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Vážení přátelé,

představujeme Vám katalog zájezdů a pobytů na letní sezónu 2020. Cestovní kancelář MORAVA Tour s.r.o. úspěšné podniká
od roku 1999. Své služby nabízíme na vysoké úrovni a snažíme se vždy udělat vše pro Vaši maximální spokojenost. O každém středisku a ubytovací kapacitě Vám poskytneme co nejvíce potřebných informací a rádi poradíme s výběrem dovolené. Více informací
a fotografií k našim zájezdům naleznete na naší webové stránce www.moravatour.cz.
Cestovní kancelář MORAVA Tour s.r.o. má dle zákona č. 159/1999 Sb. řádně uzavřenou pojistku pro případ úpadku CK
u Slavia pojišťovna a.s.

SLEVA za včasný nákup (z katalogových cen)

SLEVA PRO OSOBY nad 60 let

VÝHODY PRO RODINY s dětmi

PLATBA POUKÁZKAMI

do 31.12.2019 15% (apartmány)
do 31.01.2020 12% (apartmány)
do 29.02.2020 10% (apartmány)
do 31.03.2020 5% (apartmány, hotely)
S nákupem včas lze vyhovět Vašim požadavkům
na ubytování a místa v autobuse.

(u pobytových zájezdů Itálie, Chorvatsko)
DÍTĚ ZDARMA (do 6 let u zájezdů do Itálie,
do 5 let u zájezdů do Chorvatska) bez nároku
na lůžko se 2 dospělými osobami v pokoji platí
jen autobusovou dopravu
1. DÍTĚ DO 15 LET sleva 400 Kč ze základní
ceny, 2. DÍTĚ DO 15 LET platí jen autobusovou
dopravu (platí u destinací Rosolina Mare, Alba
Adriatica)
1. DÍTĚ DO 15 LET sleva 400 Kč ze základní
ceny, 2. DÍTĚ a 3. DÍTĚ DO 15 LET platí jen autobusovou dopravu (platí u destinací Rosolina
Mare, Alba Adriatica)

(z katalogových cen, neplatí pro termíny v červenci a v srpnu)
do 31.01.2020 20% (apartmány Itálie, Chorvatsko),
13% (Bulharsko, Řecko)
do 29.02.2020 15% (apartmány Itálie, Chorvatsko),
12% (Bulharsko, Řecko)
do 31.03.2020 10% (apartmány, hotely)

K úhradě zájezdu lze částečně (max. 40% celkové
ceny zájezdu, max. 12.000 Kč) použít tyto
poukazy: SODEXO, BENEFIT PLUS, EDENRED

VÝHODY PRO SKUPINY / KOLEKTIVY

(min. 20 osob a více)
poskytneme organizátorovi skupiny 2 až 7 míst ZDARMA
(v závislosti na celkovém počtu osob) a jiné skupinové
ceny, které uvádí náš druhý katalog SKUPINY 2020,
o který si můžete požádat. Dle zájmu pro skupiny
zajistíme i stravování (min. 30 osob).

autobusová doprava
vlastní doprava
letecká doprava
stravování
vzdálenost od pláže
WIFI
klimatizace

MORAVA Tour s.r.o.
Přívozská 6, 702 00 Ostrava 2
tel.: 596 118 488, 596 116 797
info@moravatour.cz
www.moravatour.cz
moravatour

AKTUÁLNÍ SLEVY

Po ukončení slev za včasný nákup sledujte další slevové akce
na našich internetových stránkách, www.moravatour.cz,
kde aktuálně informujeme o našich dalších probíhajících
slevách.

bazén
pračka
mikrovlnná trouba
plážový servis

INFORMACE K POBYTOVÝM ZÁJEZDŮM (ITÁLIE, CHORVATSKO)
PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ SLEV

- jednotlivé slevy se uplatňují ze základních katalogových cen zájezdů LÉTO 2020
- slevy a výhody nelze uznávat dodatečně a nelze je
vzájemně kombinovat a sčítat
- slevy pro děti se vztahují ke dni narození
- slevy se uplatňují ihned při sepsání smlouvy o zájezdu, která je vázána uhrazením zálohy ve výši 40%
z celkové ceny zájezdu
- slevy se neposkytují z částky hrazené poukázkami
Sodexo (typ Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass,
Fokus Pass, Bonus Pass), z plateb Benefit Plus a Edenred
- slevy se neposkytují z příplatků (strava, pobytové
taxy, cestovní pojištění …) a z ceny pouze za autobusovou dopravu
- slevy nelze uplatňovat v případě speciálních a skupinových nabídek

JAK OBJEDNÁVAT A NAKUPOVAT
ZÁJEZDY?

- osobně v naší cestovní kanceláři
- on-line: navštivte naše stránky www.moravatour.cz
a vyberte si ubytovací kapacitu, zvolte termín a klikněte rezervovat.
Zadejte kontaktní údaje a dokončete rezervaci. Naši
pracovníci Vás zpravidla následující pracovní den budou
kontaktovat. Upozorňujeme, že smluvní vztah je vázaný
pouze Smlouvou o zájezdu potvrzenou CK.
- e-mailem: na naší stránce www.moravatour.cz
naleznete „Formulář Smlouvy o zájezdu“, který
stačí vyplnit a poslat na naši e-mailovou adresu:
info@moravatour.cz
- poštou: vyplněnou Smlouvu o zájezdu, která je ke stažení na naší webové stránce www.moravatour.cz,
pošlete na naši adresu MORAVA Tour, Přívozská 6,
702 00 Ostrava 2
Před zasláním smlouvy o zájezdu si však předem ověřte volnou kapacitu telefonicky na číslech 596 118 488,
596 116 797 či e-mailem na adrese info@moravatour.cz.

PLATBA ZÁJEZDŮ

Záloha ve výši 40% se platí při sepsání Smlouvy o zájezdu, doplatek je splatný 30 dnů před termínem zájezdu.
Platit můžete bankovním převodem, poštovní složenkou, zaměstnaneckým programem Benefit Plus, Edenred či poukázkami Sodexo. Vlastníte-li poukázky Sodexo (pouze typ Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass,
Fokus Pass, Bonus Pass), můžete je použít k zaplacení
zájezdů. Přijetí poukázek: max. do 12.000 Kč, max. však
do hodnoty 40% z celkové platby (bez příplatků) uplatněné v plné hodnotě.
Platí-li za Vás dovolenou (či její část) zaměstnavatel,
musí Vám vystavit písemnou objednávku či řádně vyplnit náš formulář „Žádost o vystavení faktury“, který Vám
na vyžádání rádi poskytneme.

POKYNY NA CESTU

CK zasílá klientům 5 dnů před odjezdem (ubytovací
voucher,pojišťovací kartičky…) elektronickou poštou
na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou
ve Smlouvě o zájezdě.

DOPRAVA

je zajištěna zájezdovými autobusy s klimatizací, TV a WC.
Je zajištěn nápojový servis. Lze si zakoupit i samostatnou jízdenku bez pobytu. Každá osoba i malé dítě musí
mít v autobuse své sedadlo. Usazení do autobusu probíhá vždy dle zasedacího pořádku zhotoveného předem
v CK a místa v autobusu jsou přidělována vždy dle pořadí přihlášení na zájezd. Případné požadavky na usazení
v autobuse je třeba sdělit s dostatečným předstihem,
nejlépe ihned při sepsání smlouvy o zájezdu. Při tvorbě
zasedacího pořádku k nim bude v rámci možností přihlédnuto.
Nejsme dopravní společnost, proto si vyhrazujeme
právo přizpůsobit časy odjezdů a příjezdů dané situaci.
V případě naší autobusové dopravy se nejedná o pravidelnou linku, proto se časy odjezdů a příjezdů mohou
v jednotlivých termínech lišit. Příjezdy do letovisek v Itálii jsou většinou v ranních / dopoledních hodinách (ojediněle v odpoledních hodinách); příjezdy do letovisek
v Chorvatsku jsou většinou v brzkých ranních / ranních
hodinách. Odjezdy z letovisek v Itálii jsou většinou v odpoledních / podvečerních hodinách; odjezdy z letovisek
v Chorvatsku jsou většinou ve večerních / pozdně večerních hodinách (ojediněle v nočních hodinách).
Zavazadlový prostor každého autobusu je limitován
a autobusy nesmí být z důvodu bezpečnosti přetíženy. Max. hmotnost jednoho hlavního zavazadla je
do 20 kg a jednoho příručního zavazadla do 5 kg.
Každé zavazadlo je nutno mít označeno jmenovkou
a za své zavazadlo si každý zodpovídá sám. Další zavazadla je možné přepravit jen za příplatek.
Z důvodů dodržování povolené provozní hmotnosti autobusů a s ohledem na objem zavazadlového prostoru
je nutné, aby cestující respektoval stanovené limity pro
přepravu zavazadel.
Čas a místo odjezdu budou uvedeny v odbavení, které
obdržíte elektronicky či poštou cca 5-7 dní před termí-
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nem (vzhledem k nepředvídatelným okolnostem může
dojít ještě ke změně času či místa odjezdu).
Pokud jste si vybrali dopravu vlastním autem, doporučujeme vydat se na cestu tak, abyste na místo dojeli
mezi 16 - 19 hodinou (Itálie) popř. mezi 14 - 16 hodinou
(Chorvatsko). Ubytovací voucher a informace k cestě
a k pobytu obdržíte elektronicky či poštou cca 7 dní před
termínem.

PARKOVÁNÍ VLASTNÍ DOPRAVY

Většinou u každého ubytovacího domu či hotelu je pro
klienty s vlastní dopravou zajištěno zdarma parkování auta, vždy 1 apartmán = 1 auto, 1 hotelový pokoj =
1 auto.

DELEGÁT

MORAVA: Brno, Frýdek - Místek, Hranice, Nový Jičín, Mikulov, Olomouc, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Přerov,
Příbor, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo
ČECHY (za příplatek 250 Kč / osoba): České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Písek, Plzeň,
Praha, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem
Při menším počtu osob než 8 si CK vyhrazuje právo v závislosti na trase autobusu změnit nástupní místo.
Zároveň si CK vyhrazuje právo v případě potřeby využít
autobusové přepravy partnerské CK.

Zástupce naší CK česky mluvící je k dispozici po celou
letní sezónu téměř v každém letovisku nabízeném v našem katalogu, kde organizátorem pobytových zájezdů
je naše CK. Na daných místech má své úřední hodiny,
organizuje informační schůzky, na nichž se dozvíte
řadu důležitých informací užitečných k Vašemu pobytu, přijímá objednávky výletů, řeší případné problémy,
je nápomocen při řešení zdravotních problémů u lékařů. Dojde-li k situaci vzniklé vlastním zaviněním klienta (např. ztracení se klienta během výletu či pobytu…),
řeší delegát tyto situace dle svých možností, nikoli však
na své vlastní náklady. Veškeré náklady na řešení situace vzniklé vlastním zaviněním klienta je povinen klient
uhradit v plné výši.

