může 
zákazník požádat o pomoc zástupce dopravce nebo CK. Náhradu škody 
klient uplatňuje přímo u pojišťovny. Obecně platí, že všechna zavazadla bez 
výjimky musí být označena vysačkou se jménem, bydlištěm a telefonním 
číslem na majitele. Nabízíme převoz samostatných zavazadel autobusem za 
příplatek 500 Kč / zavazadlo. 

LETECKÁ DOPRAVA
Do Caorle je možné využít také letecké dopravy z Prahy do Benátek, letiště 
Marco Polo nebo Treviso (přímý let, doba letu cca 1 hod). Letenku si každý 
zajišťuje sám, popřípadě o to může požádat naše referenty v CK s vědomím, 
že cena za letenku je splatná v plné výši při objednání zájezdu. Zároveň bere 
klient na vědomí, že tyto letenky jsou nevratné a jejích zrušení podléhá 
stornopoplatku 100% z  ceny letenky. Na letenky se nevztahují storno 
podmínky cestovní kanceláře CK Eva Šulcová. Na vyžádání a za příplatek 
zajistíme transfer z / na letiště, případně je možné využít linkového autobusu 
z letiště do Caorle.
Pro přepravu zavazadel platí standardní podmínky leteckých společností.

STRAVOVÁNÍ
Klienti ubytovaní v  apartmánech mají VLASTNÍ STRAVOVÁNÍ s  možností 
dokoupení polopenze nebo pouze obědů a/nebo večeří na jednotlivé dny, 
podávané v  hotelu Teresa nebo Luisa (dle volby klienta). Není povoleno 
odnášet potraviny mimo hotelovou jídelnu. Časy určené na snídani, oběd 
a večeři jsou stanovené, změna časů je možná pouze po dohodě s delegátkou. 
V obou hotelech jsou k dispozici všem klientům CK Eva Šulcová hotelové 
BARY s celodenním provozem (od 9.00 do 24.00 hod), se širokým výběrem 
nealko a  alkoholických nápojů, včetně českého točeného piva a točené 
kofoly. Stravování a konzumace v barech není v ceně pobytu – platba na 
místě v CZK / EUR (ceny českých restaurací) nebo platebními poukázkami.

POBYTOVÝ POUKAZ 
Před nástupem na dovolenou obdrží klient pobytový poukaz s důležitými 
informacemi. Doporučujeme řádně zkontrolovat veškeré informace a údaje 
na pobytovém poukazu – vše musí souhlasit s tím, co bylo objednáno 
a  zaplaceno. Kontrolou lze předejít případným nesrovnalostem, ke kterým 
by mohlo dojít po příjezdu do hotelu. Na pobytovém poukazu je uveden 
kontakt na česky mluvící delegátku, která se o vás bude po celou dobu 
pobytu starat. Zároveň je zde i tel. kontakt pro případ nutnosti v den odjezdu 
nebo během cesty do destinace. 

POLEDNÍ A NOČNÍ KLID
Zvykem je dodržování poledního a nočního klidu. Polední klid je v době 
13.00–15.30 hod a noční klid je v době 23.00–07.00 hod. V hotelech 
i  apartmánech  je nutné tento klid respektovat. O vnitřním řádu hotelů 
a  apartmánů budete informováni delegátkou v den vašeho příjezdu do 
Caorle.
K dovolené patří i večerní zábava, bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, 
které mohou působit hluk. Také zvuková propustnost mezi jednotlivými 
pokoji v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. 
Absolutní klid v turistických centrech nenajdete a hluk není podnětem 
k reklamaci zájezdu.

PŘÍPLATKY – NEPOVINNÉ
– Plážový servis (1 slunečník + 2 lehátka) = 2 100 Kč / týden 
– Doprava dálkovým autobusem = 2 000 Kč / osoba / obousměrná 
– Doprava autobusem, bez ubytování = 1 100 Kč / osoba / jednosměrná
– Příplatek za dvousedadlo = 2 000 Kč / osoba / obousměrná
– Transfer z/na letiště = 90,00 EUR / max 6 osob / jednosměrná 
– Linkový autobus z/na letiště = cca 20,00 EUR / dosp. osoba / jednosměrná 
– Parkování u hotelu Teresa / Luisa = 1 000 Kč / vozidlo / týden 
– Polopenze v hotelu Teresa / Luisa = 2 100 Kč / dosp. osoba / týden 
– Polopenze v hotelu Teresa / Luisa = 1 700 Kč / dítě do 12 let / týden 
– Večeře v hotelu Teresa / Luisa = 250 Kč / dosp. osoba / den (3 chody + voda) 
– Večeře v hotelu Teresa / Luisa = 200 Kč / dítě do 12 let / den (3 chody + voda) 
–  Obědy v hotelu Teresa / Luisa = 90–140 Kč / osoba / den (denní nabídka 

minutek a hotovek)
– Ložní prádlo a ručníky = 350 Kč / osoba / pobyt
– Komplexní cestovní pojištění vč. storno pojištění zájezdu = viz str. 4 katalogu
– Výlety pořádané během vašeho pobytu = viz příloha a str. 7 katalogu

VRATNÁ KAUCE
Kauce na apartmán = 1 000 Kč

ZÁKLADNÍ ÚKLID
Při ukončení pobytu je potřeba před opuštěním a předáním apartmánu 
vždy provést základní úklid, a to úklid kuchyňského koutu (vynést odpadky, 
odmrazit a  vyčistit lednici, umýt nádobí) a všude vč. balkónu musí být 
zametená a  vytřená podlaha. Pokud před opuštěním apartmánu nebude 
základní úklid proveden, na náklady spojené s úklidem bude použita kauce. 
Nejedná se o závěrečný úklid, který je již v ceně apartmánu.

PŘÍPLATKY MĚSTA CAORLE – POVINNÉ
Pobytová taxa není zahrnuta v ceně pobytu a je nutné ji uhradit v EUR na 
místě v hotovosti delegátce CK při nástupu na ubytování. 
Výše pobytové taxy je 1,00 EUR / dosp. osoba a děti od 12 let / noc

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
115 – HASIČI
112 – CARABINIERI
118 – POHOTOVOST
116 – DÁLNIČNÍ POHOTOVOST
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Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 1 noc, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, 
Wi-Fi (v hotelu Luisa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), sada čistících prostředků, pojištění CK proti 
úpadku, služby delegáta, lůžkoviny a ručníky (při pobytu max 3 noci).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, lůžkoviny a ručníky, výlety. 

APARTMÁNY ANGELO (kdykoliv) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

 (20 m od hotelu Luisa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.05.–16.05. 16.05.–30.05. 30.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–25.07. 25.07.–22.08.
  12.09.–26.09.  05.09.–12.09. 22.08.–05.09.

 MONO (2–4) 900 Kč 1 200 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč 2 200 Kč 2 600 Kč
 BILO (2–4) 1 000 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč 2 200 Kč 2 800 Kč 3 000 Kč

Apartmány s balkónem se nachází ve 2. patře rodinné vilky (bez výtahu),v těsné blízkosti hotelu 
Luisa, cca 400 m od historického centra města a cca 200 m od moře. Jsou jednoduše zařízené, 
vybavené klimatizací, pračkou (pouze apartmán BILO), lednicí, TV, sporákem. Apartmán MONO 
má oddělenou kuchyňku. Parkování je zajištěno ve dvoře vilky.
Typ apartmánu: MONO, BILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 1 noc, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, Wi-Fi (v hotelu Teresa), 
zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), sada čistících prostředků, dětská postýlka, pojištění CK proti 
úpadku, služby delegáta, lůžkoviny a ručníky (při pobytu max 3 noci).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, parkování, lůžkoviny a ručníky, výlety.

APARTMÁNY ZOCCARATO (kdykoliv) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

 (20 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.05.–16.05. 16.05.–30.05. 30.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–25.07. 25.07.–22.08.
  12.09.–26.09.  05.09.–12.09. 22.08.–05.09.

 MONO (2–4) 700 Kč 800 Kč 1 200 Kč 1 400 Kč 2 000 Kč 2 200 Kč
 BILO (2–4) 800 Kč 900 Kč 1 300 Kč 1 600 Kč 2 200 Kč 2 300 Kč

Nachází se v centru města, cca 300 m od pláže a zároveň pouhých 20 m od hotelu Teresa. Apart-
mány jsou ve 2. patře (bez výtahu) v podkroví rodinného domku. Tyto starší a jednoduše vybavené 
apartmány mají společnou velkou terasu s posezením, každý apartmán má svou vlastní vybave-
nou kuchyňku a koupelnu. Parkování je zajištěno ve dvoře hotelu Teresa (za příplatek).
Typ apartmánu: MONO, BILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 1 noc, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, 
Wi-Fi ( v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol ( v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby 
delegáta, sada čistících prostředků, lůžkoviny a ručníky (při pobytu max 3 noci).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v  hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storna pojištění zájezdu, lůžkoviny a ručníky, výlety.