UBYTOVÁNÍ

FAKULTATIVNÍ VÝLETY

ODJEZDOVÁ MÍSTA AUTOBUSŮ
Itálie, Chorvatsko

Ubytovací kapacity jsou popsány v katalogu u každého
místa. Ubytování odpovídá místním normám, nelze vyhledávat komfort a pohodlí vlastního bytu. Hygienické
potřeby, utěrky, ručníky (mimo hotelů) je nutno vzít
s sebou.
Apartmány jsou vždy základně vybavené pro počet
osob dle daného počtu lůžek.
Kuchyň či kuchyňský kout je pro jednoduché vaření
vždy vybaven základním nádobím na vaření a stolování,
sporákem, mikrovlnnou troubou (jen některé), lednicí;
součástí vybavení není varná konvice.
Koupelny jsou tvořeny vždy dohromady s WC a sprchou
či sprchovým koutem či vanou.
Apartmány se od sebe liší vybavením, pokoje v apartmánech jsou různě velké, jeden je vždy větší a druhý menší.
Pokoje jsou základně vybavené lůžky, skříní a nočním
stolkem.
Balkony či terasy jsou většinou dostupné ze společné
místnosti a vždy mají k dispozici k venkovnímu posezení
umělý nábytek (stůl, židle).
Pokoje v hotelích jsou základně vybavené lůžky, skříní,
nočním stolkem, koupelnou s WC. Pokoje nemají ledničku a v pokojích nelze připravovat jídlo. Stravování probíhá v restauraci hotelu. Jídla jsou podávána dle místních
zvyklostí.

LOŽNÍ PRÁDLO

Itálie - apartmány: základní lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem a dekou, nejsou vybavena ložním
prádlem; nutno mít vlastní (prostěradlo + potah na polštář a deku) či je možno zapůjčit na místě za poplatek
(viz. katalog).
Itálie - hotely: lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.
Chorvatsko - apartmány: lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.

STŘÍDÁNÍ TURNUSU

probíhá po příjezdech autobusů, které jsou v Itálii většinou v ranních / dopoledních hodinách (ojediněle v odpoledních hodinách), v Chorvatsku většinou v brzkých
ranních / ranních hodinách. Ubytování klientů přijíždějících autobusem probíhá v Itálii mezi 8 - 13 hodinou
(ojediněle až po 15 hodině), v Chorvatsku mezi 12 - 14
hodinou. Osoby končící pobyt musí opustit ubytovací zařízení v Chorvatsku do 9 hodin, v Itálii v 8 hodin
(v hotelu do 10 hodin). Zavazadla si pak klienti přenášejí
do vyprázdněného autobusu či na místo určené delegátem CK popř. zástupcem místní agentury. V Itálii - klienti
končící pobyt obývají apartmány společně (jedná se jen
o společnou místnost s kuchyní a koupelnu s WC) se začínajícími klienty až do odjezdu autobusu.

KAUCE

je povinná a vratná. Vybírá se na místě při předávání ubytovací kapacity. Částka kauce je zpravidla 20 €
/osoba (v některých případech 100 € / apartmán).
Kaucí ručíte za nepoškození ubytování, jeho vybavení
a za provedení konečného úklidu (není-li v ceně zájezdu). Po ukončení pobytu v případě, že nevzniknou žádné
škody a nic nechybí, je kauce vrácena zpět v plné výši.
V opačném případě má CK právo na zápočet z kauce
na úhradu škod či provedení řádného úklidu.

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID

v apartmánech (v Itálii) není zahrnut v ceně pobytů,
proto je každý klient povinen provést závěrečný úklid
celého apartmánu vč. kuchyňského koutu. V případě, že
nebude proveden řádný úklid, má CK právo na zápočet
z kauce na úhradu provedení úklidu agenturou ve výši
40 - 65 € / apartmán. V hotelích (v Itálii) je úklid zahrnut
v ceně pobytů, ale i v tomto případě je nutno provést
běžný úklid pokoje. Závěrečný úklid v apartmánech
(v Chorvatsku) je zahrnut v ceně pobytů, ale i v tomto
případě je nutno provést běžný úklid apartmánu vč. kuchyňského koutu.

moravatour

pořádané v místech pobytů se objednávají až na místě
u našich delegátů. Platí se v místní měně. Určitě využijte
možnost účasti na výletech. Získáte tak řadu dalších zážitků a poznáte zajímavá místa v zemi, kde právě trávíte
svou dovolenou. Doporučujeme Vám kupovat výlety jen
od našich delegátů.

CESTOVNÍ DOKLAD

si obstarává každý sám a sám zodpovídá za jeho platnost. Každá osoba musí mít vlastní cestovní doklad.
Cestovat lze na základě platného cestovního pasu či
občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji). Každý
doklad musí být platný ještě 6 měsíců po datu ukončení
zájezdu.

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
DO ZAHRANIČÍ

Cestovní zdravotní pojištění do zahraničí není zahrnuto
v ceně zájezdů. Každá osoba musí být na pobyt v zahraničí zdravotně pojištěna, nelze jet bez pojištění. Lékařské ošetření se v zahraničí platí v hotovosti (min. od 80
€). Na základě zajištěného cestovního zdravotního pojištění do zahraničí Vám pojišťovna po příjezdu zpět na základě předání všech platných dokladů proplatí veškeré
platby vyplacené u lékařů či v lékárně (jen na lékařský
předpis).
Cestovní zdravotní pojištění Vám zajistíme přímo v naší
CK a to prostřednictvím Pojišťovna VZP, a.s.
ve dvou variantách (ceny na osobu/ den):
1. cestovní zdravotní pojištění do zahraničí: osoba
18-69 let = 14 Kč, osoba 0-17 let = 10 Kč, osoba od 70 let
= 31 Kč. Limity pojistného plnění: zdravotní péče a repatriace 3.000.000 Kč, ošetření zubů 5.000 Kč.
2. cestovní zdravotní pojištění do zahraničí vč.
storna zájezdu: osoba 0-69 let = 34 Kč, osoba nad 70
let = 44 Kč. Limity pojistného plnění: zdravotní péče
a repatriace 3.000.000 Kč, ošetření zubů 5.000 Kč, smrt
následkem úrazu 100.000 Kč, trvalé následky úrazu
200.000 Kč, pojištění osobních věcí 10.000 Kč, odpovědnost za škodu (na zdraví, na věci, finanční) 2.000.000 Kč,
pojištění storna zájezdu 80% stornopoplatků, max.
12.500 Kč.
Tuto variantu doporučujeme sjednat pro případ zrušení zájezdu ze zdravotních důvodů, při kterém CK
účtuje stornopoplatek dle Všeobecných obchodních
podmínek CK. Toto pojištění je nutno sjednat ihned při
koupi zájezdu,nelze ho sjednat v době kratší než měsíc
před termínem.

POBYTOVÁ TAXA

je povinná, platí se předem v naší CK. Konkrétní částky pobytové taxy jsou uvedené v ceníku u jednotlivých
letovisek.

Zájezdy do ŘECKA, BULHARSKA

Cena za transfér na letiště = 600 Kč / os. oběma
směry:
Do OSTRAVY-Zlín, Otrokovice, Vsetín, Hranice, Valašské
Mezíříčí, Olomouc, Přerov, Nový Jičín.
Do BRNA-Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc,
Prostějov, Zlín, Otrovice, Hulín, Kroměříž, Uherské Hradiště
PRAHA-na přání je možné zajistit přepravu linkovými autobusy či pohodlnými vlaky vč. přípoje Airport Express
na/z letiště v cenách 650 Kč /os. oba směry
Parkování u letiště za výhodné ceny:
Ostrava-Mošnov: 8-9 dnů = 550 Kč, 13-15 dnů = 800 Kč
Brno-Tuřany:
7-8 dnů = 750 Kč,
11-12 dnů= 1050 Kč, 15 dnů = 1.400 Kč
Praha-Ruzyně:
8 dnů = 990 Kč, 11 dnů= 1350Kč,
12 dnů = 1.450 Kč
Kombinovaná doprava v ceníku označené ** zn. termíny na začátku sezony začínají tam autobusem zpět letecky,
naopak v závěru sezony tam letecky zpět autobusem.
Veškeré další informace k zájezdům do ŘECKA
a BULHARSKA naleznete na našich webových stránkách
www.moravatour.cz.

✆ 596 118 488, 596 116 797

Itálie - Palmová riviéra - Alba Adriatica
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Alba Adriatica je oblíbené letovisko
nacházející se v oblasti Palmové riviéry,
leží 100 km jižně od města Ancona a má
krásnou dlouhou promenádu lemovanou
mohutnými palmami. Alba Adriatica nabízí
velký počet kaváren, restaurací, pizzerií
či gelaterií s typickou italskou zmrzlinou
a spoustu obchodů… Ve volném čase lze
navštívit parčíky pro děti, herny s automaty,
sportovní areál s tenisovým a fotbalovým
hřištěm, půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek, velký pondělní dopolední městský trh
a další menší trhy ve večerních hodinách,
procházet se či prohánět na in-line bruslích
či na kolech po překrásné dlouhé palmové
promenádě. K večerní zábavě pak zvou
místní diskotéky, bary s karaoke či bary
u pláže…

www.moravatour.cz »
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Dlouhé písčité pláže s pozvolným vstupem do moře patří k nejčistším a nejkrásnějším v této oblasti. Jsou zde převážně
privátní pláže - placené nabízející plážový
servis (lehátka, slunečníky), plážové bary
s občerstvením, sportovní hřiště na plážový
volejbal, dětské atrakce, trampolíny, animační programy, sociální zařízení… V menší
části naleznete i volné pláže - neplacené,
které jsou však menší a méně udržované.

Fakultativní výlety
autobusem

Řím, Ascoli Piceno, Aquapark Onda Blu,
Loreto, Tortoretto Alto

✆ 596 118 488, 596 116 797

Itálie » Palmová riviéra » Alba Adriatica
Dům ABRUZZO

100 m

WIFI

 100 m od pláže, v centrální části
 třípatrový dům, parkování u domu (počet míst omezen)
 apartmány standardně a účelně vybavené, balkon, TV, mikrovlnná trouba, pračka
 pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení,
v apartmánech typu TRILO 4/6 jeden pokoj s manželským lůžkem, druhý pokoj menší s lůžky od sebe, ostatní typy apartmánů mají většinou oba pokoje manželské lůžko
TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), menší pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
TRILO 5/7: pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se
sprchou a WC
QUADRO 8/10: pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), pokoj (3 lůžka),
společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou
(2 osoby), koupelna se sprchou a WC, prostorná terasa

Dům ALBA CHIARA

80 m

termíny

termíny pátek - neděle / 7.denní pobyty
cena na osobu vč. dopravy

29.5.

5.6.

apartmány TRILO

7.6.

14.6. 21.6. 28.6.

12.6. 19.6. 26.6.
5.7.

3.7.

pá - čt

út - ne

10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 11.denní pobyt 10.denní pobyt

12.7. 19.7. 26.7.

2.8.

9.8.

17.7.-30.7

28.7.-9.8.

termíny pátek - neděle / 7.denní pobyty
7.8.

14.8. 21.8. 28.8.

16.8. 23.8. 30.8.

6.9.

4.9.

11.9.