APARTMÁNY CASA MARCELLA (kdykoliv) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

 (50m od hotelu Teresa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.05.–16.05. 16.05.–30.05. 30.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–25.07. 25.07.–22.08.
  12.09.–26.09.  05.09.–12.09. 22.08.–05.09.

 BILO (2–4) 1 000 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč 2 200 Kč 2 600 Kč 2 900 Kč
 TRILO (5–6) 1 300 Kč 1 600 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč 2 800 Kč 3 200 Kč

Apartmány v centru města, cca 100 m od moře a v blízkosti hotelu Teresa. K dispozici jsou 2 apartmány 
v přízemí s terasou (se stolem a židlemi). Apartmán BILO se skládá z obýv. pok. s rozkl. dvoulůž. gaučem 
a vybaveným kuch. koutem, ložnice s manž. lůžkem, koupelna a menší dvorek. Apartmán TRILO má pro-
storný obýv. pokoj s rozkl. dvoulůžkovým gaučem, vybavený kuch. kout, prostorná ložnice s manželským 
lůžkem, pokoj se dvěma samostatnými lůžky, koupelna a dvorek. Apartmány jsou vybaveny TV-SAT, klima-
tizací, pračkou, troubou, lednicí a zahradním nábytkem. Parkování zajištěno ve dvoře hotelu Teresa.
Typ apartmánu: BILO, TRILO.
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Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 1 noc, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, Wi-Fi 
(v hotelu Luisa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), lůžkoviny a ručníky (při pobytu max 3 noci), sada 
čistících prostředků, dětská postýlka, jídelní židlička, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do za-
hraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety pořádané během vašeho pobytu.

APARTMÁN DESPERADO (kdykoliv) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

 (100 m od hotelu Luisa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.05.–16.05. 16.05.–30.05. 30.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–25.07. 25.07.–22.08.
  12.09.–26.09.  05.09.–12.09. 22.08.–05.09.

 QUADRILO (8–9) 1 300 Kč 1 900 Kč 2 300 Kč 2 600 Kč 3 000 Kč 3 200 Kč

Velmi prostorný, jednoduše zařízený apartmán v blízkosti našeho hotelu Luisa (vzdálenost cca 
100 metrů), pouhých 250 m od pláže a 400 m od historického centra města. Apartmán se skládá 
z: 2 koupelny, ložnice s manželskou postelí, druhá ložnice s manželskou postelí a palandou, další 
ložnice s manželskou postelí a jedním samostatným lůžkem, denní místnost s kompletně vybave-
ným kuchyňským koutem (lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba a TV), technická místnost 
s pračkou. Klimatizace. Parkování zajištěno u hotelu Luisa.
Typ apartmánu: QUADRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 1 noc, plážový servis, klimatizaci, parkování, využívání bazénu a lehátek u ba-
zénu, spotřebu el. Energie a plynu, vodné a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), Wi-Fi (v hotelu 
Luisa). Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do za-
hraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety pořádané během vašeho pobytu.

RESIDENCE COLOMBO (kdykoliv) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Velice oblíbená residence s bazénem (na střeše komplexu, okdud je nádherný výhled na moře) pro dospělé 
i děti, pouze 30 metrů od pláže a zároveň nedaleko hotelu Luisa. K disp. na lib. počet nocí jsou dva apartmány. 
MONO (ve 4. patře s výt.) s balkónem s výhledem na moře. Apartmán má kompletně vybavený kuch. kout 
(lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) s jídelním stolem a židlemi, dále je zde manž. postel, roz-
kládací křeslo a jedno výsuvné lůžko, koupelna. TRILO (ve 3. patře s výt.) se skládá ze dvou samostatných ložnic 
s manž. postelí (lze i oddělit), prost. obývacího pok. s kuch. s jídelním koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., 
koupelny se sprch. koutem. Apartmán je směřovaný na východ a má velký balkón přístupný ze všech pokojů.
Typ apartmánu: MONO

 (700 m od hotelu Luisa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.05.–16.05. 16.05.–30.05. 30.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–25.07. 25.07.–22.08.
  12.09.–26.09.  05.09.–12.09. 22.08.–05.09.

 MONO (2–4) 1 600 Kč 1 900 Kč 2 200 Kč 2 900 Kč 3 100 Kč 3 500 Kč
 TRILO (4–6) 1 800 Kč 2 400 Kč 2 800 Kč 3 500 Kč 3 900 Kč 4 200 Kč
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Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 1 noc, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, Wi-Fi 
(v hotelu Luisa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), lůžkoviny a ručníky (při pobytu max 3 noci), sada 
čistících prostředků, dětská postýlka, jídelní židlička, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety pořádané během vašeho pobytu.

APARTMÁN CASA MANZONI (kdykoliv) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

 (100 m od hotelu Luisa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.05.–16.05. 16.05.–30.05. 30.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–25.07. 25.07.–22.08.
  12.09.–26.09.  05.09.–12.09. 22.08.–05.09.

 BILO (2–4) 2 koup. 1 400 Kč 1 900 Kč 2 300 Kč 2 600 Kč 3 000 Kč 3 200 Kč
 TRILO (5–7) 2 koup. 1 600 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč 2 800 Kč 3 200 Kč 3 400 Kč

Moderní apartmány se nachází v blízkosti hotelu Luisa a pouhých 30 metrů od pláže. K dispozi-
ci jsou apartmány BILO a TRILO. Apartmán BILO (2. patro bez výtahu) má obývák s rozkládacím 
dvoulůžkem, vybavený kuchyňský kout, oddělenou ložnici, 2 koupelny a balkon. Apartmán TRILO 
(2.patro bez výtahu) se skládá z prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím dvoulůžkovým gaučem, ložnice s manželskou postelí, pokoj s manželskou postelí a jedním sa-
mostatným lůžkem, 2 koupelny, balkón. Apartmány jsou vybavené klimatizací, TV a společnou 
pračkou. Parkování a vyhraněných zónách (modrá zóna). 
Typ apartmánu: BILO, TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 1 noc, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, lůžkoviny a ruč-
níky (při pobytu max 3 noci), Wi-Fi (v hotelu Luisa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), pojištění 
CK proti úpadku, služby delegáta, dětská postýlka a jídelní židlička, sada čistících prostředků.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, lůžkoviny a ručníky (při pobytu 4 a více nocí), kom-
plexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety, plážový servis.

APARTMÁN NOCE 5 (kdykoliv) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

 (30 m od hotelu Luisa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.05.–16.05. 16.05.–30.05. 30.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–25.07. 25.07.–22.08.
  12.09.–26.09.  05.09.–12.09. 22.08.–05.09.

 TRILO (5–6) 1 200 Kč 1 800 Kč 2 200 Kč 2 500 Kč 2 800 Kč 3 000 Kč

Apartmán s  terasou na klidném místě jen 150 metrů od moře (2. patro, bez výtahu) se nachází 
v blízkosti hotelu Luisa. V obývacím pokoji s kuchyňským koutem je rozkládací gauč, ložnice s man-
želskou postelí a samostatným lůžkem, druhá ložnice s jedním samostatným lůžkem, zrekonstru-
ovaná koupelna s vanou. Apartmán je vybavený klimatizací, TV a pračkou. Parkování je zajištěno 
u apartmánu.
Typ apartmánu: TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 1 noc, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, Wi-Fi 
(v hotelu Luisa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), lůžkoviny a ručníky (při pobytu max 3 noci), sada 
čistících prostředků, dětská postýlka, jídelní židlička, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do za-
hraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety pořádané během vašeho pobytu.

APARTMÁN GIOTTO (kdykoliv) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

 (100 m od hotelu Luisa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.05.–16.05. 16.05.–30.05. 30.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–25.07. 25.07.–22.08.
  12.09.–26.09.  05.09.–12.09. 22.08.–05.09.

 MONO (2–3) 1 000 Kč 1 200 Kč 1 600 Kč 1 900 Kč 2 200 Kč 2 500 Kč

Malý útulný apartmán s balkónem v těsné blízkosti hotelu Luisa. Apartmán je vzdálen asi 150 me-
trů od pláže. Apartmán je klimatizovaný, jedná se o jednu místnost s rozkládacím dvoulůžkovým 
gaučem a rozkládacím křeslem. Na protější straně pokoje je vybavený kuchyňský kout a koupelna 
se sprchovým koutem a pračkou.
Typ apartmánu: MONO
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Sobotní nástup (700 m od hotelu Luisa)

 Typ apartmánu 25.04.–22.05. 23.05.–29.05. 30.05.–12.06. 13.06.–26.06. 27.06.–07.08. 08.08.–21.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09.  29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 MONO (2–4) 8 500 Kč 10 800 Kč 15 500 Kč 16 500 Kč 19 800 Kč 25 000 Kč
 BILO (2–5) 9 800 Kč 13 500 Kč 18 700 Kč 21 500 Kč 25 700 Kč 28 400 Kč
 TRILO (4–6) 11 500 Kč 16 500 Kč 21 500 Kč 24 000 Kč 29 200 Kč 32 000 Kč

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, klimatizaci, parkování, využívání bazénu a lehátek u ba-
zénu, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), Wi-Fi (v hotelu 
Luisa). Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storno 
pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

RESIDENCE COLOMBO (So) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Velmi oblíbené apartmány s bazénem, dětským bazénem (na střeše budovy v 6. patře) a výtahem pou-
ze 30 m od pláže a cca 800 m od centra města. Moderně zařízené apartmány jsou vybavené klimatizací, 
TV-SAT a balkónem (některé s výhledem na moře). Parkování v garážích budovy.
Typ apartmánu: MONO, BILO, TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, spotřeba el. energie a plynu, vodné a stočné, parkování, 
Wi-Fi (v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, ložní prádlo a ručníky, stravování v hotelu, komplexní 
pojištění do zahraničí vč. pojištění storna zájezdu, výlety.

APARTMÁN MURETTO (So) Itálie – Caorle (centrum)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Zrekonstruovaný klimatizovaný apartmán se nachází přímo v historickém centru. Apartmán 
v 1. patře se skládá z obývacího pokoje s rozkládacím gaučem, ložnice s manželskou postelí, ložnice 
se samostatnou postelí s výsuvným lůžkem, koupelna se sprchovým boxem. Součástí je také vyba-
vená kuchyně včetně sporáku s elektrickou troubou, mikrovlnné trouby a lednice s mrazákem. 
Apartmán prošel v roce 2017 celkovou rekonstrukcí. Parkování je zajištěno přímo u apartmánu.
Typ apartmánu: TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, spotřeba el. energie a plynu, vodné a stočné, parkování, 
Wi-Fi (v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, ložní prádlo a ručníky, stravování v hotelu, komplexní 
pojištění do zahraničí vč. pojištění storna zájezdu, výlety.

APARTMÁNY PERLA (So) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Sobotní nástup (100 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 01.04.–20.05. 21.05.–05.06. 06.06.–26.06. 27.06.–17.07. 18.07.–31.07. 01.08.–22.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09. 29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 BILO (4) 10 500 Kč 14 000 Kč 18 000 Kč 23 500 Kč 25 000 Kč 26 500 Kč
 TRILO (4–5) 12 600 Kč 18 000 Kč 21 500 Kč 26 500 Kč 27 000 Kč 29 500 Kč

Kompletně zrekonstruované apartmány se nachází v historickém centru. K dispozici jsou apartmá-
ny BILO a TRILO. Apartmán BILO má obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kovým gaučem, ložnici s manželským lůžkem a koupelnu se sprchovým koutem. Apartmán TRILO 
je ve 2. patře budovy, má prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnici s manželským 
lůžkem, ložnici s jedním samostatným a jedním výsuvným lůžkem. Apartmány jsou klimatizované 
a součástí vybavení je i pračka a myčka nádobí.
Typ apartmánu: BILO, TRILO

Sobotní nástup (100 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/noc)

 Typ apartmánu 18.04.–23.05. 23.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08. 29.08.–05.09. 05.09.–12.09.
  12.09.–19.09.  22.08.–29.08.

 TRILO (5–6) 11 000 Kč 16 000 Kč 22 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 17 200 Kč 12 500 Kč
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APARTMÁNY VILLA CHIARA (So) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

PORTO PICCOLO (So) Itálie – Caorle (centrum)

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, závěrečný úklid, klimatizaci, parkování, spotřebu el. ener-
gie a plynu, vodné a stočné, Wi-Fi (v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění 
CK proti úpadku, služby delegáta.

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, závěrečný úklid, klimatizaci, parkování, spotřebu el. ener-
gie a plynu, vodné a stočné, Wi-Fi (v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění 
CK proti úpadku, služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, ložní prádlo a ručníky, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění 
do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, ložní prádlo a ručníky, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění 
do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety.

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Nová residence v těsné blízkosti historického centra, cca 300 m od moře a zároveň pouhých cca 20 m 
od hotelu Teresa. K dispozici jsou apartmány v přízemí (PALME a MARE) nebo v 1. patře s balkónem 
(SABBIA a SOLE). Všechny apartmány jsou typu TRILO, klimatizované, minimalisticky zařízené a skládají 
se z prostorného obývacího pokoje s kompletně vybavenou kuchyňskou linkou a rozkládacím dvou-
lůžkovým gaučem (vyjma apartmánu PALME, kde pohovka není rozkládací), ložnice s manželským lůž-
kem, pokoj se dvěma samostatnými lůžky (vyjma apartmánu MARE, kde jen palanda a výsuvné lůžko) 
a  2  koupelny. Vybavení apartmánů: klimatizace, trezor, TV, myčka, trouba, mikrovlnná trouba 
a pračka. Parkování přímo ve dvoře residence.
Typ apartmánu: TRILO

Moderní klimatizované apartmány (s výtahem) přímo v historickém centru města u rybářského 
přístavu a zároveň pouhých 50 m od moře. Apartmány jsou nadstandardně vybavené (pračka, 
myčka, mikrovlnná trouba, indukční varná deska). Některé apartmány jsou mezonetové a mají 
2 koupelny. Všechny apartmány mají balkón s výhledem na přístav nebo na historické centrum. 
Parkování je zajištěno v podzemních garážích.
Typ apartmánu: TRILO

Sobotní nástup (20 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 18.04.–23.05. 23.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08. 22.08.–29.08. 29.08.–05.09.
  05.09.–15.09.

 PALME (2–4) 10 800 Kč 15 600 Kč 22 900 Kč 27 900 Kč 32 600 Kč 16 700 Kč 12 200 Kč
 SABBIA (2–5) 10 100 Kč 14 800 Kč 22 200 Kč 27 200 Kč 31 600 Kč 16 000 Kč 11 400 Kč
 SOLE (2–5) 10 800 Kč 15 600 Kč 22 900 Kč 27 900 Kč 32 100 Kč 16 500 Kč 12 000 Kč
 MARE (4–6) 11 500 Kč 16 100 Kč 23 200 Kč 28 200 Kč 32 900 Kč 17 500 Kč 13 000 Kč

Sobotní nástup (150 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 18.04.–23.05. 23.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08. 29.08.–05.09. 05.09.–12.09.
  12.09.–19.09.  22.08.–29.08.

 A7 (2–4) 2 koup. 10 800 Kč 15 600 Kč 22 900 Kč 27 900 Kč 32 600 Kč 16 700 Kč 12 200 Kč
 A14 (3–5) 10 100 Kč 14 800 Kč 22 200 Kč 27 200 Kč 21 600 Kč 16 000 Kč 11 400 Kč
 A18 (4–6) 10 800 Kč 15 600 Kč 22 900 Kč 27 900 Kč 32 100 Kč 16 500 Kč 12 000 Kč
 A19 (4–6) 2 koup. 11 500 Kč 16 100 Kč 23 200 Kč 28 200 Kč 32 900 Kč 17 500 Kč 13 000 Kč
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RESIDENCE CORALLO (So) Itálie – Caorle (centrum)

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, Wi-Fi, TV-SAT, TV-SKY, závěrečný úklid (vyjma kuchyň-
ského koutu), klimatizace, hlídané parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, zapůjčení 
jízdních kol, zapůjčení dětské postýlky a jídelní židličky, pobytovou taxu, ložní prádlo a ručníky, sadu 
čisticích prostředků (houbička, utěrka, tablety do myčky, prací prášek, toaletní papír, mycí prostředky, 
odpadkové pytle), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta. 

Cena nezahrnuje
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storna 
pojištění zájezdu, výlety pořádané během vašeho pobytu.

Residence s výtahem se nachází přímo v historickém centru města, přímo u moře a zároveň v blíz-
kosti hotelu Teresa. Všechny apartmány mají balkón a apartmány typu BILO jsou s přímým nebo 
bočním výhledem na moře. Moderně zařízené apartmány jsou odhlučněné a nadstandardně vyba-
vené: klimatizace/topení, TV-SAT (české programy), pračka, myčka, mikrovlnná trouba, rychlo-
varná konev, trezor, žehlička s žehlicím prknem, Wi-Fi, bezpečnostní dveře.
Typ apartmánu: BILO, TRILO

Sobotní nástup (450 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu   02.05.–09.05.
   25.04.–02.05. 23.05.–30.05. 09.05.–23.05.  27.06.–18.07.
   12.09.–26.09. 29.08.–12.09. 30.05.–06.06. 06.06.–27.06. 22.08.–29.08. 18.07.–22.08.

 BILO (2–4) výhled na moře 12 500 Kč 15 400 Kč 20 100 Kč 25 400 Kč 26 400 Kč 29 700 Kč

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, 
zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, dětská postýl-
ka, židlička, služby delegáta, závěrečný úklid.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění  do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

APARTMÁNY MARA (So) Itálie – Caorle (centrum)
Velice oblíbené, hezké podkrovní apartmány s klimatizací a s velkou terasou (stůl, židle a lehátka) 
s nádherným výhledem na moře. Mara se nachází přímo v historickém centru města a zároveň jen 
cca 10 m od moře (pláž Ponente). Apartmány jsou ve 3. patře (bez výtahu), vybavené s TV-SAT, 
pračkou, troubou. Parkování je zajištěno na parkovacích místech u domu.
Typ apartmánu: BILO

Sobotní nástup (400 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu  22.03.–23.05. 23.05.–30.05. 30.05.–06.06. 06.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08.
   12.09.–04.10.  05.09.–12.09. 29.08.–05.09. 22.08.–29.08.