13.9. 20.9.

dům ABRUZZO

osoba

5020 5220 5950 6420 7250 7250 7250 7250 7250 7250

8800

8400

7250 7250 6580 5920 5120 4250

dům ALBA CHIARA

osoba

5020 5220 5950 6420 7250 7250 7250 7250 7250 7250

x

x

7250 7250 6580 5920 5120 4250

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí popř.
10, 11 nocí, autobusovou dopravu, služby delegáta CK,
pojištění proti úpadku CK CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), cestovní zdravotní pojištění, ložní
prádlo, závěrečný úklid POBYTOVÁ TAXA (povinná):
250 Kč/pobyt 7 nocí/os., od 12 let/360 Kč/pobyt 10 nocí /
os., od 12 let/400 Kč/pobyt 11 nocí, os., od 12 let SLEVY
PRO DĚTI: ubytování ZDARMA pro dítě do 6 let se dvěmi dospělými bez nároku na lůžko platí pouze dopravu 2.600 Kč
a další slevy pro děti viz. str. č. 2 Výhody pro rodiny s dětmi
Služby na vyžádání (platící se na místě): ložní prádlo
13 EUR/lůžko/týden, závěrečný úklid 50 EUR/apartmán
SLEVY pro osobu na rozkládací pohovce: -500 Kč
(v září), -1.000 Kč (v červnu), -1.500 Kč (v červenci a v srpnu)
Odpočet u vlastní dopravy: 1.000 Kč/os.

www.moravatour.cz »

7. denní pobyty: odjezdy autobusu v pátek, příjezdy v neděli / ubytování sobota - sobota
10.denní pobyt odjezd autobusu v úterý, příjezd v neděli / ubytování středa - sobota
11.denní pobyt odjezd autobusu v pátek, příjezd ve čtvrtek / ubytování sobota - středa

moravatour

Sportovní areál pro skupiny s aerobikem
a jiné sportovní aktivity (800m od domu
Abruzzo), vhodný pro pobyty se sportovním
zaměřením (cvičební plocha s pevným povrchem – možnost elektrické přípojky).
Poplatek za využití plochy: 130 EUR / 6 dní,
1 hod., 2 x denně.

✆ 596 118 488, 596 116 797
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Itálie » Palmová riviéra » Alba Adriatica

 80 m od pláže, v centrální části
 třípatrový dům, parkování (počet míst omezen)
 apartmány standardně a účelně vybavené, prostorný balkon,
TV, pračka
 pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení,
jeden pokoj vždy s manželským lůžkem
TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se
sprchou a WC
QUADRO 5/7: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), pokoj (1 lůžko), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby),
koupelna se sprchou a WC
QUADRO 6/8: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2
osoby), koupelna se sprchou a WC

Itálie - Severní Jadran - Rosolina Mare

6

Rosolina Mare je malebné turistické městečko na jadranské riviéře cca 75 km jižně
od Benátek situováno v zeleni piniových
lesů. Řadí se k přímořským letoviskům,
kde turista najde klid ale i zábavu. Rosolina
Mare nabízí řadu obchodů, restaurací a pizzerií, cukráren s typickou italskou zmrzlinou, herny s automaty, kolotoče, půjčovny
kol a šlapacích čtyřkolek, projížďku vyhlídkovým vláčkem, minigolf, dětský parčík,
bazén s tobogánem. Večer je možná zábava v barech s karaoke či na diskotékách.
Dvakrát týdně se koná velký nákupní trh
a během týdne pak menší večerní. K denním či večerním procházkám láká turisty
promenáda kolem pláže.

Dlouhé široké pláže jsou tvořeny jemným
pískem s pozvolným vstupem do moře, což
ocení především rodiny s dětmi. Lze si vybrat
pláž volnou (menší, méně udržovaná) nebo
pláž privátní - placenou, kde naše CK nabízí zvýhodněné permanentky na plážový servis (slunečník, lehátka).Placené pláže nabízejí široké
možnosti sportovního vyžití, dětské skluzavky,
půjčení vodních šlapadel, bary s občerstvením,
sociální zařízení, animační program.

Fakultativní výlety

Autobusem a lodí: Benátky denní
či večerní, Benátky + ostrov Murano
Autobusem: San Marino, Chioggia,
zábavní park Mirabilandia

Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare

HOTEL SOLE ***

300 m PŘÍPL. PŘÍPL.

 300 m od pláže, v rušném centru na hlavní třídě
 moderně standardní hotel, klimatizovaná restaurace, vstupní hala s recepcí a TV, 2 výtahy, bar s venkovním posezením, parkování u hotelu
 2,3,4-lůžkové pokoje prakticky zařízené, balkon, klimatizace (za poplatek), TV, telefon,
koupelna se sprchou či vanou a WC
stravování (polopenze): snídaně jednoduchá v italském stylu formou bufetu vč. nápojů,
večeře servírovaná, výběr z menu 1. a 2.chod., přílohy a zeleninové saláty formou bufetu
vč. ¼ l vody + ¼ l stolního vína / ostatní nápoje placené

termíny sobota - sobota / cena na osobu bez dopravy
hotel SOLE
2.lůžk. pokoj

osoba

30.5.

6.6.

13.6.

20.6.

27.6.

4.7.

11.7.

18.7.

25.7.

1.8.

22.8.

29.8.

5.9.

6.6.

13.6.

20.6.

27.6.

4.7.

11.7.

18.7.

25.7.

1.8.

8.8.

29.8.

5.9.

12.9.

6590

6590

6990

6990

7390

7390

7390

7390

7390

8190

7390

7390

6590

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, 7 x polopenzi, ložní prádlo a ručníky, služby delegáta CK, pojištění CK proti úpadku CENA NEZAHRNUJE:
pobytovou taxu (povinná), dopravu, cestovní zdravotní pojištění POBYTOVÁ TAXA (povinná): 250 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 12 let PŘÍPLATKY (platící se
na místě): klimatizace 5 EUR / pokoj / den PŘÍPLATEK za 1-lůžkový pokoj: 3.000 Kč / os. / týden SLEVY v 3. a 4.lůžk. pokoji: 3.lůžko - 10 %, 4.lůžko - 25 %

www.moravatour.cz »
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AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
2.200 Kč / osoba

✆ 596 118 488, 596 116 797

Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare
Dům JOLANDA

150 m PŘÍPL.






150 m od pláže, klidná část v blízkosti centra
komplex tří budov v uzavřeném objektu, parkování
apartmány standardně a účelně vybavené, TV, v patře s balkonem, klimatizace (za příplatek)
pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení, jeden pokoj větší s manželským lůžkem či s manželským lůžkem + 1 lůžko, druhý pokoj s manželským lůžkem nebo
s lůžky od sebe či s manželským lůžkem + 1 lůžko
TRILO 5/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovkou (1 osoba), koupelna se sprchou a WC
TRILO 6: pokoj (3 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem, koupelna se
sprchou a WC

Dům ALPHA / Dům OMEGA

REZIDENCE SOLMARE

PŘÍPL. PŘÍPL.

700 m
PŘÍPL. PŘÍPL.
 700 m od pláže, 100 m od centra, klidná část
 komplex jednopatrových různobarevných domků v uzavřeném objektu, bazén 25 × 12 m + dětský
bazének se slunečníky a plážovými lehátky (za poplatek), parkoviště (počet míst omezen),
 u rezidence zastavuje vláček celodenně jezdící k pláži (za příplatek)
 apartmány standardně a účelně vybavené, TV, některé s mikrovlnnou troubou, v patře s balkonem ,v přízemí s předzahrádkou, klimatizace (za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení , jeden pokoj větší s manželským lůžkem, druhý menší s lůžky od sebe nebo za sebou
BILO 2/ 4: pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou
(2 osoby), koupelna se sprchou a WC
TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), menší pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

typ

29.5.
7.6.

5.6.
14.6.

12.6.
21.6.

19.6.
28.6.

termíny pátek - neděle / cena na osobu vč. dopravy
26.6.
3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.
7.8.
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.
2.8.
9.8.
16.8.

osoba

4590

5390

5390

5590

5590

apartmány TRILO
domy
JOLANDA, ALPHA,OMEGA

400 m

 400 m od pláže, 300 m od centra, klidná část
 rezidence složena z několika budov v uzavřeném objektu v piniovém háji, bazén, v zahradě
dětský koutek, parkování (počet míst omezen)
 apartmány standardně a účelně vybaveny, v patře s balkonem, v přízemí s předzahrádkou,
TV, pračka (jen v některých), klimatizace a wifi (za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení, jeden pokoj vždy s manželským lůžkem
BILO 3/5, 4/6: pokoj (2 lůžka + lůžko či palanda), společná místnost s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka či palanda), společná místnost s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

6190

6190

6590

6590

x

x

14.8.
23.8.

21.8.
30.8.

28.8.
6.9.

4.9.
13.9.

x

5990

5490

5090

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, autobusovou dopravu, služby delegáta CK, pojištění CK proti úpadku CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu
(povinná), cestovní zdravotní pojištění, ložní prádlo, závěrečný úklid POBYTOVÁ TAXA (povinná): 250 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 12 let PŘÍPLATKY (platící se
na místě): ložní prádlo 13 EUR / lůžko/ týden, závěrečný úklid 30 EUR / apartmán (Alpha, Omega), 40 EUR / apartmán (Jolanda), klimatizace 30 EUR / apartmán,
wifi 20 EUR / apartmán SLEVY PRO DĚTI: ubytování ZDARMA pro dítě do 6 let se dvěmi dospělými bez nároku na lůžko platí pouze dopravu 2.200 Kč a další
slevy pro děti viz. str.č. 2 Výhody pro rodiny s dětmi ODPOČET v případě vlastní dopravy: 1.000 Kč / os.

apartmány TRILO
domy

30.5.
6.6.

typ

6.6.
13.6.

13.6.
20.6.

termíny sobota - sobota / cena na apartmán bez dopravy
27.6.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
15.8.

20.6.
27.6.

15.8.
22.8.

odjezdy autobusu
v pátek,
příjezdy v neděli
ubytování sobota sobota

22.8.
29.8.

29.8.
5.9.

5.9.
12.9.

JOLANDA

trilo 5/6

9400

12190

12190

13490

13490

15790

15790

17690

17690

19790

21890

21890

13490

11490

9400

JOLANDA

trilo 6

9400

12790

12790

14190

14190

16590

16590

18590

18590

20490

22390

22390

14190

11990

9400

ALPHA, OMEGA

trilo 4/6

9400

9400

10690

11790

15390

16190

16190

16190

16190

16390

19990

19990

15390

11790

9400

CENA NA APARTMÁN ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, služby delegáta CK / CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), dopravu, cestovní zdravotní
pojištění, ložní prádlo, závěrečný úklid / POBYTOVÁ TAXA (povinná): 250 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 12 let / PŘÍPLATKY (platící se na místě): ložní prádlo
13 EUR / lůžko/ týden, závěrečný úklid 30 EUR / apartmán (Alpha, Omega), 40 EUR / apartmán (Jolanda), klimatizace 30 EUR / apartmán, wifi 20 EUR / apartmán,
zvíře (menší velikosti) 30-50 EUR/ apartmán

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
2.200 Kč / osoba

typ

30.5.
6.6.