 BILO 4 výhled histor. centrum 13 000 Kč 16 000 Kč 19 500 Kč 22 900 Kč 27 200 Kč 30 800 Kč
 BILO 4 boční výhled na moře 14 100 Kč 17 500 Kč 20 800 Kč 24 300 Kč 28 500 Kč 32 100 Kč
 BILO 4 přímý výhled na moře 15 200 Kč 18 800 Kč 22 100 Kč 25 600 Kč 30 000 Kč 33 600 Kč
 TRILO 6 výhled histor. centrum 18 000 Kč 19 400 Kč 23 600 Kč 26 800 Kč 31 600 Kč 36 400 Kč

Příplatek za páté lůžko u apartmánu BILO = 1 500 Kč/týden.

pl
áž

ová taška
a  d e š t n í kDÁREK
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Sobotní nástup (250 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu   02.05.–09.05.
   25.04.–02.05. 23.05.–30.05. 09.05.–23.05.  27.06.–18.07.
   12.09.–26.09. 29.08.–12.09. 30.05.–06.06. 06.06.–27.06. 22.08.–29.08. 18.07.–22.08.

 BILO 2/3/5 (2–5)  8 900 Kč 9 800 Kč 14 000 Kč 16 800 Kč 18 100 Kč 21 000 Kč
 BILO 4 (2–4)  výhled na moře 9 800 Kč 12 000 Kč 16 900 Kč 21 800 Kč 22 400 Kč 25 800 Kč
 TRILO 1 (5–7)  přízemí 10 800 Kč 13 500 Kč 18 900 Kč 25 400 Kč 26 400 Kč 29 700 Kč

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, Wi-Fi 
(v  hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta 
závěrečný úklid.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

APARTMÁNY OTELLO (So) Itálie – Caorle (centrum)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Velice oblíbené apartmány pro svou jedinečnou polohu. Nachází se v centru města a zároveň jen 
10 m od moře (pláž Ponente). K dispozici jsou jednoduše zařízené apartmány v přízemí, v 1. nebo ve 
2. patře. TV-SAT. Apartmán v 1. patře má balkon s výhledem na moře. Parkování u apartmánu.
Typ apartmánu: BILO, TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vod-
né a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta, 
závěrečný úklid.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storno 
pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

APARTMÁNY GIOVANNI (So) Itálie – Caorle (centrum)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Sobotní nástup (250 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu  30.05.–27.06. 27.06.–18.07. 18.07.–01.08. 01.08.–22.08. 29.08.–12.09.
   14.09.–17.10.  22.08.–29.08.

 MONO (2–3) terasa, výhl. na moře 12 000 Kč 20 200 Kč 21 500 Kč 22 200 Kč 14 200 Kč
 BILO (2–4) balkon, výhled na moře 13 500 Kč 22 000 Kč 22 200 Kč 23 000 Kč 14 800 Kč

Velice oblíbené apartmány pro svou jedinečnou polohu. Nachází se v centru města, hned u pláže 
a zároveň v blízkosti našeho hotelu Teresa. K dispozici jsou dva apartmány typu BILO s balkónem 
s přímým výhledem na moře (1. a 2. patro), obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkovým gaučem, ložnice s manželskou postelí, koupelna. Ve 3. patře je k dispozici apartmán 
typu MONO s prostornou terasou s posezením a s výhledem na moře, kuchyň, ložnice s manžel-
skou postelí a koupelna. Apartmány jsou vybavené klimatizací, TV, pračkou. Parkování je zajiště-
no na hlídaném parkovišti (cca 500 m).
Typ apartmánu: MONO, BILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizaci, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, zapůjčení 
jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta, dětská 
postýlka, židlička, závěrečný úklid.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálk. autobusem, pláž. servis, strav. v hotelu, komplexní cest. pojištění do zahraničí vč. storno 
poj. zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu, parkování (u hotelu Teresa).

APARTMÁNY PRESIDENT (So) Itálie – Caorle (centrum)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Hezké apartmány ve 2. patře (bez výtahu) v historickém centru města, přímo u pláže a v blízkosti 
našeho hotelu Teresa. K dispozici je apartmán typu BILO s balkónem s přímým výhledem na moře, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkovým gaučem, ložnice s manželskou 
postelí, koupelna. Apartmán typu MONO má prostornou terasu s posezením, pokoj s manželskou 
postelí a rozkládacím gaučem, kuchyňský kout, koupelna. Apartmány jsou vybavené klimatizací, 
TV, pračkou a myčkou (typ BILO). Parkování u hotelu Teresa (za příplatek).
Typ apartmánu: MONO, BILO

Sobotní nástup (450 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu   02.05.–09.05.
   25.04.–02.05. 23.05.–30.05. 09.05.–23.05.  27.06.–18.07.
   12.09.–26.09. 29.08.–12.09. 30.05.–06.06. 06.06.–27.06. 22.08.–29.08. 18.07.–22.08.

 MONO (2–3) terasa 9 500 Kč 13 800 Kč 15 800 Kč 18 200 Kč 22 200 Kč 25 000 Kč
 BILO (2–4) výhled na moře 9 900 Kč 14 000 Kč 16 900 Kč 22 000 Kč 23 000 Kč 26 000 Kč
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Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizaci, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, zapůjčení 
jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta, 
závěrečný úklid.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu, 
parkování (ve dvoře hotelu Teresa).

RESIDENCE ORATE (So) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Hezké apartmány cca 100 m od pláže a v blízkosti historického centra města a pouze 70 m od 
hotelu Teresa. Apartmány jsou v přízemí s venkovním posezením, nebo v 1. patře s balkonem. 
Všechny jsou moderně zařízené s LCD TV, klimatizací, pračkou, mikrovlnnou troubou, myčkou 
na nádobí. Možnost parkování u hotelu Teresa (za příplatek).
Typ apartmánu: BILO, TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, parkování, spotřeba el. energie a plynu, vodné a stočné, 
zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta, závěrečný úklid.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu, 
Wi-Fi (na vyžádání).

VILLA MARINA (So) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Sobotní nástup (50 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 01.04.–20.05. 21.05.–05.06. 06.06.–26.06. 27.06.–17.07. 18.07.–31.07. 01.08.–22.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09. 29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 BILO (2–4) 10 500 Kč 15 200 Kč 18 600 Kč 23 700 Kč 25 000 Kč 27 800 Kč
 TRILO (4–5) 12 600 Kč 18 000 Kč 21 500 Kč 26 800 Kč 28 200 Kč 31 500 Kč

Apartmánový dům (s výtahem) se nachází v blízkosti historického centra města, zároveň jen cca 
50 m od pláže a 50 m od hotelu Teresa. Všechny apartmány mají balkon, jsou moderně zařízené, 
nadstandardně vybavené s klimatizací, s TV-SAT, pračkou, myčkou nádobí, mikrovlnnou trou-
bou a rychlovarnou konvicí, parkování zajištěno ve dvoře.
Typ apartmánu: BILO, TRILO

Sobotní nástup (70 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 01.04.–20.05. 21.05.–05.06. 06.06.–26.06. 27.06.–17.07. 18.07.–31.07. 01.08.–22.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09. 29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 BILO (3–5) balkon 10 300 Kč 15 400 Kč 19 000 Kč 23 600 Kč 25 000 Kč 27 900 Kč
 TRILO (4–6) přízemí 12 600 Kč 17 500 Kč 21 200 Kč 26 700 Kč 29 000 Kč 31 500 Kč
 TRILO (4–6) terasa 14 500 Kč 19 500 Kč 23 500 Kč 30 000 Kč 33 000 Kč 35 500 Kč

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, 
Wi-Fi (v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa) pojištění CK proti úpadku, služby dele-
gáta, závěrečný úklid.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

APARTMÁN CASA BOSEGA (So) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Sobotní nástup (100 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 01.04.–20.05. 21.05.–05.06. 06.06.–26.06. 27.06.–17.07. 18.07.–31.07. 01.08.–22.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09. 29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 QUADRILO (7–8) 12 500 Kč 17 800 Kč 22 000 Kč 26 500 Kč 27 800 Kč 30 000 Kč

Přízemní apartmán se nachází v centru města, cca 250 m od pláže a zároveň pouze 50 m od hotelu 
Teresa. Apartmán je velice prostorný – má tři ložnice, kuchyň propojenou s obývacím pokojem, 
koupelnu se sprchovým koutem, je vybaven klimatizací, TV, trezorem a prádelnou s  pračkou. 
Parkování zajištěno přímo u apartmánu.
Typ apartmánu: QUADRILO
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Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, plážový servis, parkování, spotřeba el. energie a plynu, vodné a stoč-
né, Wi-Fi (v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta, 
závěrečný úklid, využívání bazénu. Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, ložní prádlo a ručníky, stravování v  hotelu, komplexní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety.

VILLAGGIO DEI FIORI (So) Itálie – Caorle (pláž Levante)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Hezké apartmány s  bazénem pro dospělé i děti v  klidné části města, 300 m od pláže a cca 450 m 
od centra města. K  dispozici jsou apartmány v  přízemí se zahrádkou a terasou s  posezením, nebo 
v 1. patře s balkónem, většinou s výhledem na bazén. Skládají se z obývacího pokoje s kuchyňským 
koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželským lůžkem a koupelnou se sprchovým 
koutem. Apartmány jsou moderně zařízené, vybavené klimatizací, TV, pračkou a mikrovlnnou trou-
bou. Parkování je zajištěno u apartmánů.
Typ apartmánu: MONO, BILO, TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizaci, parkování, využívání bazénu a lehátek u bazénu, spotřebu 
el. energie a plynu, vodné a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi (v hotelu Teresa), pojiš-
tění CK proti úpadku, služby delegáta, závěrečný úklid. Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny 
září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

VILLAGGIO CRISTINA (So) Itálie – Caorle (pláž Levante)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Oblíbená residence s bazénem se nachází cca 200 m od pláže a 500 m od historického centra. K dis-
pozici jsou apartmány v přízemí s terasou nebo se zahrádkou a s posezením a s vlastním vchodem. 
Apartmány jsou moderně zařízené a kompletně vybavené: klimatizace, TV-SAT, pračka. Parkování 
přímo v objektu.
Typ apartmánu: MONO, BILO, TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizaci, parkování, ložní prádlo a ručníky, využívání bazénu a lehátek 
u bazénu, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění 
CK proti úpadku, služby delegáta, závěrečný úklid. Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny 
září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety, Wi-Fi.

VILLAGGIO MARGHERITA (So) Itálie – Caorle (pláž Levante)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Sobotní nástup (1300 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu  07.04.–24.05. 25.05.–09.06. 10.06.–30.06. 01.07.–28.07. 29.07.–25.08.
   09.09.–30.09. 02.09.–08.09. 26.08.–01.09.

 BILO  (2–4)  13 500 Kč 20 500 Kč 28 000 Kč 32 600 Kč 36 600 Kč
 TRILO (2–5)  15 000 Kč 26 500 Kč 32 500 Kč 38 500 Kč 42 500 Kč

Dvoupodlažní řadové vilky s novými apartmány (po kompletní rekonstrukci) s bazénem pro dospělé 
a děti se nacházejí cca 200 m od pláže a cca 500 m od historického centra. K dispozici je společná 
zahrada a dětské hřiště. Vilky s terasou s posezením v přízemí a balkónem v patře. Apartmány 
s  balkónem jsou moderně zařízené s veškerým komfortem: klimatizace/topení, TV-SAT, pračka, 
myčka, mikrovlnná trouba a trezor. Krytá parkovací místa.
Typ apartmánu: BILO, TRILO

Sobotní nástup (1300 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 25.04.–22.05. 23.05.–29.05. 30.05.–12.06. 13.06.–26.06. 27.06.–07.08. 08.08.–21.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09.  29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 MONO (2–3) 8 500 Kč 11 000 Kč 16 000 Kč 17 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč
 BILO (2–4) 10 000 Kč 13 500 Kč 18 500 Kč 21 300 Kč 25 800 Kč 28 500 Kč
 TRILO (4–6) 14 000 Kč 19 000 Kč 21 500 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 32 500 Kč

Sobotní nástup (1400 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 01.04.–20.05. 21.05.–05.06. 06.06.–26.06. 27.06.–17.07. 18.07.–31.07. 01.08.–22.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09. 29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 MONO (2–3)  10 000 Kč 14 400 Kč 17 300 Kč 22 700 Kč 24 800 Kč 26 100 Kč
 BILO (2–4)  10 500 Kč 14 900 Kč 18 500 Kč 22 900 Kč 25 200 Kč 28 300 Kč
 BILO (3–5)  11 000 Kč 16 000 Kč 19 500 Kč 24 200 Kč 25 900 Kč 28 800 Kč
 TRILO (4–6)  13 300 Kč 18 200 Kč 21 900 Kč 28 100 Kč 29 800 Kč 32 400 Kč
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Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, klimatizaci, parkování, využívání bazénu a lehátek u ba-
zénu, spotřebu el. energie a plynu, vodné a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi (v hote-
lu Teresa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta. Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny 
září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storno 
pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

GALLERIA GRAN MADO (So) Itálie – Caorle (pláž Levante)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Sobotní nástup (1000 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 25.04.–22.05. 23.05.–29.05. 30.05.–12.06. 13.06.–26.06. 27.06.–07.08. 08.08.–21.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09.  29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

  MONO (2–4) 9 500 Kč 11 500 Kč 16 500 Kč 17 500 Kč 21 500 Kč 25 500 Kč
 BILO Standard (2–5) 10 500 Kč 14 500 Kč 19 500 Kč 22 500 Kč 26 500 Kč 29 000 Kč
 BILO Comfort(2–5) 11 500 Kč 15 000 Kč 20 200 Kč 23 500 Kč 27 200 Kč 31 000 Kč
 TRILO (4–6) (2–7) 12 500 Kč 17 000 Kč 22 100 Kč 25 500 Kč 30 000 Kč 33 000 Kč

Moderní residence s výtahem je vzdálená cca 150 m od pláže a cca 400 m od historického cent-
ra města. Součástí residence je nádherný bazén s terasou na opalování. Všechny apartmány jsou 
moderně zařízené, mají balkon nebo terasu a jsou vybavené klimatizací/topením, TV-SAT, prač-
kou i trezorem. Parkování je zajištěno přímo u residence.
Typ apartmánu: MONO, BILO, TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, klimatizace, parkování, využívání bazénu, spotřeba el. energie 
a plynu, vodné a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi internet (v hotelu Teresa), pojištění 
CK proti úpadku, služby delegáta. Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění  do zahraničí vč.  stor-
no pojištění zájezdu, ložní prádlo a ručníky, fakultativní výlety během vašeho pobytu.

RESIDENCE ROBERTA (So) Itálie – Caorle (pláž Levante)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Sobotní nástup (1000 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu  25.04.–22.05. 23.05.–29.05. 30.05.–12.06. 13.06.–26.06. 27.06.–07.08. 08.08.–21.08.
   12.09.–30.09. 05.09.–11.09.  29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 BILO Standard   10 500 Kč  14 400 Kč  19 200 Kč  22 200 Kč  25 600 Kč  29 000 Kč
 BILO Comfort   11 500 Kč  15 000 Kč  20 200 Kč  22 900 Kč  26 400 Kč  29 800 Kč
 BILO Family   12 200 Kč  16 000 Kč  19 900 Kč  24 200 Kč  29 500 Kč  31 000 Kč
 TRILO (4–6)   13 500 Kč  17 000 Kč  22 100 Kč  25 500 Kč  30 000 Kč  33 000 Kč
 TRILO SUPER (4–8) 2 koupelny  14 500 Kč  19 800 Kč  27 000 Kč  30 200 Kč  35 800 Kč  46 000 Kč

Moderně vybavený komplex s bazénem a výtahem nabízí klientům největší možné pohodlí. 
Nachází se cca 150 m od pláže a cca 400 m od historického centra. Všechny apartmány jsou nově 
zařízené a vybavené veškerým komfortem: klimatizace, samostatné topení, pračka, mikrovlnná 
trouba, LCD  TV-SAT, fén a trezor. Každý apartmán má balkón, zahrádku (apt v přízemí) nebo vel-
kou terasu (apt v posledním patře). Parkování zajištěno ve dvoře residence. 
Typ apartmánu: BILO, TRILO, TRILO SUPER

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, spotřeba el. energie a plynu, vodné a stočné, parkování, vy-
užívání bazénů, Wi-Fi (v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, 
služby delegáta. Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, plážový servis, ložní prádlo a ručníky, stravování v hotelu, komplexní 
pojištění do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety.

RESIDENCE RIVIERA 1, 2 (So) Itálie – Caorle (pláž Levante)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Residence s bazénem pro dospělé a pro děti, vzdálenost cca 90 m od pláže a cca 900 m od historického 
centra města. K dispozici jsou dva apartmány typu BILO: jeden v 1. patře s balkónem, obývacím pokojem 
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, s ložnicí s manželskou postelí a koupelnou. Druhý apart-
mán je v přízemí se zahrádkou a s terasou (zahradní stůl, židle a lehátka), samostatný vchod, kuchyň 
s rozkládacím dvoulůžkovým gaučem, ložnice s manželskou postelí a koupelna. Dále je zde dvoupodlaž-
ní apartmán typu TRILO s balkónem s výhledem na bazén. Apartmány jsou vybavené klimatizací, TV, 
pračkou a myčkou (BILO v přízemí). Parkování v residenci. Do bazénu je povinná koupací čepice! 
Typ apartmánu: BILO, TRILO

Sobotní nástup (1800 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 01.04.–20.05. 21.05.–05.06. 06.06.–26.06. 27.06.–17.07. 18.07.–31.07. 01.08.–22.08.
  12.09.–30.09. 05.09.–11.09. 29.08.–04.09. 22.08.–28.08.