6.6.
13.6.

13.6.
20.6.

20.6.
27.6.

termíny sobota - sobota / cena na apartmán bez dopravy
27.6.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
15.8.

15.8.
22.8.

22.8.
29.8.

29.8.
5.9.

5.9.
12.9.

rez. SPORTING

bilo

9400

9400

11190

12390

12390

14990

14990

16390

16390

17990

19990

19990

12390

10690

9400

rez. SPORTING

trilo

9400

9400

11190

13290

18090

19690

19690

19690

19690

19990

22690

22690

18090

12990

9400

rez. SOLMARE

bilo

9400

10990

10990

12190

121910

14690

14690

15990

15990

16990

18290

18290

12190

10690

9400

rez. SOLMARE

trilo

9400

12790

12790

14190

14190

16590

16590

18590

18590

20090

21890

21890

14190

11990

9400

apartmány
reidence

CENA NA APARTMÁN ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, využití bazénu, služby delegáta CK CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), dopravu, cestovní zdravotní pojištění, ložní prádlo, závěrečný úklid POBYTOVÁ TAXA (povinná): 250 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 12 let PŘÍPLATKY (platící se na místě): ložní prádlo 13 EUR
/ lůžko/ týden, závěrečný úklid 40 EUR / apartmán, klimatizace 30 EUR / apartmán, wifi 20 EUR / apartmán, vláček k pláži (u rez. Solmare) 20 EUR / týden / rodina

www.moravatour.cz »
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AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
2.200 Kč / osoba

✆ 596 118 488, 596 116 797
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Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare

Rezidence SPORTING

200 m PŘÍPL. PŘÍPL.

 150 - 200 m od pláže, klidná část v blízkosti centra
 dvoupatrové domy vedle sebe, parkování
 apartmány standardně a účelně vybaveny, TV, menší velikosti, balkon,
klimatizace a wifi (za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
větší s manželským lůžkem, druhý pokoj menší s lůžky od sebe
TRILO 4: pokoj (2 lůžka), menší pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (1-2 osoby), koupelna se sprchou a WC

Itálie - Severní Jadran - Caorle / Porto Santa Margherita

Caorle leží cca 70 km severně od Benátek
a patří mezi nejmalebnější a nejnavštěvovanější města na severním pobřeží
Jadranu. Pyšní se velmi zachovalým historickým centrem s typickými barevnými
domky, přístavem, úzkými uličkami plnými
obchůdků, kavárniček a malými náměstíčky, kterému dominuje překrásná 48 m
vysoká šikmá zvonice románské katedrály. Ve městě se nachází velký vodní park
Aquafollie plný zajímavých atrakcí pro děti
i pro dospělé.

Porto Santa Margherita je novější částí
města Caorle. Toto nevelké moderní letovisko
od Caorle dělí ústí řeky Livenza, přes kterou
je zajišťována pravidelná celodenní trajektová přeprava. Do centra Caorle do pozdních
nočních hodin zajíždí také místní autobusová
doprava. I když Porto Santa Margherita není
velké letovisko, je tu dostatek obchodů, restaurací, barů, pizzerií, večerní nákupní trh,

Fakultativní výlety bus+loď

Benátky a ostrovy Murano, Burano a Torcello, plavba po Benátské laguně, plavba
výletní lodí z Caorle na místní lagunu, večerní plavba kolem pobřeží Caorle
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Itálie » Severní Jadran » Caorle / Porto Santa Margherita

Rezidence LE HOLIDAY

apartmány BILO
rezidence
LE HOLIDAY

osoba

 300 m od pláže, 50 m od centra, v centrální části v blízkosti pěší zóny
 pětipatrová rezidence větší velikosti, výtah, bazén, parkování (počet míst omezen)
 apartmány standardně a účelně vybavené, prostorné,
prostorný balkon, TV, některé s mikrovlnnou troubou,
pračkou a klimatizací (za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké, prostorné
a mají odlišné vybavení, v pokoji je vždy manželské lůžko
BILO 4/5: pokoj 2 lůžka + lůžko, společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

termíny pátek - neděle / cena na osobu vč. dopravy
5.6.
12.6. 19.6. 26.6. 21.8. 28.8.
4.9.
14.6. 21.6. 28.6.
5.7.
30.8.
6.9.
13.9.
5000

5400

5500

6300

6400

5100

5000

odjezdy autobusu v pátek, příjezdy v neděli
ubytování sobota - sobota

apartmány
rezidence
LE HOLIDAY

velké možnosti sportovního a dalšího pestrého vyžití (tenisové kurty, minigolf, dětské
hřiště, půjčovny kol, herny) pro děti i dospělé.
Dlouhá písčitá pláž s jemným pískem se
velmi pozvolně svažuje do moře, což velmi
přivítají rodiny s malými dětmi. Většinou je
pláž privátní - placená nabízející placený servis
(slunečníky, lehátka), v menší míře naleznete
i volné pláže - neplacené.

300 m

PŘÍPL. jen
některé

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, autobusovou dopravu, služby delegáta CK, pojištění
CK proti úpadku CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná),cestovní zdravotní pojištění, ložní
prádlo, závěrečný úklid POBYTOVÁ TAXA (povinná): 250 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 12 let PŘÍPLATKY
(platící se na místě): ložní prádlo 13 EUR / lůžko / týden, závěrečný úklid 50 EUR / apartmán,
klimatizace 30 EUR / apartmán (červen), 40 EUR (červenec, srpen), wifi 25 EUR / apartmán SLEVY
PRO DĚTI: ubytování ZDARMA pro dítě do 6 let se dvěmi dospělými bez nároku na lůžko platí pouze
dopravu 2.100 Kč a další slevy pro děti viz. str.č. 2 Výhody pro rodiny s dětmi SLEVA na 5.osobu
v apartmánu: -1.000 Kč (období 5.6.-14.6. a 28.8.-13.9.), -1.500 Kč (období 12.6.-28.6.), -1.800 Kč
(období 26.6.-5.7. a 21.8.-28.8.) ODPOČET v případě vlastní dopravy: 1.000 Kč / os.

typ

6.6.
13.6.

13.6.
20.6.

20.6.
27.6.

termíny sobota - sobota / cena na apartmán bez dopravy
27.6.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.

22.8.
29.8.

29.8.
5.9.

5.9.
12.9.

bilo 4/5

11390

13490

13490

16790

15290

10390

10390

16960

16960

16960

16960

16960

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
2.100 Kč / osoba

CENA NA APARTMÁN ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, služby delegáta CK popř. pracovníka agentury CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), dopravu, cestovní zdravotní pojištění,
ložní prádlo, závěrečný úklid POBYTOVÁ TAXA (povinná): 250 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 12 let PŘÍPLATKY (platící se na místě): ložní prádlo 13 EUR / lůžko / týden, závěrečný úklid
50 EUR / apartmán, klimatizace 35 EUR / apartmán (červen), 40 EUR / apartmán (červenec,srpen), wifi 25 EUR / apartmán

www.moravatour.cz »
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✆ 596 118 488, 596 116 797

Itálie - Severní Jadran - Lido Adriano

Pláže jsou dlouhé a široké tvořené
jemným pískem s pozvolným vstupem
do moře, což oceňují hlavně rodiče s dětmi.
Lze zahlédnout i vlnolamy, jež se používají
na zklidnění mořských vln. Pláže jsou zde
volné - neplacené či privátní - placené s plážovým servisem (lehátka, slunečníky). Pláže
nabízejí sportovní vyžití (hřiště pro plážový

volejbal, trampolíny), dětské atrakce, sociální zázemí, bary s občerstvením.

Fakultativní výlety

San Marino, Ravenna, zábavní park
Mirabilandia

Dům TERESA

100 m






100 m od pláže, 300 m od centra, rušnější část
pětipatrový dům v uzavřeném objektu, výtah, parkování
apartmány jednoduše a účelně vybavené, prostorný balkon, TV, pračka
pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení, jeden pokoj s manželským lůžkem, druhý pokoj menší s lůžky od sebe
TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

Dům GIOTTO

250 m






250 m od pláže, 1 km od centra, okrajová klidnější část
dvoupatrový dům v uzavřeném objektu se zahradou, parkování
apartmány jednoduše a účelně vybavené, menší velikosti, balkon, TV
pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
větší s manželským lůžkem, druhý pokoj menší
BILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

termíny sobota - sobota / cena na apartmán bez dopravy
apartmány
domy

typ

6.6.

13.6.

20.6.

27.6.

4.7.

11.7.

18.7.

25.7.

1.8.

8.8.

15.8.

22.8.

29.8.

5.9.

13.6.

20.6.

27.6.

4.7.

11.7.

18.7.

25.7.

1.8.

8.8.

15.8.

22.8.

29.8.

5.9.

12.9.

TERESA

trilo

9990

10990

10990

12990

12990

13790

13790

13790

15690

22990

22990

15390

11890

9990

GIOTTO

trilo

8890

9990

9990

11890

11890

12690

12690

12900

14590

21590

21590

13490

10790

8690

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
2.400 Kč / osoba

CENA NA APARTMÁN ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, služby pracovníka místní agentury CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), dopravu, cestovní zdravotní pojištění,
ložní prádlo, závěrečný úklid POBYTOVÁ TAXA (povinná): 250 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 12 let PŘÍPLATKY (platící se na místě): ložní prádlo 13 EUR / lůžko / týden, závěrečný
úklid 40 EUR / apartmán

www.moravatour.cz »
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Itálie » Severní Jadran » Lido Adriano

Lido Adriano leží na Jadranské riviéře cca
7 km od města Ravenna. Najdete zde řadu
obchodů, restaurací, barů… Ve volném čase je
možné využít půjčoven kol či čtyřkolek, navštívit vodní minipark, herny s automaty či využít
tenisová a fotbalová hřiště, zahrát si minigolf,
projet se vláčkem či se pobavit na diskotékách,
jednou týdně se koná velký nákupní trh.

Chorvatsko - Severní Dalmácie - Vodice

Vodice se řadí k nejatraktivnějším a nejvyhledávanější letoviskům Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 12 km severně
od města Šibenik. Stará část města s malými kamennými náměstíčky a křivolakými
uličkami nabízí spoustu obchůdků, taveren
a stylových restaurací. Lákavým cílem procházek je „marina“, kde kotví řada jachet,
výletních a rybářských lodí. Oblíbené je
také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. Letovisko nabízí příjemné promenády, můžete se projet vyhlídkovým vláčkem,
dále sportovní a kulturní vyžití (tenisové
kurty, půjčovny kol)…

Dům NATAŠA

Fakultativní výlety
Národní park Krka (vodopády),
Národní park Kornati (souostroví
netypického vzhledu), Šibenik

300 m

PŘÍPL.