 BILO (2–4) balkón 10 600 Kč 15 500 Kč 18 000 Kč 24 000 Kč 26 500 Kč 28 500 Kč
 TRILO (5–7) balkón 12 900 Kč 17 800 Kč 21 300 Kč 27 400 Kč 28 700 Kč 31 900 Kč
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Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, parkování, spotřeba el. energie a plynu, vodné a stočné, 
Wi-Fi (v hotelu Luisa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, ložní prádlo a ručníky, stravování v hotelu, komplexní pojištění do za-
hraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety, plážový servis.

APARTMÁN UNION (So) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Nedělní nástup (300 m od hotelu Luisa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 18.04.–23.05. 23.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08. 29.08.–05.09. 05.09.–12.09.
  12.09.–19.09.  22.08.–29.08.

  TRILO (5–7) 9 900 Kč 13 600 Kč 22 600 Kč 27 500 Kč 32 800 Kč 16 000 Kč 13 500 Kč

Apartmán s výhledem na moře se nachází ve 2. patře (s výtahem) přímo u pláže – s výjimečným 
přímým vstupem na pláž, a cca 300 m od historického centra města. Skládá se z obývacího poko-
je s  kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkovým gaučem, ložnice s manželským lůžkem 
a malým balkónem, pokoj s palandou a samostatným lůžkem, komora a koupelna se sprchovým 
koutem. Apartmán je klimatizovaný a vybavený TV, pračkou a mikrovlnnou troubou. Domácí 
mazlíčci vítáni. Parkování je zajištěno u apartmánu.
Typ apartmánu: TRILO

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vod-
né a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, 
služby delegáta.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, ložní prádlo a ručníky, komplexní cestovní pojištění 
do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

APARTMÁN LEVANTE (So) Itálie – Caorle (pláž Levante)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Útulný apartmán s velkou terasou se nachází pouhých 50 metrů od pláže Levante a 200 metrů 
od historického centra. V  apartmánu je ložnice s  manželskou postelí a palandou, šatna, obytná 
místnost s kuchyní a koupelna se sprchovým koutem. Apartmán je vybavený klimatizací, TV, mi-
krovlnnou troubou i pračkou. Parkování na vyhraněných zónách.
Typ apartmánu: BILO

Nedělní nástup (800 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 18.04.–23.05. 23.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08. 29.08.–05.09. 05.09.–12.09.
  12.09.–19.09.  22.08.–29.08.

  BILO (2–4) 8 500 Kč 10 100 Kč 16 100 Kč 18 300 Kč 22 900 Kč 11 200 Kč 8 500 Kč

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizaci, plážový servis (na pláži Levante 1), spotřebu el. energie 
a plynu, vodné a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), Wi-Fi (v hotelu Teresa), služby delegáta, 
pojištění CK proti úpadku.

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storna 
poj. zájezdu, ložní prádlo a ručníky, výlety.

Apartmány Patrizia A B C (So) Itálie – Caorle (centrum)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Apartmány se nachází přímo v historickém centru a zároveň jen 50 m od moře. Apartmány jsou 
nově zařízené, k vybavení patří elektrická trouba, TV-SAT, pračka, klimatizace, lednice s mra-
zákem, mikrovlnná trouba a myčka nádobí. Každý z apartmánů se skládá z obývacího pokoje 
s kompletně vybaveným kuchyňským koutem, rozkládacím dvoulůžkovým gaučem a jídelním sto-
lem, ložnice s manželským lůžkem, pokoj s palandou, technická místnost a koupelna. Apartmán 
A má navíc 2 koupelny. Parkování zajištěno na hlídaném parkovišti.
Typ apartmánu: TRILO

Nedělní nástup (150 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 18.04.–23.05. 23.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08. 29.08.–05.09. 05.09.–12.09.
  12.09.–19.09.  22.08.–29.08.

 TRILO (5–7) 11 800 Kč 16 700 Kč 23 000 Kč 26 800 Kč 33 700 Kč 15 600 Kč 13 000 Kč
 TRILO (5–7) 2 koup. 11 500 Kč 17 800 Kč 24 500 Kč 28 000 Kč 35 500 Kč 16 300 Kč 14 200 Kč
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Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, plážový servis, klimatizaci, parkování, spotřebu el. energie a plynu, vod-
né a stočné, zapůjčení jízdních kol (v hotelu Luisa), Wi-Fi (v hotelu Luisa), pojištění CK proti úpadku, 
služby delegáta. Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, stravování v hotelu, ložní prádlo a ručníky, komplexní cestovní pojištění 
do zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, ručníky, výlety pořádané během vašeho pobytu.

RESIDENCE SELENIS (So) Itálie – Caorle (pláž Ponente)

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Residence uprostřed rozlehlé zahrady s bazénem se nachází cca 200 m od pláže, v těsné blízkosti 
tenisových kurtů a zároveň nedaleko hotelu Luisa. K dispozici je moc hezký, prostorný apartmán 
s velkým balkónem s výhledem na bazén. Apartmán tvoří moderní obývací pokoj s velkým ku-
chyňským koutem, velká ložnice s dvěma samostatnými lůžky a palandou, ložnice s manželským 
lůžkem, koupelna. Klimatizace, pračka, mikrovlnná trouba, TV, trezor. Parkování v garážích.
Typ apartmánu: TRILO

Nedělní nástup (800 m od hotelu Luisa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 18.04.–23.05. 23.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08. 29.08.–05.09. 05.09.–12.09.
  12.09.–19.09.  22.08.–29.08.

  TRILO (5–7) 9 500 Kč 14 200 Kč 22 500 Kč 28 000 Kč 32 800 Kč 15 200 Kč 12 500 Kč

VILLAGGIO DEI FIORI – TULIPANO (So) Itálie – Caorle (pláž Levante)

Cena zahrnuje
Pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, plážový servis, parkování, spotřeba el. energie a plynu, vod-
né a stočné, Wi-Fi (v hotelu Teresa), zapůjčení jízdních kol (v hotelu Teresa), pojištění CK proti úpadku, 
služby delegáta. Bazén k dispozici od poloviny května do poloviny září (dle počasí).

Příplatky – nepovinné
Doprava dálkovým autobusem, ložní prádlo a ručníky, stravování v  hotelu, komplexní pojištění do 
zahraničí vč. storno pojištění zájezdu, výlety.

POBYTOVÁ TAXA a KAUCE (vratná) – povinné příplatky, hradí se na místě v hotovosti delegátce.

Nedělní nástup (1300 m od hotelu Teresa, cena za apartmán/týden)

 Typ apartmánu 18.04.–23.05. 23.05.–13.06. 13.06.–27.06. 27.06.–01.08. 01.08.–22.08. 29.08.–05.09. 05.09.–12.09.
  12.09.–19.09.  22.08.–29.08.

 BILO (2–4) zahrádka 8 200 Kč 12 500 Kč 18 900 Kč 21 500 Kč 25 500 Kč 13 100 Kč 11 100 Kč
 TRILO (4–6) 1. patro 9 800 Kč 15 200 Kč 24 900 Kč 28 500 Kč 32 500 Kč 16 300 Kč 12 900 Kč
 TRILO (6–8) přízemí 11 300 Kč 15 700 Kč 25 900 Kč 28 700 Kč 33 500 Kč 17 100 Kč 14 100 Kč

Hezké apartmány s bazénem pro dospělé i děti v klidné části města, 300 m od pláže a cca 450 m od 
centra města. K disp. jsou apartmány v příz. se zahrádkou a terasou s posez., nebo v 1. p. s balkónem, 
většinou s výhledem na bazén. Skládají se z obývacího pokoje s kuch. koutem a rozkládací dvoulůžko-
vou pohovkou, ložnice s manželským lůžkem a koup. se sprch. koutem. Trilo má navíc pokoj s palandou 
a dvěma samostat. lůžky a Trilo v přízemí má také druhou terasou. Apartmány jsou moderně zařízené, 
vybavené klimatizací, TV, pračkou a mikrovlnnou troubou. Domácí mazlíčci vítáni. Parkování je zajiš-
těno u apartmánů.
Typ apartmánu: BILO, TRILO
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1.Všeobecné a záruční podmínky
Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým 
klientům služby a programy v  tuzemsku i v  zahraničí, jsou stanoveny podle 
příslušných ustanovení zákona č.159/1999 Sb. a následně zákona 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a těmito Všeobecnými a záručními podmínkami.
Smluvní strany: Cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147192 na straně 
jedné a fyzické nebo právnická osoba na straně druhé. 

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK Eva Šulcová s.r.o. a zákazníkem vzniká 
na základě smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje 
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné „Potvrzení o zájezdu“. 
Není-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, cestovní kancelář 
CK Eva Šulcová s.r.o. vydá zákazníkovi písemné „Potvrzení o zájezdu“. Obsah 
smlouvy se určuje dle katalogu, nabídkových listů či dodatečných nabídek. 
Zákazník svým podpisem pod smlouvou o zájezdu stvrzuje, že převzal katalog 
(nabídkový list, dodatečnou nabídku) cestovní kanceláře, který obsahuje bližší 
údaje o zájezdu a doklad o pojištění cestovní kanceláře proti úpadku ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb., a seznámil se se způsobem, jakým má uplatnit své nároky 
plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře.

3. Ceny zájezdů
Ceny zájezdů pořádaných cestovní kanceláří CK Eva Šulcová s.r.o. jsou cenami 
sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Cena zájezdu je 
uvedena v katalogu (nabídkových listech, dodatečné nabídce) a je potvrzena 
ve smlouvě o zájezdu. Ceny zájezdů jsou kalkulovány podle směnného kursu 
české koruny k EUR vyhlášeného ČNB k 31.10.2013. Cestovní kancelář CK Eva 
Šulcová s.r.o. disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých 
měn na ceny zájezdů a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých 
akontací v zahraničí absorbovat až 10% poklesu kursu české koruny. V případě, 
že by pokles kursu koruny byl vyšší, bude cestovní kancelář CK Evya Šulcová s.r.o. 
nucena přistoupit k ukončení platnosti uveřejněných ceníků a k vydání ceníků 
nových, kalkulovaných na základě nových kursů.

4. Zvýšení ceny zájezdů
Cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. je oprávněna (nejpozději 21 dnů před 
zahájením zájezdu) zvýšit jednostranným úkonem cenu zájezdu v případě, že 
dojde k navýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b)  plateb spojených s dopravou, např. dopravních poplatků či palivových 

příplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c)  směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu 

v  průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před 
zahájením zájezdu.

Pokud směnný kurs české koruny oslabí k EUR o více než 10% 40.den před 
poskytnutím první služby podle smlouvy o zájezdu (nebo nejbližší následující 
pracovní den, pro který ČNB vydá předmětný údaj, pokud 40.den není dnem 
pracovním), je cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. oprávněna zvýšit cenu 
zájezdu o 5% a dále o 0,5% za každý celý procentní bod navýšení aktuálního 
kursu nad 10% oproti kursu ze dne 31.10.2013. Písemné oznámení o zvýšení ceny 
musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak 
cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

5. Platební podmínky
Cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o má právo na zaplacení služeb sjednaných 
smlouvou o zájezdu před jejich poskytnutím. Pokud není mezi zákazníkem 
a cestovní kanceláří ujednáno jinak, je zákazník povinen uhradit při podpisu 
smlouvy o zájezdu zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu a doplatek 
zbývajících 50% nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. V případě uzavření 
smlouvy o zájezdu v době kratší než 30 dní před zahájením zájezdu je zákazník 
povinen uhradit 100% z celkové ceny zájezdu při podpisu smlouvy o zájezdu. 
V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je cestovní 
kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. oprávněna zákazníkovi zájezd zrušit bez dalšího 
upozornění a dále postupovat dle stornovacích podmínek (článek 8) jako kdyby 
zákazník od smlouvy o zájezdu odstoupil (zákazník je povinen uhradit cestovní 
kanceláři náklady spojené se zrušením zájezdu – odstupné). Zákazník má právo 
na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

6. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo:
a)  na řádné poskytnutí potvrzených služeb (pokud zákazník objednané služby 

nevyčerpá bez zavinění cestovní kanceláře CK Eva Šulcová s.r.o., nemá právo 
na jejich náhradu)

b)  na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu (nabídkovém 
listě, dodatečné nabídce)

c)  zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před jeho zahájením odstoupením 
od smlouvy za podmínek uvedených v článku 8 (Odstoupení od smlouvy 
o zájezdu)

d)  písemně oznámit cestovní kanceláři CK Eva Šulcová s.r.o., že se místo něho 
zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení 

nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o zájezdu a splňuje všechny 
podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně 
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a jsou povinni uhradit cestovní kanceláři 
CK Eva Šulcová s.r.o. příslušný manipulační poplatek (výše poplatku je 
stanovena individuelně po oznámení v závislosti na podmínkách smluvních 
dodavatelů)

e)  obdržet nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu další podrobné informace 
k zájezdu (pokyny na cestu a pobyt)

f )  na reklamaci v souladu s článkem 9 (Reklamace)
g)  na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech 

před nepovolanými osobami 
Zákazník je povinen:
a)  poskytnout cestovní kanceláři CK Eva Šulcová s.r.o. součinnost, která je 

zapotřebí  k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně 
a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit cestovní kanceláři 
doklady požadované pro zajištění zájezdu

b)  zajistit si platný cestovní doklad s platností minimálně ještě 3 měsíce po 
skončení zájezdu

c)  u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka 
v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž 
zdravotní stav to vyžaduje

d)  zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 5
e)  převzít od cestovní kanceláře cestovní pokyny a řídit se jimi, dostavit se 

ve  stanoveném čase na stanovené místo srazu/odjezdu se všemi doklady 
požadovanými dle cestovních pokynů, řídit se ústními pokyny průvodce 
technického vedoucího) či delegáta v místě pobytu.

f )  veškeré závady a odchylky od objednaných služeb neodkladně ihned po 
jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci cestovní kanceláře CK Eva 
Šulcová a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění

g)  zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat 
ostatní účastníky zájezdu

h)  uhradit eventuelně škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo 
ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu

7. Změna podmínek cestovní smlouvy
a)  je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením 

zájezdu  změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu 
smlouvy o  zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke 
změně ceny  zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li 
cestovní kancelář  změnu smlouvy o zájezdu podle předchozího odstavce, 
má zákazník právo  se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu 
souhlasit nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 
7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy písemně 
neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

b)  změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře CK Eva Šulcová s.r.o. 
od  sjednané smlouvy o zájezdu jsou v nutných případech přípustné. 
Cestovní kancelář Ck Eva Šulcová s.r.o. je oprávněna v případech, které nemůže 
ovlivnit (změny  u zahraničních partnerů, dopravců či jiných dodavatelů) 
a  které brání poskytnutí předem stanovených služeb: změnit termín konání 
zájezdu, druh dopravy,  ubytování, trasu a program zájezdu při zachování 
stejné kvality a rozsahu  služeb. Tyto změny musí cestovní kancelář oznámit 
klientovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo 
odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny 
podstatné. Podstatnými změnami se rozumí posunutí začátku nebo ukončení 
akce o více než 1 den, zásadní změna místa ubytování či kategorie ubytování, 
popř. významná úprava programu.

c)  cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. je oprávněna provádět operativně 
změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud 
z  vážných důvodů  není možné zabezpečit původně dohodnutý program 
a služby dodržet. V takovém případě je cestovní kancelář povinna:

–  zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno 
shodném nebo blížícím se k původním podmínkám

–  vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní 
plnění

–  poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny 
zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě (ubytování v jiném 
hotelu stejné nebo vyšší kvality není důvodem k poskytnutí slevy)

d)  cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu věcného 
i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí 
státních orgánů nebo mimořádných okolností (stávky, dopravní komplikace, 
přírodní katastrofy, neštěstí a další okolnosti, které cestovní kancelář nemohla 
ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí 
slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.

 
8. Odstoupení od smlouvy a odstupné (storno poplatky)
Zrušení zájezdu může klient provést pouze písemnou formou kdykoliv tam, 
kde uzavíral smlouvu o zájezdu. Pokud klient odstoupil od smlouvy o zájezdu, 
aniž CK porušila své povinnosti dané zákonem či smlouvou, nebo proto, že CK 
od smlouvy o zájezdu odstoupila před zahájením zájezdu z důvodu porušení 
povinnosti klientem, je klient povinen zaplatit CK odstupné. Rozhodující pro 
stanovení výše odstupného je datum převzetí oznámení o odstoupení od 
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smlouvy. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného 
počtu dní započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu a do počtu dnů se 
nezapočítává den začátku zájezdu. 
Výše odstupného: nad 30 dnů před stanoveným odjezdem = 10% ceny zájezdu 
(minimálně však 300,- Kč); ve lhůtě 30–20 dnů = 25 % z ceny zájezdu;  ve lhůtě 
19–11 dnů = 50 % ceny zájezdu; ve lhůtě 10–3 dny = 80 % z ceny zájezdu; ve 
lhůtě kratší 3 dny = 100 % z ceny zájezdu. V případě poskytování jednotlivých 
služeb, které nejsou zájezdem, je výše odstupného vypočtena stejným 
způsobem. U  zájezdů, které CK prodává jako tzv. provizní prodejce produkty 
jiných cestovních kanceláří, kde jsou stanoveny odlišné Všeobecné podmínky 
poskytování služeb cestovního ruchu a z toho vyplývající jiný způsob výpočtu 
odstupného, musí s těmito podmínkami být klient prokazatelně seznámen. 
V tomto případě pak platí tyto podmínky a výše odstupného. CK má právo 
odstoupit od smlouvy o zájezdu, aniž má povinnost hradit škodu, jestliže klient 
porušil své povinnosti, zejména pokud nezaplatil včas cenu zájezdu nebo nemá 
potřebné cestovní doklady, apod. Dále pokud není dosaženo minimálního 
potřebného počtu klientů k jednotlivým zájezdům, nebo v důsledku vyšší moci. 
Na tuto skutečnost je povinna CK písemně klienta informovat. 
b) ze strany cestovní kanceláře:
–  cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. má právo zrušit zájezd, jestliže nebylo 

dosaženo minimálního počtu 30 účastníků v jednotlivém zájezdu. O zrušení 
zájezdu  z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, kterým je 
realizace zájezdu podmíněna, je cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. povinna 
informovat zákazníka písemně nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. 
Cestovní kancelář je  v tomto případě povinna bez zbytečného odkladu 
vrátit zákazníkovi zaplacenou  cenu, další nároky zákazníka vůči cestovní 
kanceláři jsou vyloučeny (v případě realizace zájezdu s menším počtem 
účastníků mohou být pozměněny parametry výbavy dopravního prostředku, 
zákazníkovi nevzniká v tomto případě nárok na slevu z ceny zájezdu).