 300 m od pláže, 800 m od centra, klidnější část
 dvoupatrový dům, parkování u domu
 apartmány standardně a účelně vybavené, balkon či terasa
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení
 možnost stravování (za příplatek)
TRILO 4/5: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka),
kuchyň (možnost přistýlky - gauč), koupelna
se sprchou a WC
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Dům FRANKO

Chorvatsko » Severní Dalmácie » Vodice

Dlouhá přírodní štěrková pláž s pozvolným vstupem do moře kombinovaná
s kamennými moly obklopená borovými
lesy a čistým mořem láká jak k odpočinku,
tak k zábavě např. jízda na vodním skútru,
šlapadle, člunu či nafukovacím banánu, jízdy na tobogánu, milovníci potápění mohou
využít kurty potápění.

300 m PŘÍPL. PŘÍPL.

 300 m od pláže, 900 m od centra, klidnější část
 dvoupatrový dům, parkování u domu
 apartmány standardně a účelně vybavené, balkon, TV, každý pokoj má vlastní
sociální zařízení, klimatizace (za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení
 možnost stravování (za příplatek)
TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka),
kuchyň, obývací místnost s rozkládacím gaučem (2 osoby), 2 × koupelna se sprchou a WC
apartmány
domy
NATAŠA, FRANKO

osoba

12.6.
21.6.

19.6.
28.6.

termíny pátek - neděle / cena na osobu vč. dopravy
26.6.
3.7.
10.7.
17.7.
7.8.
14.8.
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.
16.8.
23.8.

21.8.
30.8.

28.8.
6.9.

5550

5550

6290

6090

5550

6290

6290

6290

6290

6290

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, dopravu, ložní prádlo, služby delegáta
CK, pojištění proti úpadku CK CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), cestovní
zdravotní pojištění POBYTOVÁ TAXA (povinná): 300 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 2 let SLEVY
PRO DĚTI: ubytování ZDARMA pro dítě do 6 let se dvěmi dospělými bez nároku na lůžko
platí pouze dopravu 2.400 Kč SLEVY na přistýlce: 1.000 Kč / os. ODPOČET v případě
vlastní dopravy: 1.000 Kč / os. POLOPENZE: 2.500 Kč / os.

apartmány
domy
NATAŠA, FRANKO

termíny sobota - sobota / cena na apartmán bez dopravy
27.6.
4.7.
11.7.
18.7.
8.8.
15.8.
22.8.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
15.8.
22.8.
29.8.

typ

13.6.
20.6.

20.6.
27.6.

trilo

11180

11180

www.moravatour.cz »

odjezdy autobusu
v pátek, příjezdy
v neděli
ubytování sobota
- sobota

13450

13450

13450

13450

moravatour

13450

13450

11180

29.8.
5.9.
11180

Stravování

K pobytu si lze objednat polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře servírované
menu - výběr ze 2 jídel), která probíhá
v restauraci hotelu Nikola (cca 600 m).
CENA NA APARTMÁN ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, ložní
prádlo, služby delegáta CK CENA NEZAHRNUJE: pobytovou
taxu (povinná), cestovní zdravotní pojištění POBYTOVÁ
TAXA (povinná): 300 Kč / pobyt 7 nocí / os. od 2 let
PŘÍPLATKY: osoba na přistýlce 1.000 Kč / pobyt 7 nocí
POLOPENZE: 2.500 Kč / os.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 2.400 Kč / osoba

✆ 596 118 488, 596 116 797

Chorvatsko - Severní Dalmácie - Turanj

Turanj je malé přímořské letovisko, které
se nachází cca 4 km severně od Biogradu
na Moru. Je ideálním místem pro strávení
klidné a pohodové dovolené, ale přesto
v blízkosti zajímavých turistických míst.
Klidné pláže s drobnými oblázky
a štěrkem mají pozvolný vstup do moře.

Vila MATE

120 m PŘÍPL.

PŘÍPL.

 120 m od pláže, 2 min chůze od centra
 dvoupatrový dům, parkování u domu
 studia a apartmány standardně a účelně
vybavené, balkon či terasa, klimatizace
(za příplatek), pokoje jsou různě velké
a mají odlišné vybavení
 možnost stravování (za příplatek)
STUDIO 2/3: 2-3 lůžka, kuchyň, koupelna
se sprchou a WC
TRILO 4/5: 4 lůžka, možnost přistýlky,
kuchyň, koupelna se sprchou a WC

Vila NEDELJKA

120 m PŘÍPL.
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PŘÍPL.

studia / apartmány
vily
MATE

NEDEJLKA

5.6.
14.6.

12.6.
21.6.

19.6.
28.6.

26.6.
5.7.

termíny pátek - neděle / cena na osobu vč. dopravy
3.7.
10.7. 17.7. 24.7. 31.7.
7.8.
14.8.
12.7. 19.7. 26.7.
2.8.
9.8.
16.8. 23.8.

21.8.
30.8.

28.8.
6.9.

4.9.
13.9.

os. studio

5550

5550

5550

5690

5850

5850

5850

5850

5850

5850

5850

5690

5550

5550

os. trilo 4

5450

5450

5590

5990

5990

5990

5990

5990

5990

5990

5990

5550

5450

5450

os. trilo 5

5550

5550

5550

6250

6250

6250

6250

6250

6250

6250

6250

5550

5550

5550

os. studio

5550

5550

5550

5690

5850

5850

5850

5850

5850

5850

5850

5690

5550

5550

os. trilo 4

5550

5550

5550

6250

6250

6250

6250

6250

6250

6250

6250

5550

5550

5550

Stravování

K pobytu si lze objednat
polopenzi, která probíhá
v místní restauraci.
odjezdy autobusu v pátek,
příjezdy v neděli
ubytování sobota - sobota

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, dopravu, ložní prádlo, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), cestovní zdravotní pojištění POBYTOVÁ TAXA (povinná, platí se na místě): 1,80 EUR / noc, os. od 18 let, 0,9 EUR / noc, os. 12-17 let, 0 EUR/ os. do 11 let SLEVY PRO DĚTI: ubytování ZDARMA pro
dítě do 6 let se dvěmi dospělými bez nároku na lůžko platí pouze dopravu 2.400 Kč SLEVA na 5.osobu v apartmánu: 1.500 Kč / os. ODPOČET v případě vlastní dopravy: 1.000 Kč
/ os. POLOPENZE: 3.400 Kč / os. od 12 let / pobyt 7 dní, 2.750 Kč/ os. do 11 let / pobyt 7 dní

studia / apartmány
vily
typ
studio 2/3
MATE

NEDEJLKA

6.6.
13.6.

13.6.
20.6.

20.6.
27.6.

termíny sobota - sobota / cena na apartmán bez dopravy
27.6.
4.7.
11.7. 18.7. 25.7.
1.8.
8.8.
15.8.
4.7.
11.7. 18.7. 25.7.
1.8.
8.8.
15.8. 22.8.

7790

7790

7790

8090

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

22.8.
29.8.

29.8.
5.9.

5.9.
12.9.

8290

7790

7790

trilo 4

10690 10690 11590 11990 11990 11990 11990 11990 11990 11990 11990 11590 10690 10690

trilo 4/5

12090 12090 12990 13990 13990 13990 13990 13990 13990 13990 13990 12990 12090 12090

studio 2/3
trilo 4

7790

7790

7790

8090

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8690

8290

7790

7790

11590 11590 12490 13490 13490 13490 13490 13490 13490 13490 13490 12490 11590 11590

www.moravatour.cz »

moravatour

CENA NA APARTMÁN /STUDIO ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, ložní prádlo,
služby delegáta CK CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), cestovní
zdravotní pojištění POBYTOVÁ TAXA
(povinná, platí se na místě): 1,80 EUR
/ noc, os. od 18 let, 0,9 EUR / noc, os. 1217 let, 0 EUR/ os. do 11 let POLOPENZE:
3.400 Kč / os. od 12 let / pobyt 7 dní,
2.750 Kč/ os. do 11 let / pobyt 7 dní
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
2.400 Kč / osoba

✆ 596 118 488, 596 116 797

Chorvatsko » Severní Dalmácie » Turanj

 120 m od pláže, 2 min chůze od centra
 dvoupatrový dům, parkování u domu
 studia a apartmány standardně a účelně
vybavené, balkon či terasa, klimatizace
(za příplatek), pokoje jsou různě velké
a mají odlišné vybavení
 možnost stravování (za příplatek)
STUDIO 2/3: 2-3 lůžka, kuchyň, koupelna
se sprchou a WC
TRILO 4/5: 4 lůžka, možnost přistýlky,
kuchyň, koupelna se sprchou a WC

Španělsko - Costa del Maresme- Calella
Calella je pobřežní městečko
a hlavní středisko oblasti Costa
del Maresme, nachází se cca
50 km severně od Barcelony.
Dominantou je maják, který
navádí lodě. Rušné historické
centrum s úzkými uličkami
láká k procházkám a nákupům,
za návštěvu stojí místní tradiční
tržiště. Večerní zábavu nabízí
kluby, bary, diskotéky. Podél pláže vede železniční trať, výborné
vlakové spojení do Barcelony.
Široká písečná pláž přes 3 km
dlouhá je zakončena malými romantickými plážemi mezi skalami a vede kolem ní široká promenáda. Ideálním zpestřením
jsou nabídky různých vodních
sportů či jiných sportovních aktivit např. vodní lyže, potápění,
windsurfing, minigolf.
Letovisko získalo Modrou vlajku
za čistotu vody a pláží.

HOTEL CATALONIA***

100 m

PŘÍPL.

 10 minut od centra, 10 minut od pláže
 rekonstruovaný hotel, vstupní hala s recepcí,
2 výtahy, restaurace, bar,kulečník, TV místnost,
bazén
 2,3 -lůžkové pokoje moderně zařízené, balkon,
TV, telefon, klimatizace, koupelna se sprchou
a WC, trezor a malá lednička (za příplatek)
stravování (polopenze): snídaně a večeře formou
bufetu (nápoje u večeře placené)
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Hotel CONTINENTAL **

150 m

PŘÍPL.

Španělsko » Costa del Maresme » Calella

 v centrální části města, cca 150 m od pláže
standardní městský hotel, recepce,
klimatizovaná restaurace, bar, kulečník,TV
místnost, terasa, menší bazén umístěn
na střeše hotelu (k dispozici lehátka)
 2, 3, 4-lůžkové pokoje prakticky zařízené, některé
s balkonem, telefon, koupelna se sprchou a WC
stravování (polopenze): snídaně a večeře formou
bufetu (nápoje u večeře placené)

Hotel MIAMI ***

200 m

PŘÍPL.

 v poměrně klidné a staré části města, 200 m od pláže
 standardní hotel, recepce, 2 výtahy, salonek, TV místnost, klimatizovaná restaurace, bar, bar u bazénu (k dispozici lehátka),
sluneční terasa, animační programy
 2,3,4-lůžkové pokoje prakticky a moderně zařízené, balkon,
TV/SAT, telefon, koupelna se sprchou a WC, klimatizace, trezor
(za příplatek)
stravování (polopenze): snídaně a večeře formou bufetu (nápoje
u večeře placené)
termíny sobota - sobota / cena na osobu bez dopravy
6.6.

13.6.

20.6.

27.6.

4.7.

11.7.

18.7.

25.7.

1.8.

8.8.

15.8.

22.8.

29.8.

5.9.

hotely

osoba

13.6.

20.6.

27.6.

4.7.

11.7.

18.7.

25.7.

1.8.

8.8.

15.8.

22.8.

29.8.

5.9.

12.9.

CATALONIA

s polopenzí

6390

7390

7390

8290

8290

8790

9490

9490

10390 10390 10390

7590

6790

6390

CONTINENTAL

s polopenzí

6190

6190

6190

7390

7390

7390

7390

7390

7590

7590

7590

6390

5790

MIAMI

s polopenzí

6690

6690

7390

7990

7990

8990

8990

8990

10490 10490 10490

7590

7590

7590

6290

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
3.100 Kč / osoba

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: ubytování 7 nocí, polopenzi, ložní prádlo a ručníky, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu (povinná), dopravu,
cestovní zdravotní pojištění POBYTOVÁ TAXA (povinná, platí se na místě v recepci hotelu): 0,5 EUR / den / osoba od 15 let PŘÍPLATEK 1-lůžkový pokoj: CATALONIA 2.900 Kč / os., týden,
CONTINENTAL 2.600 Kč / os.,týden, MIAMI 2.400 Kč / os.,týden PŘÍPLATEK plná penze: CATALONIA 1.000 Kč / os.,týden, MIAMI 500 Kč / os.,týden PŘÍPLATEK za odjezdová místa z Moravy
a Čech: 100 - 400 Kč / os. SLEVY PRO DĚTI: CATALONIA - 100% / 1.dítě 2-12 let, 50% / 2.dítě 2-12 let; CONTINENTAL - 50% / 1,2.dítě 2-10 let; MIAMI - 100% / 1.dítě 2-12 let, 50% / 2.dítě 2-12 let
(slevy na děti platí pouze při ubytování na pokoji se 2 dospělými, při výpočtu slev se jako první počítá mladší dítě) SLEVY v 3. a 4.lůžk. pokoji: CATALONIA 3.lůžko - 20%, CONTINENTAL 3,4.
lůžko - 10%, MIAMI 3,4.lůžko - 20%

www.moravatour.cz »
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Řecko » Chalkidiki - Fourka

Řecko - Chalkidiki - Fourka

Fourka leží v jihozápadní části Kassandra na poloostrově Chalkidiki. Ideální
místo pro skupiny dětí i rodin s dětmi, výborné zázemí pro sportovní aktivity. Letovisko nabízí obchůdky, bary, restaurace, taverny.
V malebné zátoce je široká písečná pláž s malými oblázky, která je
na okraji lemovaná skalnatými masivy.

Klubový aparthotel AKROPOLIS

200 m

PŘÍPL. PŘÍPL. Brno

 200 m od pláže, 800 m od centra
 komplex studií a apartmánů nacházející se na kopečku s krásným
výhledem do krajiny i na moře, v aparthotelu je recepce, restaurace,
jídelna s TV a DVD koutkem, bar u bazénu, bazén s lehátky a slunečníky
(zdarma), terasa pro slunění, beach -volejbalové hřiště, zpevněná plocha
na cvičení a hry, kulečník a šipky, stolní tenis, stolní fotbal, dětské hřiště
s houpačkami (vše zdarma), wifi /bezplatně, klimatizace (za příplatek)
 k hotelu náleží vlastní pláž s plážovým servisem, barem a nabídkou
vodních sportů
 hotel má dostatek prostoru pro cvičení (i v bazénu), hry či posezení celé
skupiny společně, v hlavní sezoně je k dispozici animátor pečující o zábavu dětí o dospělých
 studia a apartmány standardně a účelně vybavené, balkon či terasa, TV,
klimatizace (za příplatek)
STUDIO 2/3: 2-3 lůžka, minikuchyňka, koupelna se sprchou a WC
TRILO 4/5: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), některé s možností přistýlky,
minikuchyňka, koupelna se sprchou a WC
Stravování: bez stravy, k pobytu si lze objednat polopenzi (snídaně formou bufetu),
možnost zajištění obědů= plná penze jednoduché jídlo o jednom chodu.
Doprava: autobusem s klimatizací, letecky z Brna
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Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu (viz. tabulky), služby delegáta, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. léčebných výloh a storna 40,-Kč/ os.,
den, pobytové taxy 0,50 Eur/ noc. Zájezd pořádá naše partnerská CK.

Řecko - Olympská riviéra - Paralia
Paralia je živé letovisko, které se nachází
cca 100 km jižně od Soluně. Tato oblast je
zásobována absolutně čistou vodou z ledovců Olympu, díky jemuž je zde příjemné
mikroklima (ideální pro léčení alergií). Naleznete zde množství obchodů, restauraci,
kaváren, nočních klubů, dostatek prostor
pro sportovní vyžití či také nový aquapark.

Hotel OREA ELENI

120 m

 120 m od pláže, 200 m od centra, 500 m od aquaparku
 recepce, vstupní hala s posezením, bar, restaurace s vnitřní i venkovní
částí (letní terasa), 2 výtahy, wifi zdarma (jen v oblasti recepce), před
hotelem je park s dětskými prolézačkami a houpačkami

PŘÍPL. PŘÍPL. Brno

 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek, koupelna se sprchou, fén
a WC, balkon, TV, telefon, klimatizace a minichladnička (za příplatek)
stravování (polopenze): snídaně formou švédského stolu, servírované
večeře podávané formou jednotného menu, přílohy a saláty formou bufetu,
dezert či ovoce

Doprava: autobusem s klimatizací, letecky z Brna
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, polopenze či plná penze (viz. tabulka), služby delegáta, pojištění CK Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. léčebných výloh
a storna 40,-Kč/ os., den, pobytové taxy 1,50 Eur/ pokoj, noc. Zájezd pořádá naše partnerská CK.

www.moravatour.cz »

moravatour

✆ 596 118 488, 596 116 797

Řecko » Olympská riviéra » Paralia

Písčité pláže jsou s pozvolným vstupem
do moře. Na pláži si můžete vybrat z velkého výběru vodních sportů.

Jižní Bulharsko - Jižní pláž - Primorsko

Primorsko je oblíbené přímořské letovisko plné
obchodů, restaurací, barů, diskoték, ale také
romantických zákoutí. Nabízí také velké školní
hřiště (fotbal, basketbal, cvičení apod.), které mohou kolektivy bezplatně využít. Zejména dětské
kolektivy uvítají možnost návštěvy největšího
bulharského aquaparku s řadou vodních
atrakcí.
Největší devizou jsou 2 písečné pláže s pozvolným vstupem do moře.

Hotel PANORAMA

0m

PŘÍPL.

Ostrava,
Praha, Brno
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 přímo na jižní pláži (jen pár schůdků na pláž), klidná část
 nově zrekonstruovaný hotel, stylová restaurace s možností posezení pro celou
skupinu
 2-3 lůžkové pokoje s možností přistýlky, balkón (některé s výhledem na moře),
koupelna se sprchou a WC, TV, chladnička, rychlovarná konvice, klimatizace
a wifi (zdarma)
stravování: bez stravy nebo polopenze formou švédských stolů

Jižní Bulharsko » Jižní pláž » Primorsko

Hotel Penelope

80 m

PŘÍPL.

Ostrava,
Praha, Brno

 pouhých 80 m od dlouhé severní pláže, 300 m
od centra, tichá část v nové rezidenční čtvrti
 moderní rodinný hotel, recepce, bar a malá
restaurace s vnitřní i venkovní částí, kde jsou
podávány snídaně, obědy a večeře, bazén (cca
50 m2)
 2 lůžkové pokoje moderně zařízené s možností
jedné nebo dvou přistýlek, balkón (některé s výhledem na moře), koupelna se sprchou a WC,
individuálně nastavitelná klimatizace a wifi
(zdarma), TV, lednička a rychlovarná konvice
stravování: jen snídaně (formou švédských stolů),
polopenze (snídaně formou švédských stolů a večeře servírované o 3 chodech - salát, hlavní jídlo výběr ze 4-5 menu, z toho vždy jedno vegetariánské
a jedno menu s rybou, dezert, nebo plná penze
(polopenze + obědy - hlavní jídlo, chléb), rozpustné
nápoje a voda, další nápoje za poplatek
Doprava: autobusem s klimatizací,
letecky z Ostravy, Brna nebo Prahy

PRIMORSKO - autobusem / ceny na osobu
hotel PANORAMA

hotel PENELOPE

Termín, období

dní/nocí

bez stravy

snídaně

01.06.-14.06.

14/11

5.490,-

+ 1.100,-

+ 2.750,-

+ 4.400,-

7.490,-

+ 2.090,-

+ 2.970,-

12.06.-25.06.
od 23.06. do 05.07.
03.07.-19.08.
17.08.-30.08.
28.08.-12.09.

14/11
13/10
12/9
14/11
16/13

6.490,6.990,6.990,6.990,6.490,-

+ 1.100,+ 1.000,+ 900,+ 1.100,+ 1.300,-

+ 2.750,+ 2.500,+ 2.250,+ 2.750,+ 3.250,-

+ 4.440,+ 4.000,+ 3.600,+ 4.440,+ 5.200,-

8.290,8.990,9.490,9.490,8.490,-

+ 2.090,+ 1.900,+ 1.710,+ 2.090,+ 2.470,-

+ 2.970,+ 2.700,+ 2.430,+ 2.970,+ 3.510,-

Dětská cena*: odjezdy
do 25.6. a po 16.8.

2.990,-

viz dospělí

viz dospělí

viz dospělí

3.490,-

viz dospělí

viz dospělí

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. - 5.
lůžku v pokoji PANORAMA
* platí pro dítě dítě do 12-ti let ubytované
na 3. a 4. lůžku v pokoji PENELOPE
Slevy: vlastní doprava -2.000,- Kč, spojení
2 turnusů -1.500,- Kč Příplatky za 1-lůžkový
pokoj: PANORAMA 250,-Kč/ noc, PENELOPE
450,-Kč/ noc Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz.tabulka), služby
delegáta, pobytové taxy, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění vč.
léčebných výloh a storna 40,-/55,- Kč/os./den.

ostatní termíny

3.990,-

viz dospělí

viz dospělí

viz dospělí

3.490,-

viz dospělí

viz dospělí

Zájezd pořádá naše partnerská CK.

základní cena

www.moravatour.cz »

příplatky za stravu
snídaně
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+večeře
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příplatky za stravu
snídaně
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+večeře
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Bulharsko - autobusem, letecky z Ostravy, Brna a Prahy
PRIMORSKO - letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 8 dní / ceny na osobu
hotel PANORAMA
Termín
06.06.-13.06.

dní/nocí

základní cena

8/7

13.06.-20.06.
8/7
20.06.-27.06.
8/7
27.06.-22.08.
8/7
22.08.-29.08.
8/7
29.08.-05.09.
8/7
05.09.-12.09.
8/7
Dětská cena*: letecky tam i zpět:

hotel PENELOPE

příplatky za stravu

bez stravy

snídaně

snídaně+večeře

snídaně+oběd+večeře

9.990,-

+ 700,-

+ 1.750,-

10.490,10.990,11.490,11.690,10.990,9.990,6.490,-

+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,viz dospělí

+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,viz dospělí

základní cena

příplatky za stravu
snídaně+oběd+večeře

se snídaní

snídaně+večeře

+ 2.800,-

10.990,-

+ 1.330,-

+ 1.890,-

+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,viz dospělí

11.490,11.990,12.990,12.990,11.990,10.990,6.990,-

+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,viz dospělí

+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,viz dospělí

letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 11 a 12 dní / ceny na osobu
13.06.-24.06.

12/11

10.990,-

+ 1.100,-

+ 2.750,-

+ 4.400,-

13.490,-

+ 2.090,-

+ 2.970,-

24.06.-04.07.
04.07.-15.07.
15.07.-25.07.
25.07.-05.08.
05.08.-15.08.
15.08.-26.08.
26.08.-05.09.
05.09.-16.09.

11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

11.990,12.990,12.490,12.990,12.490,12.990,11.990,10.990,6.490,6.990,-

+ 1.000,+ 1.100,+ 1.000,+ 1.100,+ 1.000,+ 1.100,+ 1.000,+ 1.100,viz dospělí
viz dospělí

+ 2.500,+ 2.750,+ 2.500,+ 2.750,+ 2.500,+ 2.750,+ 2.500,+ 2.750,viz dospělí
viz dospělí

+ 4.000,+ 4.400,+ 4.000,+ 4.400,+ 4.000,+ 4.400,+ 4.000,+ 4.400,viz dospělí
viz dospělí

14.490,15.490,14.990,15.490,14.990,15.490,14.690,14.490,6.990,7.490,-

+ 1.900,+ 2.090,+ 1.900,+ 2.090,+ 1.900,+ 2.090,+ 1.900,+ 2.090,viz dospělí
viz dospělí

+ 2.700,+ 2.970,+ 2.700,+ 2.970,+ 2.700,+ 2.970,+ 2.700,+ 2.970,viz dospělí
viz dospělí

Dětská cena*:

* dítě do 18-ti let na 3. - 5.
lůžku v pokoji PANORAMA
* dítě do 12-ti let
ubytované na 3. a 4. lůžku
v pokoji PENELOPE
Příplatky za 1-lůžkový
pokoj: PANORAMA 250,Kč/ noc, PENELOPE 450,Kč/ noc
Cena zahrnuje: leteckou
dopravu, letištní taxy,
transfer z letiště do místa
ubytování a zpět,
ubytování, stravu (viz.
tabulka), služby delegáta,
pobytové taxy, pojištění CK
Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění vč.
léčebných výloh a storna
40,-/55,- Kč/os./den
Zájezd pořádá naše
partnerská CK.

Řecko - autobusem, letecky z Brna
FOURKA - aparthotel AKROPOLIS - autobusem /ceny
na osobu
příplatky
základní cena
za stravu
dnů/
termín, období
nocí
snídaně +
bez stravy
večeře
29.05.-07.06
10/7
4.990,+2.100,05.06.-14.06.
10/7
5.190,+2.100,12.06.-23.06.
12/9
7.490,+2.700,21.06.-01.07.
11/8
6.990,+2.400,29.06.-09.07.
11/8
8.690,+2.400,od 07.07.
12/9
8.990,+2.700,do 14.08.
12.08.-24.08. 13/10
8.490,+3.000,22.08.-03.09. 13/10
8.290,+3.000,01.09.-13.09. 13/10
7.990,+3.000,11.09.-23.09. 13/10
6.990,+3.000,21.09.-03.10. 13/10
5.490,+3.000,Dětská cena*: odjezdy
viz
2.990,do 25.6. a po 28.8.
dospělí
viz
ostatní termíny
4.990,dospělí
*platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu a 3.-5.lůžku v apartmánu (5.lůžko
je vždy rozkládací přistýlka)

PARALIA - hotel OREA ELENI - autobusem
termín

cena na osobu
dnů/nocí

22.05.-03.06.
13/10
01.06.-12.06.
12/9
10.06.-21.06.
12/9
19.06.-30.06.
12/9
28.06.-09.07.
12/9
od 07.07.
12/9
do 14.08.
12.08.-23.08.
12/9
21.08.-01.09.
12/9
30.08.-10.09.
12/9
08.09.-19.09.
12/9
17.09.-29.09.
13/10
Dětská cena*: odjezdy
do 25.6. a po 28.8.

s polopenzí
9.490,9.790,9.990,10.490,10.990,11.490,10.990,10.090,9.890,9.690,9.490,-

ostatní termíny

5.990,7.990,-

*platí pro dítě do 18-ti let ubytované
na 3. a 4. lůžku v pokoji

* aparthotel Akropolis: možnost dokoupení samostatných snídaní 130,- Kč/os./den,
samostatných večeří 200,- Kč/os./den, samostatných obědů 100,-Kč/os./den
(formou rychlého občerstvení v plážovém baru)
Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky za 1-lůžkový
pokoj: AKROPOLIS 350,-Kč/ noc, ELENI 400,-Kč / noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění vč. léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz. tabulky,
pobytové taxy ve výši 0,5 EUR/ studio/apartmán/noc AKROPOLIS, 1,5 EUR/ pokoj/ noc
ELENI - platí se hotově na místě. Zájezd pořádá naše partnerská CK.

letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou / ceny na osobu
FOURKA - klubový aparthotel AKROPOLIS
PARALIA - hotel OREA ELENI
příplatky
základní cena
za stravu
dnů/
termín
termín
dnů/nocí s polopenzí
nocí
snídaně +
bez stravy
večeře
29.05.-08.06.** 11/9
6.990,+2.700,27.05.-08.06.**
13/11
11.990,08.06.-19.06. 12/11 11.490,+3.300,08.06.-19.06.
12/11
13.990,19.06.-29.06. 11/10 12.990,+3.000,19.06.-29.06.
11/10
14.990,29.06.-10.07. 12/11 13.990,+3.300,29.06.-10.07.
12/11
16.490,10.07.-20.07. 11/10 14.490,+3.000,10.07.-20.07.
11/10
16.990,20.07.-31.07. 12/11 14.990,+3.300,20.07.-31.07.
12/11
17.490,31.07.-10.08. 11/10 14.490,+3.000,31.07.-10.08.
11/10
16.990,10.08.-21.08. 12/11 14.990,+3.300,10.08.-21.08.
12/11
16.990,21.08.-31.08. 11/10 13.990,+3.000,21.08.-31.08.
11/10
15.990,31.08.-11.09. 12/11 13.490,+3.300,31.08.-11.09.
12/11
14.990,11.09.-21.09. 11/10 11.990,+3.000,11.09.-21.09.
11/10
13.990,21.09.-03.10.** 13/11
6.990,+3.300,21.09.-03.10.**
13/11
11.990,Dětská cena*: letecky
viz
Dětská cena*: letecky tam
7.990,9.990,tam i zpět
dospělí
i zpět
kombinovanou
viz
3.990,kombinovanou dopravou
6.990,dospělí
dopravou
*platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku
v apartmánu / Akropolis
*platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Eleni
**termíny označené ** mají kombinovanou dopravu
* aparthotel Akropolis: možnost dokoupení samostatných snídaní 130,- Kč/os./den,
samostatných večeří 200,- Kč/os./den, samostatných obědů 100,-Kč/os./den
(formou rychlého občerstvení v plážovém baru)
Příplatky za 1-lůžkový pokoj: AKROPOLIS + 350,- Kč/noc, ELENI + 400,- Kč/ noc
Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy, transfer z letiště do místa ubytování
a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pojištění CK Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění vč.léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky (viz tabulka),
pobytové taxy ve výši 0,5 EUR/ studio/apartmán/noc AKROPOLIS, 1,5 EUR/ noc ELENI platí se na místě. Zájezd pořádá naše partnerská CK.

Řecko - POBYTOVĚ – POZNÁVACÍ
Thessaloniki (Soluň), pohoří Olymp, Litochoro, hrad Platamonas, Thessálie, kláštery Meteora,
údolí Thembi, Athény	

Kombinovaný zájezd, ubytování v hotelu s polopenzí a 4 výlety v ceně !!!
Termín:

Program zájezdu: 1. den: odjezd /odlet z ČR, přílet do Soluně, transfer do Paralia
Katarini, ubytování v hotelu Orea Eleni*** (pokoje s balkónem, klimatizací, Wi-Fi, vlastním sociálním zařízením, TV), večeře, nocleh, u termínu 29.5.-8.6. cesta do Řecka autobusem - příjezd do Paralie následující den dopoledne 2. den – 9./10./11. den: volné dny,
koupání, polopenze, v průběhu pobytu 4 x celodenní výlet (viz níže) 11./12. den (zpět
letecky): snídaně, transfer na letiště odlet do Brna 12. den: (termín 21.9.-3.10.) snídaně, odjezd kolem poledne zpět do ČR, příjezd následující den dopoledne
Celodenní výlet do Soluně - po snídani odjedeme do druhého největšího řeckého města
- Thessaloniki (Soluň).Autobusem projedeme po nábřeží a vystoupíme u dominanty města
- Bílé věže (cca hodinový rozchod), procházkou projdeme po centru města - Aristotelovo
náměstí a velký bazar, volný čas na nákupy, odjezd odpoledne od Bílé věže zpět do Parálie.
Celodenní výlet Kláštery Meteora + Národní park v údolí Thembi - průjezd Thessálií
do Kalambaki, zastávka v manufaktuře s prezentací výroby pravoslavných ikon (možnost
nákupů suvenýrů), návštěva dvou klášterů, zhlédnutí dalších klášterů z autobusu, zastávka
na fakultativní oběd ve vesničce Kastraki, zastávka v údolí Thembi s prohlídkou údolí - přechod po visutém mostě ke kapličce Agia Paraskevi (léčivá voda)..., návrat do letoviska

www.moravatour.cz »

moravatour

dnů/nocí

dospělí

dítě do 18-ti let

29.05. - 08.06.

tam bus+zpět let BRNO

11/9

13.990,-

9.990,-

08.06. - 19.06.

tam i zpět letecky BRNO

12/11

15.990,-

9.990,-

11.09. - 21.09.

tam i zpět letecky BRNO

11/10

15.590,-

9.990,-

21.09. - 03.10.

tam let BRNO+zpět bus

13/11

14.490,-

9.990,-

Celodenní výlet do Athén - již v noci (po půlnoci) odjedeme do hlavního města Athén,
kam přijedeme v ranních hodinách, nejdříve navštívíme přístav Pireus, poté dojedeme
autobusem do centra města, které projdeme pěšky (autobus musí mít povinnou pauzu).
Navštívíme Akropol, projdeme do čtvrti Monastiriki, prohlédneme parlament s tradičním
střídáním stráží... volno na individuální prohlídku a nákupy. Večer cestou zpět do Parálie
zastavíme ještě u pomníku bitvy u Thermopyl.
Celodenní výlet do podhůří Olympu - z Parálie se vydáme do městečka Litochoro
přímo pod hlavním vrcholem Olympu - horou Mytikas, odtud procházka do kaňonu říčky
Enipeas ke klášteru Sv. Dionisia, kolem poledne budeme pokračovat autobusem do jižní
části Olympské riviéry a navštívíme středověký hrad Platamonas (hrad krásné paní)
s nádhernými vyhlídkami na celou Olympskou riviéru (vstupné do hradu cca 2,- Euro/
os. není v ceně zájezdu). Odpoledne pak výlet ukončíme v malebné vesničce Paleos
Panteleimonas.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu z/do ČR nebo leteckou přepravu z/do Brna
a zpět, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování v hotelu kategorie ***
s polopenzí, služby průvodce, výlety dle programu, pojištění CK Cena nezahrnuje:
komplexní cestovní pojištění vč. storna + 40,- Kč/os./den, příplatek za 1-lůžkový pokoj
+ 200,- Kč/noc, další fakultativní výlety Doporučené kapesné: cca 100,- Euro.
Zájezd pořádá naše partnerská CK.

✆ 596 118 488, 596 116 797
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Bulharsko - POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ
Primorsko, Burgas, Nessebr, Sozopol, Istanbul, Beglik Tash, Burgaská jezera, bahenní lázně,
folklórní večer + další fakultativní výlety...

Autobusová doprava a ubytování v hotelu s polopenzí v ceně! Pět výletů v ceně zájezdu!

Program zájezdu: 1. den: odjezd busem z ČR, přejezd
přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko do Bulharska. 2. den:
příjezd do Primorska v ranních hodinách, ubytování v hotelu (pokoje s balkónem, klimatizací, Wi-Fi, TV, koupelna se
sprchou a WC) s průvodcem, společná procházka po letovisku, večeře, nocleh 3. den - 12./14. den: volné dny,
koupání, polopenze, v průběhu pobytu 5x výlet (viz níže)
+ možnost dalších fakultativních výletů (Edirne, Varna,
Veliko Tarnovo, Veleka, Safary džípem, rybí piknik, plavba
lodí atd.) 13./15. den: snídaně, odjezd zpět do ČR (přejezd
přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko) 14./16. den: příjezd
zpět v odpoledních hodinách

ISTANBUL - největší město Turecka s úžasnými památkami. Fakultativně plavba lodí po Bosporu s překrásným
výhledem na evropskou i asijskou část města. Na závěr
dne nákupy na světově známých bazarech Velkém
a Egyptském s nabídkou zlata, kožených výrobků atd.
SOZOPOL - historické městečko s typickými dřevěnými
domy, velkým přístavem, středověkým opevněním s tvrzí
a s kostelem sv. Jiřího. Obchůdky a kavárničky nabízí
příjemné nákupy i odpočinek.
+ NESTINARSKÝ VEČER - večer s folklórním programem
včetně tance na žhavém uhlí a následně tanečním večerem, jehož součástí je i večeře o 4 chodech - aperitiv,

termín:

dnů/nocí

cena za osobu

01.06. - 14.06.

14/11

11.990,-

12.06. - 25.06.

14/11

12.490,-

28.08. - 12.09.

16/13

12.990,-

předkrm, polévka, hlavní chod, desert a neomezená
konzumace vína.
NESSEBR - starobylé město vyhlášeno památkovou
rezervací UNESCO s křivolakými uličkami 2 000 let starého
přístavu bylo založeno dórskými Řeky. Malebné uličky
starobylého města jsou plné obchůdků, uměleckých
galerií, pouličních umělců a kaváren lákajících tisíce turistů
k návštěvě.
BAHENNÍ LÁZNĚ – s možností koupání se v lázni zůstávající po odsolování mořské vody bohaté na soli a minerály,
blahodárně působící na pokožku, ekzémy,revmatismus atd.
BEGLIK TASH - thrácká pohanská svatyně z období 1500
- 400 let před n.l.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 9/11/12 x ubytování v hotelu s polopenzí, služby průvodce, výlety dle
programu, pojištění CK Cena nezahrnuje: komplexní
cestovní pojištění vč. storna + 40,- Kč/os./den, příplatek
za 1-lůžkový pokoj + 300,- Kč/noc, další fakultativní výlety
Doporučené kapesné: cca 100,- Euro Poznámka: z důvodu výletu do tureckého Istanbulu NUTNÝ CESTOVNÍ PAS!
Zájezd pořádá naše partnerská CK.

ITÁLIE - PERLY NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU
s pobytem na termálním ostrově ISCHIA NEAPOL, ISCHIA, POMPEJE, VESUV, CAPRI, VATIKÁN, ŘÍM
Termín: 04.05. - 10.05., 15.06. – 21.06., 06.07. – 12.07., 27.07. – 02.08., 28.09. – 04.10.2020
Cena na osobu: 8.990,- Kč

Program zájezdu: 1. den: odjezd v ranních hodinách
z Brna na Prahu, Plzeň a Rozvadov do Německa, Rakouska a Itálie. 2.den: Ráno příjezd do Neapolského zálivu,
přejezd na Ischii, ubytování na hotelu v odpoledních
hodinách. Odpoledne fakultativně autobusem okruh
ostrovem Ischia, zastávky na vyhlídkách v Serrara Fontana, na poloostrůvku Sant‘ Angelo s možností nákupu
koření a ochutnávkou místních likéru. Možnost koupání
v termálních bazénech nebo v moři, večeře, nocleh. (cca
18 €/os.) 3.den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, přejezd trajektem na pevninu. Poté odjezd busem
k sopce Vesuv a pěší výstup k samotnému jícnu vulkánu.
Následuje prohlídka Pompejí, bývalého antického města.
Návrat na Ischii možnost koupání v termálních bazénech
nebo v moři, večeře, nocleh. (cca 57 €/os. + vstup na Vesuv cca 10 €/os. a vstup do Pompejí cca 15 €/os., zájezd

se může jet v opačném pořadí) 4.den: po snídani odjezd
autobusem do přístavu. Jízda lodí na malebný ostrov Capri, jednoho z nejkrásnějších a nejatraktivnějších ostrovů
v Tyrhénském moři. Následuje prohlídka ostrova. Minibusy a pěšky navštívíme přístav, město Capri a Anacapri,
případně individuálně vily San Michele (cca 7 €/os.) a Monte Solaro -nejvyšší vrchol ostrova (cca 10 €/os.), z něhož je
velkolepý výhled na celý ostrov a neapolský záliv, Vesuv
a okolní ostrovy. Dále je možná okružní plavba lodí kolem
ostrova. Navečer odjezd lodí zpět na Ischii, možnost
koupání v termálních bazénech nebo v moři, večeře,
nocleh. (cca 82 €/os. včetně lodičky kolem ostrova). Dle
času možnost koupání na Capri. 5.den: odpoledne Pizza
party v restauraci (dvouhodinový program). Budete moci
ochutnat typickou pizzu nebo si někteří vytvoří sami pizzu
dle vlastní fantazie, hraje italská hudba a pije se výborné

ischitánské víno v neomezeném množství. (cca 15 €/os.).
6.den: po snídani přejezd trajektem na pevninu do Neapole, průjezd městem s krátkou zastávkou na Santa Lucia.
Poté odjezd do Říma, přeprava metrem do centra města,
kde následuje půldenní prohlídka s průvodcem, návštěva
Vatikánu s prohlídkou Sv. Petrského náměstí a chrámu
sv. Petra. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. (cca 23 €/
os. vč. českého průvodce, sluchátek, vstupu do Vatikánu
a lístků na metro). 7.den: příjezd do Prahy (v cca 12:00
hod.) a do Brna (v cca. 15:00 hod.).
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, obousměrné
trajektové lístky, 4 x polopenze, 4 x ubytování v hotelu***/
depandance, s termálními bazény nedaleko moře a pláží na termálním ostrově Ischia, služby CK a průvodce,
pojištění CK Cena nezahrnuje: výlety a vstupné (např.
trajekt na ostrovy Capri a zpět, italské autobusy po ostrovech, okružní plavba lodí kolem Capri, vstup do Pompejí
a na Vesuv, metro v Římě, italští průvodci, bezdrátová
sluchátka v Pompejích a v Římě atd.)
Pro absolvování kompletního programu zájezdu bude
zapotřebí cca 190,- Euro. Je na klientech, zda budou chtít
celý nebo jen část programu, nebo odpočívat u moře či
v termálních bazénech.
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 2.000,- Kč/os., cestovní pojištění vč. storna 40,- Kč/os/den., balkon nebo terasu 600,- Kč/
os./pobyt. Pobytová taxa cca 2,- Euro/os./noc - platba
na hotelu.
Zájezd pořádá naše partnerská CK.

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE
Padova, Verona, Benátky, Ravenna, Chioggia

6-ti denní poznávací zájezd autobusem s ubytováním v přímořském letovisku Rosolina Mare

termíny:

cena za osobu

18.05. - 23.05. 2020

5.990 Kč

01.06. - 06.06. 2020

6.490 Kč

07.09. – 12.09. 2020

5.990 Kč

14.09. - 19.09. 2020

5.790 Kč

ky, v podvečer návrat do Rosolina Mare 5.den: dopoledne
osobní volno v letovisku Rosolina Mare, odpoledne přejezd
do městečka Chioggia (malé historické městečko jako malé
Benátky), prohlídka s průvodcem,osobní volno-možnost
nákupů… v podvečer odjezd zpět do ČR 6.den: návrat
do ČR v ranních / dopoledních hodinách
Program zájezdu: 1.den: odjezd z ČR v odpoledních /
podvečerních hodinách do Itálie 2.den: příjezd do Padovy,
prohlídka univerzitního centra, města ležícího na ramenech
řeky Bacchiglione, procházka městem s průvodcem- Basilica di Sant´Antonio (svatého Antonína), Basilica di Santa
Gustina, náměstí Prato della Vale, odpoledne přejezd
do Verony - prohlídka města Romea a Julie, náměstí Bra,
antická aréna - slavné Veronské Coloseum, náměstí Erbe,
Piazza die Signori, Casa Giulietta, v podvečer přejezd

na ubytování do přímořského letoviska Rosolina Mare,
nocleh 3.den: ráno busem přejezd do městečka Chioggia,
odkud lodí přímo do Benátek (plavba cca 1,5 hod), procházka městem s průvodcem - Dóžecí palác, náměstí San
Marco, Ponte di Rialto… osobní volno, v podvečer návrat
lodí do Chioggia, pak busem do Rosolina Mare 4.den: ráno
přejezd do Ravenny, prohlídka města s průvodcem, které
bylo hlavním městem Západořímské říše, mauzoleum Galla
Placidia, mauzoleum císaře Theodoricha, ravennské mozai-

Ubytování: apartmány pro 4-6 osob (apartmány mají
vždy 2 x 2lůžk. pokoj, společnou místnost s vybaveným
kuchyňským koutem, lednicí, sporákem a s pohovkou,
koupelnu se sprchou a WC
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 × ubytování
v apartmánech pro 4-6 osob v letovisku Rosolina Mare,
služby průvodce, místní taxy, loď Chioggia - Benátky
a zpět, pojištění proti úpadku CK
Cena nezahrnuje: stravu, vstupy do navštívených objektů (cca 40 EUR), cestovní zdravotní pojištění

MORAVA Tour s.r.o.	informace a rezervace:

Přívozská 6, 702 00 Ostrava 2
moravatour
web: www.moravatour.cz

✆ 596 118 488, 596 116 797
info@moravatour.cz