–  cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. je oprávněna zrušit zájezd, je-li 
uskutečnění  zájezdu ztíženo z důvodů nepředvídatelných mimořádných 
okolností jako válka, zemětřesení, povstání nebo pokud by byla jinak ohrožena 
bezpečnost,  zdraví a život zákazníků a které nebylo možno při uzavírání 
smlouvy předvídat.

–  cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. má právo odstoupit s okamžitou 
platností od  smlouvy před nástupem cesty či po započetí cesty, pokud 
cestující svým nevhodným a hrubým chováním vážně narušuje průběh cesty 
nebo pobytu,  popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a má 
právo zákazníka  ze zájezdu vyloučit. Zákazníkovi v takovém případě zaniká 
nárok na úhradu nečerpaných služeb. Náklady na případnou zpáteční cestu 
nese zákazník sám. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu.

9. Reklamace
V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem 
potvrzeno ve smlouvě o zájezdu, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své 
nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u cestovní kanceláře bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 1 měsíce po skončení zájezdu, nebo 
v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle 
smlouvy o zájezdu, jinak právo na reklamaci zaniká. Pokud se případný zjištěný 
nedostatek nepodaří odstranit na místě, je vhodné sepsat s odpovědným 
zástupcem cestovní kanceláře reklamační protokol a tento předložit při následné 
reklamaci. Cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. je oprávněna při vyřizování 
reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby 
či jinou odpovídající kompenzací. Zákazník je povinen poskytnout součinnost 
potřebnou k vyřízení reklamace.

11. Pojištění 
Povinné smluvní pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle 
zákona č. 159/1999 Sb. Má CK sjednanou u GENERALI Pojišťovny a.s. a je již 
zahrnuto v ceně zájezdů. V případě úpadku cestovní kanceláře vzniká klientovi 
nárok na následující plnění: 1) poskytnutí dopravy z místa pobytu v zahraničí 
do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu; 2) vrácení zaplacené zálohy 
nebo ceny zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil; 3) vrácení rozdílu mezi 
zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, 
že se zájezd uskutečnil pouze z části. Dojde-li ke skutečnosti uvedené v bodě 1, 
klient oznámí neprodleně pojistnou událost asistenční službě Europ Assistance, 
s.r.o. (telefonicky +420 221 586 660 nebo faxem +420 221 586 100). Dojde-li ke 
skutečnosti uvedené v bodech 2 a 3, je klient povinen nejpozději do 6 měsíců 
učinit písemné oznámení na adresu Kanceláře pojistitele (Europ Assistance 
s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4) a předložit smlouvu o zájezdu, případně 
další vyžádané doklady. Cestovní pojištění do zahraničí není zahrnuto v ceně 
zájezdu a klient je povinen uzavřít si jej sám nebo prostřednictvím CK, která svým 
klientům nabízí zprostředkování komplexního cestovního pojištění do zahraničí 
včetně storna pojištění zájezdu. Smluvním partnerem CK je pojišťovna ALLIANZ. 
Rozsah komplexního cestovního pojištění včetně storna pojištění zájezdu 
najdete v katalogu nebo se informujte přímo v CK při jednání o uzavření smlouvy 
o zájezdu.
 
12. Další smluvní podmínky
Ubytování – poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu 
(nabídkovém letáku). V případě překnihování (overbookingu), ke kterému ve 

všech turistických oblastech příležitostně dochází, bude ubytování zajištěno 
v ubytovacím  zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Vybavení, velikost, poloha 
a výhled pokojů nejsou v rámci jednoho hotelu vždy stejné. Za pokoj s výhledem 
na moře je považován pokoj jak s výhledem čelním, tak s výhledem bočním. 
Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář 
na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje jsou v mnoha hotelech k dispozici jen 
v omezeném počtu, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, často bez 
balkonu a nejsou vždy identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech je 
za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může 
být např. pohovka, rozkládací gauč, lehátko, palanda apod. a není vždy pevnou 
součástí pokoje. Přistýlky nemají vždy rozměry standardního lůžka, mohou být 
užší a kratší. Umístěním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým omezením 
prostoru. Zařazení hotelů do kategorií se řídí právními předpisy daného státu. 
Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 
09.00  hod, možnost nastěhování v den příjezdu bývá až po 13.00 hod. Časný 
příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Rychle se 
rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá 
cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze 
na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na 
den nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. V těchto případech 
nelze mít vždy při zakoupení zájezdu nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. 
Absolutní klid v turistických střediscích nelze nalézt. K dovolené patří i večerní 
zábava, bary, diskotéky, noční kluby a restaurace, které mohou působit hluk. Také 
stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi. 
Zpoždění dopravy – cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. neručí za případné 
zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických a jiných důvodů 
(nepříznivé počasí, přetížení vzdušných koridorů, stávka, zablokování hraničních 
přechodů apod.). Cestující by měli při plánování přípojů, dovolené, obchodních 
termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. Cestovní kancelář CK 
Eva Šulcová s.r.o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku 
zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od 
smlouvy či na poskytnutí slevy z ceny zájezdu.
Cennosti a šperky – na hotelových pokojích nenechávejte větší množství peněz, 
šperky a jiné cennosti. Za ztrátu hotel ani cestovní kancelář CK Eva Šulcová s.r.o. 
neodpovídají. K jejich uložení slouží hotelový trezor, který je k pronajmutí buď 
v recepci nebo přímo na pokoji.

13. Ochrana osobních údajů GDPR 
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4. 2016 
o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za 
účelem uzavření a plnění smlouvy o zájezdu nebo jiných smluv o poskytování 
služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář 
shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, 
titul, datum narození/ rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, 
kontakt na blízké osoby, bankovní spojení a evidence plateb. Pro účely plnění 
smlouvy o zájezdu, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního 
ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu 
poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace 
zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní průvodci 
a delegáti, smluvní pojišťovny). Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že 
bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn 
k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních 
údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími 
zpracovateli). Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí 
pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. při zařazení do věrnostního 
programu. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové 
nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. Zasílání obchodních 
sdělení může zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu info@
ckevasulcova.cz. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 
a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou 
uvedeny na www.ckevasulcova.cz 

13. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, 
zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb., podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami 
úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen 
uhradit cestovní kanceláři. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky 
a podmínky úhrady odstupného jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, 
a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch, kterých tuto smlouvu 
o  zájezdu uzavírá.  Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu souhlasí s  použitím 
jeho osobních údajů uvedených v této smlouvě, v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., pro potřeby cestovní kanceláře CK Eva Šulcová, a to výhradně za 
účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, 
že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 
Sb. i jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě.
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Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C/vložka 147192

Veleslavínská 39/48, Praha 6, PSČ 162 00
www.ckevasulcova.cz

IČ: 27307034, DIČ: CZ27307034
Jsme plátci DPH

Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
Člen AČCKA (Asociace českých cestovních kanceláří a agentur)

Pobočka a adresa pro zasílání korespondence
OD Banco (přízemí), nám. Dr. Edvarda Beneše 2662, Česká Lípa, PSČ 470 01
Tel.: +420 487 761 001, +420 487 524 018
Mobil: +420 725 774 608, +420 774 744 018
E-mail: info@ckevasulcova.cz

» AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
E-mail: dominik@ckevasulcova.cz

» REZERVACE HOTELY CAORLE
E-mail: dominik@ckevasulcova.cz, anezka@ckevasulcova.cz

» REZERVACE APARTMÁNY CAORLE
E-mail: karolina@ckevasulcova.cz

» MARKETING
E-mail: liana@ckevasulcova.cz

» FAKTURACE
E-mail: info@ckevasulcova.cz

Kontakt na delegátky v Caorle, Itálie
Eva Šulcová
Mobil: +39 338 1199561, +420 603 140 157
E-mail: eva@ckevasulcova.cz
Anežka Stejskalová
Mobil: +420 722 523 366
E-mail: anezka@ckevasulcova.cz

www.facebook.com/ckevasulcova

Autorizovaný (provizní) prodejce:


