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SPORTOVNÍ POBYTY 2017
PILATES JÓGA AEROBIC BOSU AQUAROBICS BODY STYLING
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JSME SPRÁVNÁ PARTA

JE S NÁMI LEGRACE 

MÁME SKVĚLÉ 
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KAŽDÝ ROK NOVÉ DESTINACE

SUPER WELLNESS
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HOTELECH

21 let
na trhu
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BAZÉNY 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

SAUNA 
V CENĚ

PÁRA 
V CENĚ

GOLF RESORT KONOPIŠTĚ****
Tvoršovice, střední Čechy
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n  Ubytování: dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje, 
koupelna (vana) s WC, fén, TV, minibar, trezor 
zdarma, na některých pokojích WiFi, na vyžádání 
možná šestilůžková vila („Ovčín“) – 3x 2lůžková 
ložnice, 2x koupelna, kuchyňský kout, terasa

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte nebo z nabídky denních menu v jedné 
z hotelových restaurací: Tee No. 19 se zimní 
zahradou a letní terasou s nádherným výhledem 
na golfové hřiště nebo Steak House St. Florian 
s velikou terasou (tato restaurace je primárně 
určena pro pořádání akcí) 

n  Sport a relaxace: Spa & Wellness centrum (cel-
ková plocha 2 000 m2) – vnitřní (10 x 6 x 1,2 m) 
a venkovní bazén (10 x 14 x 1,2 m), whirlpool 
(53 m2), bazén se slanou vodou, Kneippův 
chodník, pára, sauna, solární louka; „Spa & 
Balneo“ nabízí léčebné či relaxační procedury 
jako masáže, zábaly, inhalace nebo koupele; 
posilovna, stolní tenis; V Golf Resortu Konopiště 
je k dispozici 45 jamek. Jsou zde dvě 18jamková 
mistrovská hřiště – Radecký (par 72), d´Este (par 
72) a 9jamkový Public Course (par 29), Driving 
Range. Přímo u areálu je lyžařský areál s 300 m 
dlouhou sjezdovku se dvěma vleky 300 a 50 m. 
V okolí jsou i běžkařské trasy v délce 12 km, dále 
možnost bruslení na okolních rybnících a zimní 
lov pstruhů. 

Cvičební lekce probíhají v tělocvičně s marmoleem, 
na cvičení se přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, 2 restaurace Tee No. 19 
a Steak House St. Florian, myčka aut (v sezoně),  
WiFi v restauraci St. Florian, na recepci a ve vy-
braných pokojích

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  volný vstup do bazénů, whirlpoolu, páry, 

sauny, Kneippova chodníku 

⦁  volný vstup do posilovny
⦁  30% sleva na balneo procedury
⦁  podložky na cvičení
⦁  zapůjčení županu, pantoflí
⦁  pozdní check-out v den odjezdu
⦁   parkování 
⦁  pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 1000 Kč

dítě 3–12 let** 1100 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku (nutno objednat 
předem, jen malé rasy) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
všech lůžek v pokoji

** dětské ceny jsou bez cvičení, i s 1 dospělým v pokoji

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

SLEVAB A L N E O



CVIČENÍ  V  
ZAHRANIČÍ
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ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN CENA* ROZSAH CVIČENÍ

17992402 2 24.02. – 26.02. 2490 4 lekce – BOSU Pilates, Pilates Roller, Fit Pilates, Body Balance

17992403 2 24.03. – 26.03. 2890 4 lekce – Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení

179924032 2 24.03. – 26.03. 2540 4 lekce – Aquarobics, Body Form, Chi-toning, P-Class 

179931031 2 31.03. – 02.04. 2490 4 lekce – Pranájama Jóga, Asthanga Jóga

179931032 2 31.03. – 02.04. 2490 4 lekce – Body Form, Over Ball, Pilates, Power Jóga

17990704 2 07.04. – 09.04. 2950 4 lekce – Jin Jóga, 3x Ashtanga Jóga 

179921041 2 21.04. – 23.04. 2490 4 lekce –  BOSU Body, Body Styling, Power Stretch, Foot Work  
(zdravá chodidla)

179921042 2 21.04. – 23.04. 2790 4 lekce – BOSU Jóga, BOSU Pilates, Jóga, Pilates 

17991205 2 12.05. – 14.05. 2490 4 lekce – Body Ball, BOSU Cardio, Body Styling, Pilates

179919051 2 19.05. – 21.05. 2510 4 lekce – Balanční cvičení, Body Ball, Body Styling 

179919052 2 19.05. – 21.05. 2490 4 lekce – Body Styling, Problémové Partie, Tabata, Thera Band, Stretching

179926051 2 26.05. – 28.05. 2590 4 lekce – Jóga, Jóga pro zdravá záda  

179926052 2 26.05. – 28.05. 2590 4 lekce – BOSU Pilates, BOSU Cardio, Problémové Partie, Body Form

179902061 2 02.06. – 04.06. 2490 4 lekce – Jóga, Posilování, Zdravá záda, BOSU Pilates 

179902062 2 02.06. – 04.06. 2590 4 lekce – Power Jóga, Rasa Vinyasa Jóga, Jemná Jóga

17990906 2 09.06. – 11.06. 2590 4 lekce – BOSU Cardio, Spirals, Pilates Clinic

17992807 2 28.07. – 30.07. 3090 4 lekce – Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení 

17990610 2 06.10. – 08.10. 2790 4 lekce – BOSU Cardio, BOSU Workout, Kruhový trénink, Body Work

179913101 2 13.10. – 15.10. 2590 4 lekce – Tabata BOSU, Full Body

179913102 2 13.10. – 15.10. 2490 4 lekce – BOSU, Jóga, Over Ball

17992010 2 20.10. – 22.10. 2590 4 lekce – Zumba,  Zumba Masterclass, Fit and Funky

179903111 2 03.11. – 05.11. 2590 4 lekce –  Power Jóga, Jemná ranní jóga, Vinyasa Jóga, Power Jóga Fit 
and Slim

179903112 2 03.11. – 05.11. 2590 4 lekce – Pilates Over Ball, Thera Band, Pilates, Body Shape

179910111 2 10.11. – 12.11. 2490 4 lekce –  Body Styling, Kruhový trénink, Thera Band, Body Form, Stretching

179910112 2 10.11. – 12.11. 2690 4 lekce – BOSU Body, Body Styling, Fit Roller

179917111 2 17.11. – 19.11. 2590 4 lekce – 3x Jóga, 1x Kruhový trénink

179917112 2 17.11. – 19.11. 2590 4 lekce – Pilates Roller, Pilates Clinic, Body Styling, Port de Bras

17992411 2 24.11. – 26.11. 2510 4 lekce – Body Styling, Power Stretch, Body Ball, Port de Bras
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VSTUP DO AQUAPARKU 
V CENĚ

NA BŘEHU SLAPSKÉ 
PŘEHRADY

VYNIKAJÍCÍ  
SPORTOVNÍ VYŽITÍ

HOTEL MĚŘÍN***
Jablonná nad Vltavou, střední Čechy 
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n  Ubytování: hotel – dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (pevné vysouvací lůžko), koupelna 
(sprcha) s WC, TV, lednice a balkón, WiFi zdarma;  
bungalovy – pro 6 osob – předsíň, 3x dvoulůžko-
vá ložnice se samostatným vchodem z předsíně, 
kuchyňka s lednicí, rychlovarnou konvicí, mikro-
vlnnou troubou, dvouplotýnkovým vařičem, 
 sprchový kout, WC, pro 4 osoby – shodné jako 
pro 6 osob, k dispozici jsou 2 dvoulůžkové ložni-
ce, pro 2 osoby – obývací pokoj s malou kuchyň-
skou linkou s lednicí, rychlovarnou konvicí, mi-
krovlnnou troubou, dvouplotýnkovým vařičem, 
stůl, gauč (v některých bungalovech rozkládací), 
2 pevná lůžka, sprchový kout, WC; na bungalo-
vech jsou k dispozici ručníky a povlečení, u všech 
je TV a venkovní dřevěné posezení. Bungalovy 
jsou vybavené základním nádobím na „malé 
vaření“. V bungalovech jsou na vyžádání možné 
přistýlky (rozkládací lůžko, vhodné spíš pro děti).

n  Strava: snídaně – bufet , u z. č. 17221205 polo-
penze – snídaně i večeře  bufet, obědy i večeře 
možné v hotelové restauraci à la carte či formou 
bufetu, v hotelové kavárně, v areálu hotelu je 
také Country saloon se zahrádkou (pouze pití, 

bez stravování), v letních měsících je otevřena 
restaurace Mořská panna s nabídkou jednodu-
chých jídel (smažený sýr, hamburgery, křidýl-
ka…) nebo v okolních restauracích a pensionech

n  Sport a relaxace: aquapark s tobogánem, umě-
lou řekou, vířivkou a dětským brouzdalištěm, 
balneocentrum – klasická a turecká sauna, spor-
tovní a thajské masáže, solná jeskyně, whirlpoo-
ly, floating, sluneční louka, VacuShape, trenažér 
– golf, hokej, fotbal, baseball; kurty na squash, 
krytá hala na tenis, víceúčelová hala, venkovní 
tenisové antukové kurty, beach volejbal, fitness, 
bowling, billiard, šipky a půjčovna kol či loděk, 
dětské hřiště s pískovištěm, klouzačkou, hou-
pačkami. 

Cvičební lekce probíhají v tělocvičně v budově 
hotelu, výjimečně v multifunkční sportovní hale.

n  Vybavení: recepce, restaurace, kavárna, 
společenský sál, kinosál, WiFi v hotelové budově 
zdarma (nikoliv v bungalovech)

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně, u z. č. 17221205 polopenze
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  2x vstup do hotelového aquaparku na 90 minut
⦁  pobytovou taxu

n Cena nezahrnuje:

⦁   parkování v areálu hotelu (40 Kč/den) 

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA*
ROZSAH CVIČENÍ

hotel bungalov

17223103 2 31.03. – 02.04. 2320 1820 4 lekce – Body Ball, Over Ball, Zdravotní cvičení, P-Class 

17220704 2 07.04. – 09.04. 2440 1940 5 lekcí – P-Class, Body Styling, Aerobics, Over Ball, Port de Bras

17222104 2 21.04. – 23.04. 2320 1820 4 lekce –  Slim and Happy, Body Form, Intervalový kruhový 
trénink, Dance AE

17221205 2 12.05. – 14.05. 2680 2180 6 lekcí –  Zumba, Fit and Funky, Zumba Toning, Zumba 
Masterclass

17221905 2 19.05. – 21.05. 2440 1940 5 lekcí –  BOSU Core, BOSU Pilates, Pilates, Kruhový trénink, 
Tabata, bonus – pro zájemce ranní běh

17222605 2 26.05. – 28.05. 2320 1820 4 lekce – Posilování, Core&břicho, Zdravotní cvičení

17220206 2 02.06. – 04.06. 2440 1940 5 lekcí – BOSU, P-Class, Aerobics, Břicho ze všech stran

17220610 2 06.10. – 08.10. 2320 1820 4 lekce – BOSU, Břišní pekáč, Body Styling, Pilates

17221310 2 13.10. – 15.10. 2540 2040 4 lekce –  Dance Aerobics, Expander Fitness, Body Toning, 
Stretching

17222010 2 20.10. – 22.10. 2320 1820 4 lekce – Body Styling, Power Jóga, Body Ball, Over Ball

17220311 2 03.11. – 05.11. 2440 1940 5 lekcí – P-Class, Body Styling, Aerobics, Over Ball, Power Jóga

17221011 2 10.11. – 12.11. 2320 1820 4 lekce –  Slim and Happy, Body Form, Intervalový kruhový 
trénink, Dance AE

17222411 2 24.11. – 26.11. 3020 – 9 lekcí –  1x Aerobics, 1x Aquarobics, 1x Spirals, 6x Zdravotní 
cvičení

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící 200 Kč

příplatek za neobsazené lůžko v hotelu 420 Kč

příplatek za neobsazené lůžko v bungalovu 500 Kč

sleva na přistýlku v hotelu – dospělý 700 Kč

sleva na přistýlku v bungalovu – dospělý 300 Kč

dítě 3–12 let – hotel i bungalov** –  
kromě z. č. 17221205 1100 Kč

dítě 3–12 let – hotel i bungalov** –  
u z. č. 17221205 1240 Kč

dítě 3–12 let na přistýlce – hotel i bungalov*** 
– kromě z. č. 17221205 500 Kč

dítě 3–12 let na přistýlce – hotel i bungalov*** 
– u z. č. 17221205 640 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka není 
k dispozici

poplatek za psa či kočku v hotelu (nutno 
objednat předem, jen malé rasy do 10 kg) 400 Kč

poplatek za psa či kočku v bungalovu (nutno 
objednat předem, jen malé rasy do 10 kg) 200 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při 
obsazení pokoje minimálně 2 osobami v hotelu, 
v bungalovech při plném obsazení lůžek,  
u z. č. 17221205 s polopenzí

** dětské ceny jsou bez cvičení, na pevném lůžku, 
v hotelu i bungalovu i s 1 dospělým,  
u z. č. 17221205 s polopenzí

*** dětské ceny jsou bez cvičení, na přistýlce,  
u z. č. 17221205 s polopenzí

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
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HOTEL SPA FELICITAS**** 
Poděbrady, střední Čechy
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WHIRLPOOL 
V CENĚ

POLOPENZE  
V CENĚ

HOTEL NA LÁZEŇSKÉ 
PROMENÁDĚ

BAZÉN 
V CENĚ

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky (rozkládací lůžko), koupelna (sprcha) 
s WC, fén, TV, rádio, minibar, trezor, WiFi; ve vý-
jimečných případech si hotel vyhrazuje právo 
ubytovat klienty v depandanci Spa Hotelu Feli-
citas (bývalý hotel Orfeus). Kvalita ubytování 4*, 
stravování a ostatní služby budou poskytnuty 
v hlavní budově.

n  Strava: polopenze – snídaně bufet, večeře 
kombinace bufet/à la carte – předkrmy, saláty, 
deserty formou bufetu, hlavní jídlo formou vý-
běru z 3–4 jídel, další možnost stravování v ho-
telové restauraci à la carte nebo výběrem z den-
ních menu či v některé z okolních restaurací 

n  Sport a relaxace: Balneorehabilitační centrum 
– uhličité koupele, podvodní masáže, vířivé, 
perličkové, přísadové a aroma koupele, hydro-
-jet, klasické, lymfodrenážní, reflexní a aroma 
masáže, parafinové a rašelinové zábaly.  
Wellness centrum – finská a parní sauna, barev-
ná vířivá koupel, zážitkové masáže a koupele, 
luxusní kosmetická a tělová ošetření kosmeti-
kou Darphin, solárium, relax zóna  
Krytý bazén (12,5 x 5,5 x 1,3 m) s chrliči vody 
a whirlpoolem. Přímo do hotelu je zavedena 
minerální voda Poděbradka. Půjčovna kol a ko-
lečkových bruslí. V okolí bowling, tenis či golf, 
trasa na kolečkové brusle podél Labe z Podě-
brad až do Nymburka. 

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s kober
cem v hotelu.

n  Vybavení: recepce, lobby bar, restaurace s ka-
várnou (nekuřácká s vyhrazeným prostorem 

pro kuřáky) s venkovní teráskou, kongresový 
sál, v celém hotelu WiFi

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – polopenze 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 

⦁  vstup do bazénu a whirlpoolu v časech urče-
ných pro hotelové hosty 

⦁  pobytovou taxu

n Cena nezahrnuje:
⦁  parkování u hotelu (50 Kč/den, nelze garantovat 

ani rezervovat předem) nebo v podzemních ga-
rážích – nutno rezervovat předem (150 Kč/den)

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou  1300 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) 300 Kč

poplatek za psa či kočku (nutno objednat předem) 500 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, cena je platná i pro 
ubytované na přistýlce 

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN CENA* ROZSAH CVIČENÍ

17460303 2 03.03. – 05.03. 3480 4 lekce – Pilates rehabilitační, Jógalates, Tabata

17463103 2 31.03. – 02.04. 3780 4 lekce – P-Class, Body Form, Chi-toning, Aquarobics     

17460704 2 07.04. – 09.04. 3780 4 lekce – Jemná Jóga, Power Jóga, Jóga pro zdravá záda

17462104 2 21.04. – 23.04. 3780 4 lekce – Fit Pilates, Body Balance

17461905 2 19.05. – 21.05. 3780 4 lekce – Pilates s tanečními prvky 

17462605 2 26.05. – 28.05. 3780 4 lekce – Pilates Roller, Pilates Thera Band, Latino Dance

17460610 2 06.10. – 08.10. 3780 4 lekce – Vinyasa Jóga, Jóga pro zdravá záda

17461310 2 13.10. – 15.10. najdete na ww.cklenka.cz

17460311 2 03.11. – 05.11. 3480 4 lekce – Body Styling, Power Stretch, Foot Work (zdravá chodidla)

17461011 2 10.11. – 12.11. 3480 4 lekce – Pilates, Power Jóga, Aquarobics, Balantes

17461711 2 17.11. – 19.11. 3480 4 lekce – P-Class, Body Form, Chi-toning, Aquarobics 

17462411 2 24.11. – 26.11. 3480 4 lekce – Pilates Roller, Pilates kruh (Magic circle), Jóga, Kruhový trénink
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BAZÉN 
V CENĚ

SAUNA 
V CENĚ

HOTEL SAND MARTIN**** 
Golf resort Mladá Boleslav, střední Čechy
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n  Ubytování: jedno- a dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky (rozkládací lůžko), koupelna 
(sprcha, u některých pokojů sprcha i vana) s WC, 
fén, TV, minibar, trezor zdarma, WiFi, balkón 
s výhledem na golfové hřiště

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování 
možné à la carte nebo z nabídky denních menu 
v hotelové restauraci s terasou s nádherným 
výhledem na golfové hřiště 

n  Sport a relaxace: nově vybudované wellness 
centrum, jehož součástí je bazén (4,5 x 5,5 x 
1,3 m) s mírně slanou vodou a vodními atrakce-
mi (protiproud, vzduchová a vodní masáž atd.) 
a rozsáhlá odpočívárna s lehátky, sauna; masáže 
(sportovní, medové, lávovými kameny, thaj-
ské…); osmnáctijamkové hřiště Sand Martin´s 
Holes, možnost tréninku na plně osvětlených 
cvičných plochách včetně unikátní osvětlené 
devítijamkové akademie, Indoor golf (FSG 
golfové simulátory).

Cvičební lekce probíhají v tělocvičně s dřevěnou 
podlahou.
n  Vybavení: recepce, restaurace s terasou 

a výhledem na golfové hřiště, snídaňová 
restaurace s krbem, celý hotel je nekuřácký 
včetně restaurací, kuřáci mohou kouřit pouze 
na balkónech nebo na terase a v budově je pro 
ně určena i místnost tzv. kuřárna, WiFi v celém 
objektu zdarma

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 

⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  volný vstup do bazénu 
⦁  volný vstup do sauny 
⦁  půjčení županu, pantoflí
⦁  pozdní check-out v den odjezdu 
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 700 Kč/den

sleva na přistýlku – dospělý 400 Kč/den

dítě 3–12 let na pevném lůžku*** 1000 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku nelze 

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými 
v pokoji na přistýlce

*** dětské ceny jsou bez cvičení, na pevném lůžku, 
s 1 dospělým v pokoji

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA*

ROZSAH CVIČENÍ
dospělý*

dítě  
3–12  
let**

17132403 2 24.03. – 26.03. 2590 1000 4 lekce –  Pilates Matwork, Pilates Over Ball, Pilates Thera Band

17133103 2 31.03. – 02.04. 2690 1000 4 lekce –  Pilates, Balantes, Over Ball, Thera band, Jogalates, 
Stretch

17130704 2 07.04. – 09.04. 2750 1000 4 lekce –  Jóga, Pilates, Power Stretch, Core Training, Body Work

17132104 2 21.04. – 23.04. 2590 1000 4 lekce – Pilates, Pilates Over Ball, Funkční trénink

17132804 3 28.04. – 01.05. 3690 1500 6 lekcí – Pohodové procvičení celého těla pro seniory

17131905 2 19.05. – 21.05. 2590 1000 4 lekce –  Pilates kruh (Magic Circle), Pilates Thera Band, Pilates 
Over Ball

17132605 2 26.05. – 28.05. 2590 1000 4 lekce –  Pilates kruh (Magic Circle), Pilates Thera Band, Pilates

17130610 2 06.10. – 08.10. 2690 1000 4 lekce – Jemná Jóga, Over Ball, Pilates Thera Band, Ploché břicho

17130311 2 03.11. – 05.11. 2590 1000 4 lekce – Jóga, Pilates Roller, Pilates

17131011 2 10.11. – 12.11. najdete na www.cklenka.cz

17132411 2 24.11. – 26.11. 2590 1000 4 lekce – Body Balance, Fit Pilates
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DVŮR PERLOVÁ VODA
Kostelec nad Ohří, České Středohoří

SAUNA  
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ 

www.cklenka.cz

n  Ubytování: dvou-, tří-, čtyř- a pětilůžkové 
pokoje (některé s možností přistýlky – zpravidla 
pevné lůžko), koupelna (sprcha) s WC, fén (lze 
půjčit na recepci, dále jsou fény k dispozici 
ve wellness), WiFi zdarma, na vyžádání možný 
šestilůžkový apartmán se dvěma ložnicemi – 6 
pevných lůžek (z toho 2 rozkládací) a vybavenou 
kuchyní s lednicí a základním nádobím, TV

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte v hotelové restauraci s vysokými 
klenutými stropy s přiznanými cihlami, se stoly 
z masivního dřeva, krbem a kovanými lustry 
navrženými architektem přímo pro tento 
prostor. Příjemným zpestřením je otevřená 
kuchyně, ve které hosté mohou pozorovat 
kuchaře při práci a těšit se na kvalitní domácí 
jídlo z čerstvých surovin. Součástí restaurace 
je i dvounádobová pivovarská měděná varna 
a prosklený prostor, kde je možné vidět celý 
proces spodního kvašení piva Lanýž, dále 
i terasa s výhledem do areálu.

n  Sport a relaxace: Wellness – finská sauna, 
infra sauna, Whirlpool, venkovní relaxační terasa 
s lehátky, masáže, koupele, zábaly, peelingy… 
Biotopové přírodní koupací jezírko s písečnou 
pláží, zhruba polovina plochy 150m2 je určena 
ke koupání, druhá polovina tvoří čistící zónu 
s mokřadními rostlinami; víceúčelové travnaté 
hřiště vybavené bránami, elektronickou časo-
mírou a ukazatelem skóre, dětská trampolína. 
V okolí řada cyklostezek.

Cvičební lekce probíhají zpravidla v kongresovém 
sále s podlahou z cihel s podlahovým topením.

n  Vybavení: recepce, restaurace s pivovarem 
a terasou, kongresové sály, WiFi v celém hotelu 
zdarma

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  vstup do do wellness (whirlpool, sauna, 

infrasauna) – 1x 120 minut/pobyt 
⦁  venkovní aktivity (biotopové jezírko, dětská 

trampolína, hřiště) 
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 350 Kč/den

sleva na přistýlku – dospělý 50 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem, 
k dispozici 2 ks)

200 Kč/
pobyt

poplatek za psa či kočku (nutno objednat 
předem, v případě jakéhokoliv znečištění 
nebo poškození věcí zodpovídá majitel 
za náhradu škody)

200 Kč/
pobyt 

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 nebo 2 dospělými 
na pevném lůžku i přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
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ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA*

ROZSAH CVIČENÍ
dospělý*

dítě  
3–12  
let**

17622104 2 21.04. – 23.04. 3290 1050 4 lekce – Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení

17620505 3 05.05. – 08.05. 3490 1390 6 lekcí –  Foot Work (zdravá chodidla), Jemná Jóga, Jin Jóga, 
Pilates rehabilitační, Power Jóga 

17621205 2 12.05. – 14.05. 2990 1050 4 lekce –  BOSU Complet, Pilates Over Ball, Zdravá záda, Pilates 
Thera Band

17620610 2 06.10. – 08.10. 3090 1050 4 lekce – Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení
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BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

RELAX HOTEL MONÍNEC***
Monínec, střední Čechy
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n  Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje, některé 
s možností přistýlky (rozkládací křeslo), některé 
dvoulůžkové pokoje jsou propojené dveřmi 
a disponují 4 pevnými lůžky a 2 sociálními 
zařízeními (propojené pokoje pouze v kategorii 
standard)

 pokoje standard – s oknem, s výhledem do stráně
 pokoje s vyhlídkou – s oknem a vyhlídkou 

na okolní přírodu
 pokoje s terasou a vyhlídkou – s velikou terasou 

a vyhlídkou na okolní přírodní scenérie
 všechny pokoje mají koupelnu (sprcha) s WC, TV, 

fén, trezor, WiFi

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte v hotelové restauraci s terasou a nád-
herným výhledem nebo z nabídky denních 
menu

n  Sport a relaxace: krytý bazén (7 x 4 x 1,2 m), 
whirlpool, sauna, masáže; venkovní bazén, 
tenisový a volejbalový kurt, půjčovna kol, travní 
lyžování, lanové centrum, tubing, bikepark, 
mountainboarding (skejtování na trávě), disc-
golf, trampolína, lukostřelba, horské koloběžky. 
V okolí hotelu rybaření na Vrchotickém rybníku 
(4 km), tandemový paragliding (10 km), Golf 
klub Čertovo břemeno (4 km), jízda na koni, 
vyjížďky kočárem (4 km).

Cvičební lekce probíhají v tělocvičně s plovoucí pod
lahou, výjimečně v kongresovém sále s kobercem, 
do tělocvičny se přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, restaurace s terasou 
a krásným výhledem, kongresový sál, 
u tenisových kurtů teráska s venkovním krbem 
a táborákem, WiFi

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  volný vstup do bazénu a whirlpoolu 
⦁  parkování v areálu
⦁  pobytovou taxu

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–12 let**

17172605 2 26.05. – 28.05. 2290 1100 4 lekce – Hatha Jóga, Body Styling

17170206 2 02.06. – 04.06. 2490 1100 4 lekce –  Pilates Over Ball, Pilates rehabilitační,  
Zdravá záda

17171310 2 13.10. – 15.10. 2290 1100 4 lekce – Hatha Jóga, Body Styling

17171711 2 17.11. – 19.11. 2290 1100 4 lekce –  Body Form, Balanční cvičení, Over Ball, 
Thera Band

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 400 Kč

příplatek za pokoj s vyhlídkou 60 Kč/osoba

příplatek za pokoj s terasou a vyhlídkou 150 Kč/osoba

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) 100 Kč

poplatek za psa či kočku (nutno objednat 
předem) 200 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
všech pevných lůžek v pokoji 

** dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 nebo 2 dospělými 
na pevném lůžku i přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
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n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky (rozkládací křesla či pojízdné přistýlky), 
koupelna (většinou vana), WC, fén, TV, minibar, 
set na přípravu kávy a čaje, trezor (zdarma), 
župany, WiFi, většina pokojů s francouzským 
oknem a „minibalkonem“

n  Strava: snídaně – bufet, další možnost stravo-
vání à la carte v restauraci s terasou v hotelu. 
Hotelová restaurace je vyhlášená svou nabíd-
kou pomalu pečených mas, kvalitních omáček, 
domácích zmrzlin a atraktivních dezertů

n  Sport a relaxace: wellness – bazén (11 x 6 x 
1,5 m), whirlpool, finská sauna, parní sauna, 
relaxační zóna, masáže – sportovní, rekondiční, 
čokoládová, lávovými kameny…; půjčovna 
sportovních potřeb – badminton, pétanque, 
dětské hřiště, půjčovna kol (včetně zámků 
a helmy)

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s lakova
nou dřevotřískovou podlahou.

n  Vybavení: recepce, hotelová restaurace s tera-
sou s výhledem na skalní panorama a rybníky, 
kongresový sál, v celém hotelu WiFi, v hotelu 
není signál žádného operátora

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 

⦁  volný vstup do wellness – bazén, whirlpool, 
sauna, pára (denně v otvírací době zapůjčení 
 županů, osušek, prostěradla zdarma), sauna 
a pára mimo otvírací dobu za příplatek

⦁  pobytovou taxu 
⦁  parkování 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou  300 Kč/den

sleva na přistýlku – dospělý 250 Kč/den

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

poplatek za psa či kočku 250 Kč/den

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, společně se 2 dospě
lými na přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

HOTEL OSTROV****
Ostrov u Tisé, severní Čechy
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WHIRLPOOL 
V CENĚ

SAUNA 
V CENĚ

PÁRA  
V CENĚ

BAZÉN 
V CENĚ

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě  
3–12 let**

17210704 2 07.04. – 09.04. 2890 1500 4 lekce –  FyzioPilates, Foot Work (zdravá chodidla), Cvičení 
na páteř a klouby, Pilates Over Ball

17211910 3 19.10. – 22.10. 4090 2250 6 lekcí – Dynamická Jóga, Feldenkraisova metoda

17210311 2 03.11. – 05.11. 2850 1500 4 lekce – Ashtanga Jóga, Pránajama Jóga

17211011 2 10.11. – 12.11. 2890 1500 4 lekce – P-Class, Zdravotní cvičení, Thera Band, Over Ball

17212411 2 24.11. – 26.11. najdete na www.cklenka.cz
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n  Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (rozkládací sedačka možná využít 
pro 1 dospělého nebo max. 2 děti), mezonetové 
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, ro-
dinné pokoje – 2x ložnice se 2 lůžky s možností 
přistýlky, na všech pokojích koupelna (vana 
nebo sprcha) s WC, fén, klimatizace, TV, minibar, 
WiFi, u některých pokojů balkón

n  Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze 
večeře výběr ze 3 menu (předkrm a hlavní jídlo). 
Vzhledem ke kapacitě restaurace doporučujeme 
večeře výběrem z denních menu. Další stravování 
možné à la carte v hotelové restauraci s letními 
terasami. Restaurace je nekuřácká, s malou 
oddělenou kuřáckou místností s billiardem. 

n  Sport a relaxace: whirlpool, sauna, pára, malé 
fitness, možnost masáží, pedikúra, kosmetika, 
kadeřnictví, antukové tenisové kurty, tenisové 
kurty s umělou trávou, beach volejbal, okrasné 
přírodní jezírko s rybkami, fotbalové hřiště 
s umělou trávou. 7 km od hotelu je Golf park  
Plzeň - Dýšina – www.golfplzen.cz

Cvičební lekce probíhají podle počtu cvičících ve cvi
čebním sále v hotelu s plovoucí podlahou nebo 
ve velkém sále, do kterého se přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, restaurace s venkovními 
terasami, dětské hřiště s pískovištěm, WiFi, 
vnitřní dětský koutek, salonek pro 25 osob

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 

⦁  1x vstup do whirlpoolu (60 minut)
⦁  volný vstup do fitness
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 600 Kč

příplatek za polopenzi – dospělý 300 Kč

příplatek za polopenzi – dítě 3–12 let 220 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) 400 Kč

poplatek za psa či kočku nelze 

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, u rodinných pokojů 
minimálně 4 osobami, cena je shodná i pro dospělé 
osoby na přistýlce

** dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 nebo 2 dospělými 
na pevném lůžku i přistýlce 

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

WHIRLPOOL 
V CENĚ

SPORTPENZION POHODA
Letkov, západní Čechy
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ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě  
3–12 let**

172317031 2 17.03. – 19.03. 2890 900 4 lekce –  Single Lady Dancing – latinskoamerické tance 
v úpravě pro solo ženy – pro začátečníky

172317032 2 17.03. – 19.03. 2890 900 4 lekce –  Single Lady Dancing – latinskoamerické tance 
v úpravě pro solo ženy – pro pokročilé

17230704 2 07.04. – 09.04. 2290 900 4 lekce – BOSU, Body Styling, Břišní Pekáč, Pilates

17231905 2 19.05. – 21.05. 2290 900 4 lekce – BOSU Core, BOSU Body, Body Styling, Power Jóga

17231310 2 13.10. – 15.10. 2290 900 4 lekce – BOSU Cardio, Step AE, Body Styling, Jóga

17232010 2 20.10. – 22.10. 2430 900 5 lekcí – BOSU, P-Class, Aerobics, Břicho ze všech stran

17230311 2 03.11. – 05.11. 2390 900 5 lekcí –  BOSU, Power Jóga, Spinning, Body Attack, 
problémové partie
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n  Ubytování: jedno-, dvoulůžkové pokoje (ně-
které s možností přistýlky, pouze na vyžádání), 
Všechny pokoje mají koupelnu (sprcha) s WC 
(fén), TV, minibar, WiFi zdarma, trezor zdarma, 
některé pokoje s balkonem (jednolůžkové 
a Junior Suite vždy bez balkonu). Pokoje mají 
moderní design.  
Na vyžádání možné Junior Suite – velký pokoj 
s předsíní, ze které je vstup do koupelny, schody 
do pokoje s manželskou postelí a možností 
přistýlky pro max. 2 děti  
Suite – apartmán s dvěma pokoji – obývací 
pokoj s gaučem a možností přistýlky pro max. 2 
děti, ložnice s manželskou postelí. Z obou poko-
jů je vstup na velkou terasu. Suite je možno pro-
pojit ještě s klasickým dvoulůžkovým pokojem.

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte v hotelové restauraci s letní terasou 
s  výhledem na golfové hřiště a Slavkovský les

n  Sport a relaxace: wellness centrum – vnitřní 
bazén (10 x 6 x max. 1,6 m) s whirlpoolem, 
finská a bylinková sauna, parní sauna, laconium, 
odpočívárna se sluneční terasou; masáže, zába-
ly, kosmetika; malé hotelové fitness; 18jamkové 
golfové hřiště, 9jamková Golfová akademie 
(možnost vstupu i bez zelené karty).

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s ko
bercem.

n  Vybavení: recepce, restaurace s terasou 
s výhledem na golfové hřiště a Slavkovský les, 
kongresový sál, WiFi v celém hotelu zdarma

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  volný vstup do bazénu, whirlpoolu
⦁  volný vstup do saun, laconia, páry
⦁  zapůjčení županu, pantoflí
⦁  10% sleva na masáže (sleva se nevztahuje 

na thajské masáže)

⦁  10% sleva na konzumaci v restauraci (sleva se 
nevztahuje na denní nabídku)

⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 400 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem, 
k dispozici 2 ks) zdarma

poplatek za psa či kočku (nutno objednat 
předem, v případě jakéhokoliv znečištění 
nebo poškození věcí zodpovídá majitel 
za náhradu škody)

270 Kč/den 

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, cena je platná i pro 
dospělé na přistýlce a děti 3–12 let na pevném 
lůžku i přistýlce (děti vždy se slevou pro necvičící) 
Ceny na kategoriích pokojů Suite, Junior Suite 
budou klientovi sděleny na základě požadavku 
na ubytování v pokojích uvedené kategorie.

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

GOLF & SPA RESORT CIHELNY**** 
Cihelny, Karlovy Vary, západní Čechy
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SAUNA  
V CENĚ

PÁRA  
V CENĚ

BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN CENA* ROZSAH CVIČENÍ

17901703 2 17.03. – 19.03. 2690 4 lekce – Pilates Clinic, Body Styling, Thera Band, Over Ball, Port de Bras 

17903103 2 31.03. – 02.04. 2690 4 lekce – Body Styling, Thera Band, Kruhový trénink, Tabata, Stretching

17900311 2 03.11. – 05.11. 2690 4 lekce – BOSU, Thera Band, Posilování

17901011 2 10.11. – 12.11. 2690 4 lekce – BOSU Pilates, Cvičení na páteř a klouby, Pilates, Kruhový trénink

17901611 3 16.11. – 19.11. 3890 6 lekcí – BOSU Jóga, BOSU Pilates, Jemná Jóga

17902411 2 24.11. – 26.11. 3190 4 lekce – BOSU Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení
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HOTEL KRASKOV****
Třemošnice – Starý Dvůr, východní Čechy
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n  Ubytování: hotel – dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (rozkládací lůžko), koupelna (spr-
cha) s WC, fén, TV, rádio, minibar, trezor (zdarma), 
klimatizace (zdarma), WiFi, téměř u všech pokojů 
balkón, na vyžádání čtyř- a pětilůžkový rodinný 
pokoj (2 průchozí pokoje) 
rodinné dvouvily (na vyžádání) – v každé vile 
1x dvou- a 1x třílůžková ložnice, kuchyňský kout 
– mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, ná-
dobí na přípravu drobných jídel (talíře, sklenky, 
příbory), vařič a set hrnců možné zapůjčit (cca 
150 Kč) koupelna (sprcha) s WC (fén není, pouze 
v hotelových pokojích), klimatizace, vytápění, 
WiFi, každá dvouvila má malinkou společnou 
terásku 

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte v restauraci s venkovní terasou nebo 
v lobby baru

n  Sport a relaxace: wellness centrum – vnitřní 
bazén (8 x 4 x 1,5 m), 2x whirlpool, sauna, pára;  
nabídka masáží a kosmetických ošetření, pedi-
kúra, manikúra, kulečník, šipky, malé fitness, 
indoorové hřiště (nohejbal, florbal, basketbal, 
badminton…), bowling, venkovní i vnitřní stolní 
tenis, venkovní bazén (12 x 6 x 1,5 m), antukový 
tenisový kurt, beach volejbal, pétanque, více-
účelové venkovní hřiště s umělým travnatým 
povrchem (volejbal, nohejbal, badminton…), 
venkovní kuželky, půjčovna loděk a šlapadel 
(v těsné blízkosti hotelu Pekelský rybník, mož-
nost koupání a rybolovu), půjčovna kol a běžek, 
přímo u hotelu cyklostanice, vnitřní dětský 
koutek, venkovní dětské hřiště s klouzačkou, 
prolézačkami a trampolínou, ohniště.

Cvičební lekce probíhají v indoorovém hřišti s plovou
cí podlahou, výjimečně v kongresovém sále s kober
cem, na cvičení se z vil přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, lobby bar, hotelová restau-
race s terasou, kongresový sál, salonky, učebna, 
v celém hotelu WiFi

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení nebo tanec pod vedením instruktora 
⦁  vstup do wellness centra 1x denně na 90 minut 

– bazén, whirlpool, sauna, pára (otvírací doba 
7.00–12.00 h a 16.00–21.00 h)

⦁  zapůjčení županu (kauce 400 Kč)
⦁  vstup do fitcentra
⦁  vstup do venkovního bazénu (v letním období)
⦁  pobytovou taxu 
⦁  parkování

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 
v hotelu 1200 Kč

sleva na přistýlku v hotelu (dospělý i dítě 
3–12 let) 700 Kč

dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma

příplatek při obsazení vily 3 osobami 1300 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku 360 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami v hotelu, ve vilách při 
obsazení 4 nebo 5 osobami, cena je platná i pro děti 
od 3 let (minus sleva pro necvičící)

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.  

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA*
ROZSAH CVIČENÍ

hotel vila

17063103 2 31.03. – 02.04. 2650 2350 4 lekce –  Jóga, Zdravá záda, Pilates kruh (Magic Circle), 
Pilates Over Ball

17061205 2 12.05. – 14.05. najdete na www.cklenka.cz

17060610 2 06.10. – 08.10. 2490 2190 4 lekce – P-Class, Zdravotní cvičení, Over Ball, Thera Band

17061011 2 10.11. – 12.11. 2650 2190 4 lekce – Pilates s tanečními prvky

17062411 2 24.11. – 26.11. najdete na www.cklenka.cz

BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

SAUNA 
V CENĚ

PÁRA 
V CENĚ
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GOLF & SPA RESORT KUNĚTICKÁ HORA****
Dříteč, východní Čechy
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n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje, dvoupokojo-
vé apartmány se 2 oddělenými ložnicemi, kou-
pelna (sprcha) s WC, fén, TV, trezor zdarma, WiFi 
zdarma; pes možný pouze na vyžádání, nelze 
v apartmánech

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte nebo z nabídky denních menu v hote-
lové restauraci s částečně zastřešenou terasou 
s nádherným výhledem na golfové hřiště 

n  Sport a relaxace: saunový svět Spa Cedrus – 
aroma sauna, vario sauna, herbal bath, aroma 
parní lázeň, Kneippův chodník, polévací vědra, 
ledová studna, studené mrholení, venkovní 
ochlazovací bazén, temná odpočívárna, odpo-
čívárna s barem. Ve Spa Cedrus je možné doob-
jednat na recepci ceremoniály, medové krémy, 
solné a cukrové peelingy (ceremoniál – 30 Kč, 
krém nebo peeling – 20 Kč, je možné použít 
v herbal, soft nebo parní sauně). Cedrus Spa – 
privátní sauny – pouze na předběžné objednání 
– 3 luxusní samostatné prostory vybavené WiFi 
a TV. Nejmenší z nich (pro 2 osoby) je vyba-
ven vario saunou, vířivkou a aroma sprchou. 
Ve druhém pro 2–4 osoby je finská sauna, solná 
parní lázeň, vířivka a aroma sprcha. Největší 
z nich pro 2–8 osob je vybaven finskou saunou, 
parní lázní, velkou keramickou vířivkou, aroma 
sprchou a venkovní terasou s ochlazovacím 
jezírkem; 3 tenisové kurty s umělým povrchem, 
in line trasa na kolečkové brusle či cyklistiku, 
hřiště na malou kopanou. Nabídka masáží 
a kosmetických a tělových ošetření. 18jamkové 
golfové hřiště Kunětická Hora patří svojí délkou 
mezi nejdelší golfová hřiště v České republice. 

Cvičební lekce probíhají v tělocvičně s kobercem.

n  Vybavení: recepce, WiFi, restaurace Kunětická 
Hora se skládá z vnitřní části s příjemným 
posezením u krbu, součástí letní, částečně kryté 
venkovní terasy, je gril a pizzerie. Příjemné 
posezení s výhledem na golfové hřiště ocení 
nejen golfoví hráči; 2 kongresové sály, VIP 
salonek a 3 menší uzavřené salonky.

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 

⦁  vstup do saunového světa Spa Cedrus 
2x za pobyt neomezeně v otevírací době 

⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 800 Kč

dítě 3–12 let** 1900 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku (nutno objednat  
předem, nelze v apartmánech) 500 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, u apartmánů mini
málně 3 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, i s 1 dospělým v pokoji 

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN CENA* ROZSAH CVIČENÍ

17093103 2 31.03. – 02.04. 2690 4 lekce –  Hatha jóga pro uvolnění těla i mysli, Pilates Ball Workout, Hatha 
Jóga s meditací, Jóga Nidra, ranní energizující Pilates

17090704 2 07.04. – 09.04. 2590 4 lekce –  Jóga, Pilates

17092104 2 21.04. – 23.04. 2590 4 lekce –  Jóga, Jóga pro zdravá záda

17090610 2 06.10. – 08.10. 2690 4 lekce –  Pilates kruh (Magic Circle), Pilates Over Ball, Chi-toning,  
Zdravá záda

17091310 2 13.10. – 15.10. 2590 4 lekce –  Balanční cvičení, Body Form, Over Ball, Thera Band 

170920101 2 20.10. – 22.10. 2590 4 lekce –  Pilates Roller, Body Ball, Foot Work (zdravá chodidla), Pilates 
Thera Band

170920102 2 20.10. – 22.10. 2590 4 lekce –  Pilates Roller, Over Ball, Pilates, Thera Band

17090311 2 03.11. – 05.11. 2790 4 lekce –  Pilates Over Ball, Pilates rehabilitační, Zdravá záda 

17091011 2 10.11. – 12.11. 2980 4 lekce –  Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení

SAUNOVÝ 
SVĚT V CENĚ 

DRÁHA NA IN LINE 
BRUSLENÍ U HOTELU
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n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje, suity (2 pevná 
lůžka a rozkládací sedačka možná využít pro 1 
dospělého nebo max. 2 děti), u všech pokojů 
koupelna (sprcha) s WC, fén, TV, minibar, připo-
jení na internet přes kabel, trezor, balkón. Pokoje 
mají originální, moderní design. 

n  Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze 
večeře tříchodové menu, další stravování mož-
né à la carte nebo výběrem z denních menu 
v hotelové restauraci s letní terasou nebo v ně-
které z restaurací v okolí 

n  Sport a relaxace: krytý bazén (10 x 6 x 1,2 m) 
s chrliči vody, vířivkou a dětským brouzdali-
štěm, v letních měsících s terasou, lehátky; 
sauna, solárium, kardiozóna, multifunkční 
sportovní hala, masáže – sportovní, zeštíhlující, 
reflexní…; v bezprostřední blízkosti hotelu 
lanové centrum, dále půjčovna kol, terénních 
koloběžek, tříkolek, holí na Nordic Walking… 
Na vyžádání možnost zajištění hlídání dětí.  
Více informací a podmínky na recepci hotelu.

Cvičební lekce probíhají zpravidla v multifunkční 
hale se speciálním kobercem s jemným pískem.

n  Vybavení: recepce, restaurace s terasou, 
lounge bar, WiFi, pool bar (v letním období), 
meeting room, dětský koutek 

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  volný vstup do bazénu, whirlpoolu, sauny, 

kardiozóny

⦁  1x vstup do multifunkční haly 
⦁  neomezeně lanovku na Černou horu (u pod-

zimních termínů může být lanovka uzavřena 
z důvodu přípravy na následující sezonu)

⦁  parkování u hotelu
⦁  pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 350 Kč/den

dítě 10–15 let** 500 Kč/den

dítě 3–10 let*** 400 Kč/den

dítě 10–15 let*** 700 Kč/den

příplatek za polopenzi – dospělý a dítě od 10 let 250 Kč/den

příplatek za polopenzi – dítě 3–10 let 130 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku (nutno objednat předem) 250 Kč/den

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt a při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, v suitě minimálně 3 
osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v suitě
*** dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 dospělým v 2lůž

kovém pokoji

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

SKIRESORT HOTEL OMNIA****
Janské Lázně, Krkonoše
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BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

SAUNA 
V CENĚ

LANOVKA NA ČERNOU 
HORU V CENĚ

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–10 let**

17081905 2 19.05. – 21.05. najdete na www.cklenka.cz

17082607 4 26.07. – 30.07. 3990 zdarma 8 lekcí –  Pilates, Jóga

17080510 3 05.10. – 08.10. 3390 zdarma 6 lekcí –  Pilates, Over Ball, Zumba

170806101 2 06.10. – 08.10. 2290 zdarma 4 lekce –  Pilates, Over Ball, Zumba

170806102 2 06.10. – 08.10. 2290 zdarma 4 lekce –   Body Styling, Thera Band, Interval Training, 
Over Ball, Stretching

17081310 2 13.10. – 15.10. 2290 zdarma 4 lekce –  Pilates, Balantes, Power Jóga, Aquarobics

17082010 2 20.10. – 22.10. 2290 zdarma 4 lekce –  Body Form, Over Ball, Pilates, Power Jóga

17080311 2 03.11. – 05.11. najdete na www.cklenka.cz

DĚTIdo 10 LETZDARMA
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WELLNESS HOTEL WINDSOR****
Špindlerův Mlýn, Krkonoše
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SAUNA  
V CENĚ

PÁRA  
V CENĚ

BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

DĚTIdo 6 LETZDARMA

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky (pevné lůžko – užší, pouze pro děti) 
a dvoupokojové apartmány, koupelna (sprcha, 
u některých apartmánů i vana) s WC, fén, TV, 
minibar, trezor, u některých pokojů balkón, v po-
kojích na hlavní budově WiFi, pokoje jsou posky-
továny jak v hlavní budově, tak i v depandanci

n  Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze 
večeře tříchodové menu nebo možnost stravo-
vání à la carte v hotelové restauraci či v okol-
ních restauracích a barech

n  Sport a relaxace: římské lázně – krytý bazén 
s protiproudem (6,6 x 4,5 x 1,5 m), whirlpool, 
bylinná aromakabina, parní i suchá sauna, 
vířivé masážní vany, masáže – klasické i thajské, 
hydromasáže; solárium, hotelový klub s bow-
lingem. Ve Špindlerově Mlýně kurty na squash, 
venkovní i kryté tenisové kurty, aquapark s to-
bogánem, lanové centrum, dále bobová dráha, 
diskotéky, řada restaurací. 

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s PVC 
nebo v sále s parketami v hlavní budově hotelu.

n  Vybavení: hlavní budova – recepce, restaurace, 
kongresové centrum, bar, terasa, WiFi, depan-
dance s římskými lázněmi 

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  vstup do římských lázní – 1x denně na 2 hodiny 

(mimo masážní vany – za poplatek) 
⦁  pobytovou taxu
⦁  parkování (část parkovacích míst je v podzem-

ních garážích, nelze rezervovat předem) 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč 

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 500 Kč

dítě 6–12 let** 800 Kč

příplatek za polopenzi – dospělý 400 Kč

příplatek za polopenzi – dítě 3–12 let 200 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku (nutno objednat předem) 400 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, u apartmánů mini
málně 3 osobami 

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými 
v pokoji na přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice. 

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–6 let**

17753103 2 31.03. – 02.04. 2290 zdarma 4 lekce –  Deep Work, Piloxing SSP, Piloxing Barre, 
Piloxing Knockout

17750704 2 07.04. – 09.04. 2290 zdarma 4 lekce –  Jóga, Pilates 

17752104 2 21.04. – 23.04. 2290 zdarma 4 lekce –  Power Jóga

17751205 2 12.05. – 14.05. 2340 zdarma 5 lekcí –  Body Attack, Zumba, Pilates Roller, Power Jóga, 
Body Styling

17751905 2 19.05. – 21.05. 2360 zdarma 5 lekcí –  Iyengar Jóga

17750610 2 06.10. – 08.10. 2290 zdarma 4 lekce –  Pilates Roller, Pilates Thera Band, Foot Work 
(zdravá chodidla), Jóga, Dechová cvičení

17751310 2 13.10. – 15.10. 2290 zdarma 4 lekce –  2x Pilates, Power Jóga, Zdravá záda

17752010 2 20.10. – 22.10. 2340 zdarma 4 lekce –  Pilates Matwork, Pilates Over Ball, Pilates Thera 
Band 

17750311 2 03.11. – 05.11. 2490 zdarma 4 lekce –  Funkční Trénink, Kruhový trénink, Pilates Over 
Ball, Pilates

17751011 2 10.11. – 12.11. 2360 zdarma 5 lekcí –  Iyengar Jóga

17751711 2 17.11. – 19.11. 2290 zdarma 4 lekce – J óga, Pilates, Body Work 

17752411 2 24.11. – 26.11. 2360 zdarma 4 lekce –  Balanční cvičení, Jógalates, Pilates, Posilování, 
Stretch 
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n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje komfort *** 
s možností přistýlky (přistýlky možné pouze 
v hlavní hotelové budově – rozkládací lůžko), 
koupelna (sprcha) s WC, fén, TV, rádio, mini-
bar, trezor (zdarma), čtyřlůžkové apartmány 
komfort *** – 2 průchozí dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky; 2lůžkové pokoje jsou po-
skytovány jak v hlavní budově, tak v pokojích 
s vchodem ze zahrady, na přidělení konkrétního 
pokoje nemá cestovní kancelář vliv); v hotelové 
depandanci vzdálené 50 m od hlavní budovy, 
ve které se nachází také sál na cvičení, se rovněž 
nabízí ubytování ve dvou a třílůžkových poko-
jích** (přistýlky nejsou k dispozici) a ve dvou 
apartmánech** (po předběžném odsouhlasení 
klientem); ve všech pokojích WiFi

n  Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze 
večeře výběr z menu – polévka jednotná, hlavní 
jídlo výběr z cca 16 pokrmů (speciální nabídka 
dětských menu pro děti do 10 let – cca 6 dět-
ských pokrmů) v restauraci Orange Le Moon, 

polopenzi je nutné objednat předem, nelze 
doplatit na místě; další možnost stravování à la 
carte v restauraci v hotelu (nabídka denních 
menu, podávají se do 17.00 h) nebo v některé 
z okolních restaurací. Hotelová restaurace 
je vyhlášená svou kvalitní kuchyní, v letních 
měsících je k dispozici zahradní restaurace 
s grilem. Další restaurací v hotelu je „U pečené 
kachničky“ vyhlášená svou pečenou kachýnkou 
a bublající polévkou na kachlových kamnech 
(otevřena pouze na vyžádání pro skupiny).

n  Sport a relaxace: nově otevřené wellness & 
spa – bazén (12,5 x 5,5 x 1,4 m), whirlpool, fin-
ská sauna, parní sauna, zážitková zóna (zážitko-
vá sprcha, ledová tříšť, vědro s ledovou vodou, 
ochlazovací bazének), relaxační zóna, vyhřívaná 
podlaha u bazénu, vířivka s barem s nabídkou 
nápojů, masáže, solárium (3 Kč/minuta); v za-
hradě antukový tenisový kurt, dětské hřiště 
s klouzačkami, prolézačkami a trampolínou, 
ohniště, stolní tenis, půjčovna kol (včetně zám-
ků a helmy). V sousedním hotelu VZ Bedřichov 
je hotelový aquapark s tobogánem, vlnobitím 
a umělou řekou, kuželna, squash, krytá tenisová 

HOTEL BEDŘIŠKA WELLNESS RESORT & SPA**** 
Špindlerův Mlýn, Krkonoše 
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BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

SAUNA 
V CENĚ

PÁRA 
V CENĚ

PŮJČOVNA 
KOL V CENĚ
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SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 
(možné jen v hlavní hotelové budově, 
eventuelně v depandanci)

350 Kč/den

sleva na přistýlku – dospělý  
(možné jen v hlavní hotelové budově) 200 Kč/den

příplatek za polopenzi – dospělý  
(nutno objednat předem) 250 Kč/den

příplatek za polopenzi – dítě 3–10 let  
(nutno objednat předem) 125 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku 200 Kč/den

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, u apartmánů 
minimálně 4 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými 
v pokoji na přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–10 let**

17882104 2 21.04. – 23.04. 2590 1190 4 lekce –  Zdravá záda, Pilates Roller, Pilates kruh  
(Magic Circle), Pilates Thera Band

17141205 2 12.05. – 14.05. 2590 1190 4 lekce –  Power Jóga, Jemná ranní Jóga, Vinyasa Jóga, 
Power Jóga Fit and Slim

17881805 3 18.05. – 21.05. 3490 1790 6 lekcí –  Over Ball, Zumba, Pilates

17881905 2 19.05. – 21.05. 2690 1190 4 lekce –  Over Ball, Zumba, Pilates

17882605 2 26.05. – 28.05. 2590 1190 4 lekce –  3x Jóga, 1x Kruhový trénink

17880206 2 02.06. – 04.06. 2690 1190 4 lekce –  Dance AE, Expander Fitness, Body Toning, 
Stretching

17880610 2 06.10. – 08.10. 2590 1190 4 lekce –  3x Jóga, 1x Kruhový trénink

17881310 2 13.10. – 15.10. najdete na www.cklenka.cz

17882010 2 20.10. – 22.10. 2690 1190 4 lekce –  Hatha Jóga, Jóga Nidra, Meditace, Pilates, 
Pilates Ball Workout 

17880311 2 03.11. – 05.11. 2590 1190 4 lekce –  Jemná Jóga, Power Jóga, Prana Flow Jóga

17881011 2 10.11. – 12.11. 2590 1190 4 lekce –  Power Jóga

17881711 2 17.11. – 19.11. 2590 1190 4 lekce –  Pilates Clinic, Spirals, Over Ball, Pilates Thera 
Band, Kruhový trénink

178824111 2 24.11. – 26.11. 2890 1190 4 lekce –  Single Lady Dancing – latinskoamerické tance 
v úpravě pro solo ženy – pro začátečníky

178824112 2 24.11. – 26.11. 2890 1190 4 lekce –  Single Lady Dancing – latinskoamerické tance 
v úpravě pro solo ženy – pro pokročilé

hala, fitness, whirlpool, sauna. Nedaleko hotelu 
je letní bobová dráha. 

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s plovou
cí podlahou v depandanci hotelu Bedřiška, na cvičení 
se z pokojů přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, stylová hotelová restau-
race s hlavní částí s barem, posezením u krbu 
a salonkem s venkovním posezením v zahradě 
(pro klientky CK Lenka 10% sleva z konzumace, 
nevztahuje se na nabídku denních menu a po-
lopenzi), restaurace U pečené kachničky (pouze 
pro uzavřené skupiny na základě předchozí ob-
jednávky), kongresový sál, v celém hotelu WiFi

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora  
⦁  vstup do wellness – 1x denně na 2,5 hodiny – 

bazén, sauna, pára, whirlpool (zapůjčení županů 
a osušek za poplatek)

⦁  pobytovou taxu 
⦁  parkování 
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HOTEL VZ BEDŘICHOV***
Špindlerův Mlýn, Krkonoše 
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VSTUP DO VODNÍHO 
RÁJE V CENĚ

n  Ubytování: jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkové 
pokoje s možností přistýlky (rozkládací postel 
nebo křeslo standardních rozměrů, přistýlky 
pouze na vyžádání), koupelna (sprcha) s WC, 
TV, lednice, fén k zapůjčení v recepci (omezené 
množství), trezor (20 Kč/den), WiFi 

n  Strava: snídaně – bufet, obědy i večeře možné 
v hotelové jídelně formou bufetu, à la carte  
v hotelové restauraci s terasou, restauraci 
U Švejka nebo U Medvěda v areálu hotelu nebo 
v okolních restauracích a pensionech

n  Sport a relaxace: Vodní ráj s tobogánem, 
divokou řekou, vodní clonou, vodním hřibem, 
dětskou skluzavkou, dětským brouzdalištěm, 
chrliči vody, whirlpoolem, wellness centrum – 
sauna, parní solná sauna, Kneippův chodník, 
whirlpool, masáže, beauty programy – celotělo-
vé peelingy, celotělové masky, wellness rituály 
– peeling, následuje zábal, relaxace a aplikace 
tělového mléka; kurty na squash, krytá hala 
na tenis, venkovní tenisové antukové kurty, ví-
ceúčelová tělocvična, fitness, kuželna, sportovní 
trenažér, střelecký trenažér, golfový simulátor, 
půjčovna kol, 2x dětský koutek, dětské hřiště, 
kulečník, šipky. 

Cvičební lekce probíhají v tělocvičně v budově hotelu.

n  Vybavení: recepce, trezor na recepci, jídelny, 
hotelový bar s terasou, restaurace U Švejka, 
restaurace U Medvěda, WiFi zdarma ve všech 
prostorách hotelu včetně pokojů 

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí

⦁  stravování – snídaně
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  2x vstup do Vodního ráje na 75 minut
⦁  pobytovou taxu

n Cena nezahrnuje:
⦁  parkování v areálu hotelu (50 Kč/den)

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 480 Kč

sleva na přistýlku – dospělý (pouze na vyžádání) 600 Kč

dítě 3–12 let** 800 Kč

dítě 3–12 let na přistýlce (pouze na vyžádání)*** 400 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku (nutno objednat předem, 
jen malé rasy do 5 kg) 400 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami 

** dětské ceny jsou bez cvičení, na pevném lůžku,  
i s 1 dospělým v pokoji 

*** dětské ceny jsou bez cvičení, na přistýlce 

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN CENA* ROZSAH CVIČENÍ

17150704 2 07.04. – 09.04. 2390 4 lekce – Deep Work, Piloxing, Tabata, Kruhový trénink

17151905 2 19.05. – 21.05. 2490 4 lekce – Pilates, 2x Power Jóga, Zdravá záda

17150610 2 06.10. – 08.10. 2390 4 lekce – Jóga, Pilates, Kruhový trénink

17151310 2 13.10. – 15.10. 2550 4 lekce – Jóga, Pilates, Power Stretch, Core Training, Body Work 
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HOTEL FARA RANČÍŘOV
Rančířov, Vysočina 
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PÁRA  
V CENĚ

BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

n  Ubytování: jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje, 
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozklá-
dací lůžko), na vyžádání apartmán – 2x 2lůžková 
ložnice, ve všech pokojích koupelna (sprcha) 
s WC, fén, TV, lednice, WiFi

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte v hotelové restauraci s terasou,  
v případě plné penze dvouchodové menu 
(2x oběd, 2x večeře) 

n  Sport a relaxace: wellness centrum – bazén 
(10,8 x 4,3 x 1,15 m) sauna, pára, whirlpool; ma-

sáže (relaxační, lymfatické, reflexní…); tenisový 
kurt, půjčovna kol, pétanque, stolní tenis

Cvičební lekce probíhají v sálech s parketami či 
kobercem (podle počtu klientů).

n  Vybavení: recepce, restaurace s terasou, 
celý hotel je nekuřácký včetně restaurací, 
kongresové sály, WiFi v celém objektu zdarma

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  volný vstup do bazénu 
⦁  volný vstup do páry, whirlpoolu
⦁  zapůjčení županu 
⦁  minerální vodu v pokoji
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 400 Kč

sleva na přistýlku – dospělý 300 Kč

příplatek za plnou penzi (dospělý i dítě) 760 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku (jen malé rasy,  
nutno objednat předem) 350 Kč 

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, v apartmánu 
při obsazení minimálně 4 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými 
v pokoji na přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–12 let**

17071703 2 17.03. – 19.03. 2590 800 6 lekcí –   Pilates, Power Jóga, Aerobics Body, Kruhový 
trénink 

170720101 2 20.10. – 22.10. 2490 800 5 lekcí –   Pilates, Power Jóga, P-Class, Aerobics Body, 
Posilování

170720102 2 20.10. – 22.10. 2490 800 5 lekcí –   Funkční trénink, CrossFit, Body Work, Kruhový 
trénink
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GOLF RESORT KASKÁDA****
Kuřim, Morava
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BAZÉN 
V CENĚ

SAUNA 
V CENĚ

PÁRA 
V CENĚ

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje standard 
s možností 1–2 přistýlek (pevné vysouvací lůž-
ko), koupelna (sprcha) s WC, fén, TV, minibar, tre-
zor zdarma, WiFi, všechny pokoje jsou umístěny 
v bungalovech a mají francouzská okna a terasu 
s výhledem na golfové hřiště, na vyžádání mož-
né pokoje superior s klimatizací

n  Strava: snídaně – bufet,  další stravování mož-
né à la carte nebo z nabídky cenově zvýhodně-
ných denních menu v hotelové restauraci s letní 
terasou s  výhledem na golfové hřiště a přírodní 
park 

n  Sport a relaxace: wellness centrum – bazén 
s protiproudem (10 x 4 x 1,3 m), aroma sauna, 
parní lázeň, prostorná odpočívárna a privátní 
whirlpool; masáže – klasické, sportovní, aroma, 
medové…, bowling, golfový simulátor. V Golf 
Resortu Kaskáda je k dispozici 27mi jamkové 
mistrovské hřiště s 6ti jamkovou akademií 
(na akademii mohou hrát i hráči bez zkoušky 
herní způsobilosti), osvětleným driving range 
s krytými odpališti. Přímo u hotelu jsou upravo-
vané běžkařské tratě.

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s kober
cem, na cvičení se přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, restaurace a lobby bar 
s terasou s výhledem na golfové hřiště, WiFi, 
kongresové centrum

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  volný vstup do bazénu, páry, sauny 

⦁  půjčení županu, pantoflí
⦁  pozdní check-out v den odjezdu
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč 

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 800 Kč

sleva na přistýlku – dospělý 200 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku (nutno objednat 
předem, jen malé rasy) 600 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 nebo 2 dospělými 
v pokoji (na pevném lůžku i přistýlce)

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–12 let**

17703103 2 31.03. – 02.04. 2490 1000 4 lekce –  BOSU Cardio, BOSU Work, Kruhový trénink, 
Body Form

17700704 2 07.04. – 09.04. 2310 1000 4 lekce –  BOSU, Body Ball, Kruhový trénink, Břišní 
pekáč

17701205 2 12.05. – 14.05. 2350 1000 5 lekcí –  Jóga, Power Jóga, Hormonální Jóga, Vinyasa 
Jóga, Flow Jóga

17701310 2 13.10. – 15.10. 2440 1000

6 lekcí –  Funkční trénink, Body Tight Transformation 
(B.T.T.), Port de Bras, Hips Tums Bums, Body 
Ball, Over Ball, Saturday Night Fitter, Mix Fit, 
Power Stretch

17700311 2 03.11. – 05.11. 2390 1000 5 lekcí –  Pilates kruh (Magic Circle), Body Ball, Power 
Jóga, Pilates Over Ball, Pánevní dno

17701011 2 10.11. – 12.11. 2310 1000 4 lekce –  Pilates Body Ball, Pilates kruh (Magic Circle), 
Pilates Core Band

17701711 2 17.11. – 19.11. 2390 1000 4 lekce –  Fitness Jóga, Partner Jóga, Power Jóga, 
Silent Jóga 
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n  Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje, 
apartmány pro 4 osoby – 2 ložnice se dvěma 
lůžky, obývací kout, všechny pokoje mají koupel-
nu (sprcha, u většiny apartmánů whirlpool) s WC, 
TV, lednici, WiFi

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte v hotelové restauraci Retro Gril s letní 
terasou 

n  Sport a relaxace: venkovní bazén s lehátky 
s výhledem na vinohrady, wellness centrum – 
krytý bazén s protiproudem, masážními tryska-
mi a vodním barem, 2x finská a 2x parní aro-
matherapy sauna, ochlazovací bazén (děti do 3 
let nemají vstup do wellness povolen); privátní 
a zážitkové koupele a zábaly, solárium, masáže 
– reflexní, havajské, čokoládové…, kúry – vinná, 
čokoládová, anticelulitidová,…; půjčovna kol, 
úschovna kol.

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s kober
cem, na cvičení se přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, restaurace s letní terasou, 
Retro music Club (vstupné 70 Kč, otevřeno pá, 
so od 20.00 h), kongresové sály, vinárna s krbem 
(pouze pro uzavřené skupiny), moravský sklípek 
spojený s archivem vín, WiFi v celém areálu

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  u z. č. 17141205 1x přednášku na téma „Proč 

diety nefungují?“ 
⦁  u z. č. 17140311 1x přednášku na téma „Po čem 

skutečně hladovíme?“ 
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 400 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka není 
k dispozici

poplatek za psa či kočku – do 5 kg může být 
kdekoliv 200 Kč/den

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
všech pevných lůžek v pokoji, v apartmánu při ob
sazení 4 osobami, cena je platná i pro děti od 3 let

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

PENSION VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY
Zaječí, jižní Morava
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VENKOVNÍ BAZÉN S VÝHLEDEM 
NA VINOHRADY V CENĚ

RETRO MUSIC 
CLUB

POOL BAR

ZNÁTE Z FILMU BOBULE 
A SERIÁLU VINAŘI

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN CENA* ROZSAH CVIČENÍ

17142403 2 24.03. – 26.03. 2290 4 lekce –  Body Ball, Body Styling, Over Ball, Thera Band

17143103 2 31.03. – 02.04. 2390 6 lekcí –  Latino Explosion, Power Stretch, Port de Bras, Hips Tums Bums, 
Body Ball, Over Ball, Saturday Night Fitter, Funkční trénink, Mix Fit

17140704 2 07.04. – 09.04. 2340 5 lekcí –  Pilates Roller, Power Jóga, Pilates Thera Band, Foot Work (zdravá 
chodidla), Body Ball, Over Ball 

17142104 2 21.04. – 23.04. 2290 4 lekce –  S-Ball, Pilates Thera Band, Pilates Roller, Foot Work (zdravá 
chodidla), Pilates Core Band

17142804 3 28.04. – 01.05. 3190 6 lekcí –  Pilates Roller, Body Ball, Foot Work (zdravá chodidla), Pilates Over 
Ball, Jóga, Kruhový trénink

17141205 2 12.05. – 14.05. 2540 6 lekcí –  Pilates Over Ball, Power Jóga, Jogalates, Total Body, Latino Dance, 
Tabata

17142605 2 26.05. – 28.05. 2540 4 lekce –  Body Work, Kruhový trénink, Interval Training, Zadek/břicho

17142909 2 29.09. – 01.10. 2350 4 lekce –  Body Styling, Deep Work, Piloxing, Tabata

17141310 2 13.10. – 15.10. 2290 4 lekce –  Jóga, Vinyasa Jóga, Posilování, Kruhový trénink

17142010 2 20.10. – 22.10. 2350 4 lekce –  Pilates kruh (Magic Circle), Pilates Thera Band, Latino Dance, 
Kruhový trénink

17140311 2 03.11. – 05.11. 2540 6 lekcí –  Jóga pro zdraví, Pilates, Port de Bras, Cardio Dance, Body Form, 
Interval Training

17141711 2 17.11. – 19.11. 2290 4 lekce –  Kruhový trénink, Over Ball, Aerobics, Břišní pekáč

17142411 2 24.11. – 26.11. 2540 4 lekce –  Body Work, Kruhový trénink, Interval Training, Zadek/břicho



22

HOTEL KRAVÍ HORA***
Bořetice, Jižní Morava
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S L E V AWELLNESS

n  Ubytování: Hotel I – dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky (většinou pevné lůžko), 1x 
5lůžkový pokoj, 1x apartmán – 2 ložnice se 
dvěma lůžky, kuchyňský kout s rozkládací sedač-
kou (možno jako 1–2 přistýlky), všechny pokoje 
mají koupelnu (sprcha, u apartmánu vana) s WC, 
TV, lednici, trezor, WiFi, některé pokoje mají 
přímo samostatný vchod z venku 
Hotel II – dvoulůžkové pokoje superior s mož-
ností přistýlky (rozkládací lůžko) – shodné vy-
bavení jako v Hotelu I, modernější, u některých 
pokojů na Hotelu II i balkón.  
Všechny pokoje mají klimatizaci. 

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte nebo z denní nabídky menu v hotelo-
vé restauraci s terasou

n  Sport a relaxace: hotelové wellness – parní lá-
zeň, finská sauna s ledovým vodopádem, whirl-
pool, tepidarium, odpočívárna, masáže – čínské, 
indické, rekondiční, čokoládové, medové; více-
účelové hřiště s umělým povrchem (volejbal, 
tenis, malá kopaná), hřiště na pétanque, půj-
čovna kol a Segway vozíčků, Aquazorbing. 3 km 
od hotelu v obci Němčičky koupaliště s velkým 
bazénem a brouzdalištěm, 3 kuželkové dráhy 
v Hustopečích (12 km), okolní terén vynikající 
na cyklistiku.

Cvičební lekce probíhají dle počasí venku, v kongreso
vém sále s PVC nebo v tělocvičně se shodným povr
chem a zrcadly, na cvičení se přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, restaurace, vinný sklípek, 
kongresový sál – všude WiFi, školící místnost 
s krbem a venkovním posezením

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  u z. č. 17780704 a 17782010 1x přednášku 

na téma „Novinky ve výživě“ 
⦁  u z. č. 17780206 1x přednášku na téma „Jak 

zdravě hubnout“ 
⦁  20% slevu na vstup do wellness (pára, sauna, 

whirlpool), sleva se nevztahuje na masáže
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou – 
Hotel I (omezený počet, pouze na vyžádání) 700 Kč

příplatek za pokoj Hotel II/osoba/víkend 140 Kč

dítě 3–12 let ** 900 Kč

sleva na přistýlku – dospělý 500 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) 100 Kč

poplatek za psa či kočku (pouze malé rasy, platí se 
kauce 1000 Kč, nutno objednat předem)  400 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt na Hotelu I při 
obsazení pokoje minimálně 2 osobami, u apartmá
nu minimálně 4 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, na pevném lůžku  
(i s 1 dospělým v pokoji) i na přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN CENA* ROZSAH CVIČENÍ

17783103 2 31.03. – 02.04. 2890
9 lekcí –  Jin & Jang Jóga, Ranní Pranajáma Jóga a Surya Namaskar, Prána 

Flow Jóga, Jóga pro radost s Jóga Nidrou, večerní Satsang, 
Meditace, zpívání Manter, Restorativní Jóga, Spinální Jóga

17780704 2 07.04. – 09.04. 2500 6 lekcí –  Pilates, Power Jóga, Body Form, Latino Dance, Jógalates, Body 
Interval

17782104 2 21.04. – 23.04. 2340 5 lekcí –  Salsa a Latina pro ženy

17780206 2 02.06. – 04.06. 2500 6 lekcí –  Body Work, Jóga, Slow Body, Port de Bras, Pilates Over Ball, 
Cardio Dance

17781310 2 13.10. – 15.10. 2390 5 lekcí –  Power Jóga, Hatha Jóga, Hormonální Jóga, Vinyasa Jóga

17782010 2 20.10. – 22.10. 2500 6 lekcí –  Body Form, Ranní Jóga, Interval Training, Latino Dance, Pilates, 
Jógalates

17780311 2 03.11. – 05.11. 2340 4 lekce –  Pilates, Jóga 
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SPORTARTCENTRUM HOTEL
Prostřední Bečva, Morava
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SAUNA  
V CENĚ

PÁRA  
V CENĚ

BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje (některé 
s možností přistýlky, pouze na vyžádání), koupel-
na (sprcha) s WC (fén – lze půjčit zdarma na re-
cepci), TV, lednice, WiFi zdarma

n  Strava: snídaně – bufet, další stravování možné 
à la carte v hotelové restauraci s terasou

n  Sport a relaxace: vnitřní bazén (tvar ,,led-
viny“, s délkou cca 20 m a hloubkou 160 cm) 
s vodními atrakcemi (hydromasážní lehátka, 
trysky…), wellness centrum – whirlpool, finská, 
parní sauna, Kneippův chodník, ledová fontá-
na, ochlazovací bazének, relaxační místnost; 
masáže – reflexní, lávovými kameny…; beach 
volejbal, venkovní multifunkční hřiště, multi-
funkční hala (tenis, badminton…), mini golf, 
dětské hřiště, fotbalové hřiště, od hotelu vede 
až do Rožnova a dále do Valašského Meziříčí 
„Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ vhodná 
i pro in-line brusle.

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s kober
cem.

n  Vybavení: recepce, restaurace s terasou, kon-
gresový sál, WiFi v celém hotelu zdarma

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na uvedený počet nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  cvičení pod vedením instruktora 
⦁  u z. č. 17280610 1x přednášku na téma „Jak 

zdravě hubnout“
⦁  volný vstup do bazénu s vodními atrakcemi
⦁  volný vstup do sauny, páry, whirlpoolu, 

Kneippova chodníku
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 600 Kč

sleva na přistýlku – dospělý 140 Kč

dítě 6–15 let** 1000 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) 200 Kč

poplatek za psa či kočku nelze 

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělým 
v pokoji na přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice. 

ČÍSLO 
ZÁJEZDU

POČET 
NOCÍ TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–6 let**

17280704 2 07.04. – 09.04. 2690 800 4 lekce –   Fitness Jóga, Power Jóga, Silent Jóga, Partner 
Jóga

17280610 2 06.10.– 08.10. 2790 800 6 lekcí –   Pilates, Jóga, Port de Bras, Body Form, Břišní 
pekáč, Interval Training

17280311 2 03.11. – 05.11. 2890 800 9 lekcí –   Jóga 
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PROGRAM 
PRO DĚTI

AQUAPARK –
VSTUP V CENĚ

HOTEL MĚŘÍN***
Jablonná nad Vltavou, střední Čechy 

SLEVA
300 KČdo 28.02.2017
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n  Ubytování: bungalovy – pro 6 osob – před-
síň, 3x dvoulůžková ložnice se samostatným 
vchodem z předsíně, kuchyňka s lednicí, rych-
lovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, dvou-
plotýnkovým vařičem, sprchový kout, WC, pro 4 
osoby – shodné jako pro 6 osob, k dispozici jsou 
2 dvoulůžkové ložnice, pro 2 osoby – obývací 
pokoj s malou kuchyňskou linkou s lednicí, rych-
lovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, dvou-
plotýnkovým vařičem, stůl, gauč (v některých 
bungalovech rozkládací), 2 pevná lůžka, sprcho-
vý kout, WC, na bungalovech jsou k dispozici 
ručníky a povlečení, u všech je TV a venkovní 
dřevěné posezení. Bungalovy jsou vybavené 
základním nádobím na „malé vaření“. V bunga-
lovech jsou na vyžádání možné přistýlky (rozklá-
dací lůžko, vhodné spíše pro děti).

n  Strava: bez stravy, snídaně možné formou 
bufetu v hotelové restauraci, obědy i večeře 
možné v hotelové restauraci à la carte či formou 
bufetu, v hotelové kavárně, v areálu hotelu 
je také Country saloon se zahrádkou (pouze 
pití, bez stravování), v letních měsících je ote-
vřena restaurace Mořská panna s nabídkou 
jednoduchých jídel (smažený sýr, hamburgery, 
křidélka…), další stravování možné v okolních 
restauracích a pensionech

n  Sport a relaxace: aquapark s tobogánem, 
umělou řekou, vířivkou a dětským brouzdališ-
těm, balneocentrum – klasická a turecká sauna, 
 sportovní a thajské masáže, solná jeskyně, 

whirlpooly, floating, sluneční louka, vacu shape; 
trenažér – golf, hokej, fotbal, baseball, americký 
fotbal; kurty na squash, krytá hala na tenis, více-
účelová hala, venkovní tenisové antukové kurty, 
beach volejbal, fitness, bowling, billiard, šipky 
a půjčovna kol či loděk, dětské hřiště s pískoviš-
těm, klouzačkou, houpačkami. 

Cvičební lekce probíhají v tělocvičně v budově hotelu, 
výjimečně v multifunkční sportovní hale.

n  Vybavení: recepce, restaurace, kavárna, spole-
čenský sál, WiFi zdarma v hotelu (nikoliv v bun-
galovech), Country saloon, restaurace Mořská 
panna (pouze v letních měsících)

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 
⦁  u z. č. 17220807 program pro děti (3–12 let) 

v době cvičení
⦁  u z. č. 17221507 program pro děti (3–12 let) 

v době cvičení a 2x dětská Zumba
⦁  2x vstup do hotelového aquaparku na 90 minut
⦁  pobytovou taxu

n Cena nezahrnuje:
⦁  parkování v areálu hotelu (40 Kč/den)

Pobyt začíná v den příjezdu ubytováním po 15.00 h, 
cvičením a programem pro děti v 17.00 h, končí v den 
odjezdu uvolněním bungalovů do 10.00 h, event. sní
daní.

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek za neobsazené lůžko –  
pouze u 6lůžkového bungalovu 2200 Kč

sleva na přistýlku – dospělý i dítě 3–12 let 1050 Kč

příplatek za snídaně – dospělý 770 Kč

příplatek za snídaně – dítě 3–12 let 490 Kč

dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma

dětská postýlka není  
k dispozici

poplatek za psa či kočku  
(jen malé rasy, nutno objednat předem) 700 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
všech pevných lůžek v bungalovu

**  dětské ceny jsou bez cvičení, s programem pro děti 

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány 
ze základní ceny (pouze pro dospělé).

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–12 let**

17220807 08.07. – 15.07. 4650 4050 Power Jóga, Body Ball, Body Styling, Pilates, P-Class, Over Ball, 
program pro děti

17221507 15.07. – 22.07. 4650 4050 Pilates, Over Ball, Zumba, program pro děti, 2x dětská Zumba

NA BŘEHU SLAPSKÉ 
PŘEHRADY

VYNIKAJÍCÍ  
SPORTOVNÍ VYŽITÍ
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n  Ubytování: : dvoulůžkové pokoje, suity – 2 
pevná lůžka a rozkládací sedačka možná využít 
pro 1 dospělého nebo max. 2 děti, koupelna 
(sprcha) s WC, fén, TV, minibar, připojení na in-
ternet přes kabel, telefon, trezor, u všech pokojů 
balkón. Pokoje mají originální, moderní design. 

n  Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze 
večeře tříchodové menu (výběr ze 3 menu, 
výběr den předem), další stravování možné à la 
carte v hotelové restauraci s letní terasou nebo 
v některé z restaurací v okolí

n  Sport a relaxace: krytý bazén (10 x 6 x 1,2 m) 
s chrliči vody, whirlpoolem a dětským brouzda-
lištěm, v letních měsících s terasou a lehátky, 
sauna, solárium, možnost masáží – sportovní, 
zeštíhlující, reflexní…; kardiozóna, multifunkční 
sportovní hala; v bezprostřední blízkosti hotelu 
Lanové centrum, dále půjčovna kol, terénních 
koloběžek, tříkolek, holí na Nordic walking…

Cvičební lekce probíhají v multifunkční hale se spe
ciálním kobercem s jemným pískem.

n  Vybavení: recepce, restaurace s terasou s vý-
hledem do okolních lesů, lounge bar, WiFi, pool 
bar (v letním období), meeting room, dětský 
koutek 

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na 7 nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora

⦁  u z. č. 17080107 program pro děti (3–12 let) 
v době cvičení (1x denně plavání, 1x denně hry, 
výtvarné techniky…) 

⦁  volný vstup do hotelového bazénu a whirlpoo-
lu, sauny, kardiozóny

⦁  1x vstup do multifunkční haly (60 minut)
⦁  neomezeně lanovku na Černou horu 
⦁  parkování u hotelu
⦁  pobytovou taxu 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 2300 Kč

dítě 3–10 let*** (u z. č. 17080107) 3780 Kč

dítě 3–10 let*** (u z. č. 17081507) 2690 Kč

dítě 10–12 let*** (u z. č. 17080107) 5880 Kč

dítě 10–12 let*** (u z. č. 17081507) 4790 Kč

příplatek za polopenzi – dospělý + dítě od 10 let 1750 Kč

příplatek za polopenzi – dítě 3–6 let (v případě, 
že má společně ubytovaný dospělý v pokoji 
placenou polopenzi)

zdarma

příplatek za polopenzi – dítě 6–10 let 900 Kč

dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku (nutno objednat 
předem) 1750 Kč

* uvedené ceny jsou za dospělou osobu a pobyt 
při obsazení pokoje minimálně 2 osobami, v suitě 
3 osobami

**  dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými 
v suitě, u z. č. 17080107 s programem pro děti

***  dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 dospělým 
ve 2lůžkovém pokoji, u z. č. 17080107 
s programem pro děti

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány 
ze základní ceny (pouze pro dospělé).

BAZÉN 
V CENĚ

WHIRLPOOL 
V CENĚ

SAUNA 
V CENĚ

LANOVKA NA ČERNOU 
HORU V CENĚ

PROGRAM 
PRO DĚTI

PLAVÁNÍ 
PRO DĚTI

SKIRESORT HOTEL OMNIA****
Janské Lázně, Krkonoše

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–10 let** dítě 10–12 let**

17080107 01.07. – 08.07. 6590 1090 4580
BOSU,  Body Ball, P-Class, Power Jóga, Power 
Stretch, Body Styling, Aerobics, Aquarobics, 
program pro děti, plavání dětí

17081507 15.07. – 22.07. 6590 zdarma 3490 BOSU, Body Balance, Pilates Clinic, Port de Bras, 
Body Styling, S-Ball

SLEVA
300 KČdo 31.03.2017
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BAZÉN  
V CENĚ

WHIRLPOOL  
V CENĚ

PÁRA  
V CENĚ

HOTEL FARA RANČÍŘOV
Rančířov, Vysočina

SLEVA
300 KČdo 31.03.2017
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n  Ubytování:  jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje, 
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozklá-
dací lůžko), na vyžádání apartmán – 2x 2lůžková 
ložnice, ve všech pokojích koupelna (sprcha) 
s WC, fén, TV, lednice, WiFi

n  Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze 
večeře tříchodové menu, další stravování mož-
né à la carte v hotelové restauraci s terasou 

n  Sport a relaxace: wellness centrum – bazén 
(10,8 x 4,3 x 1,15 m) sauna, pára, whirlpool; ma-
sáže (relaxační, lymfatické, reflexní…); tenisový 
kurt, půjčovna kol, pétanque, stolní tenis

Cvičební lekce probíhají v sálech s parketami či kober
cem (podle počtu klientů).

n  Vybavení: recepce, restaurace s terasou, celý 
hotel je nekuřácký včetně restaurací, kongreso-
vé sály, WiFi v celém objektu zdarma

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování na 7 nocí
⦁  stravování – snídaně 
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 
⦁  volný vstup do bazénu
⦁  volný vstup do páry, whirlpoolu
⦁  zapůjčení županu 
⦁  minerální vodu v pokoji
⦁  parkování 
⦁  pobytovou taxu 

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 1400 Kč

sleva na přistýlku – dospělý 2100 Kč

dítě 3–12 let*** 5590 Kč

příplatek za polopenzi – dospělý + dítě od 3 let 1600 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby) zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa či kočku 500 Kč 

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami, v apartmánu 
při obsazení minimálně 4 osobami

* dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v pokoji 
na přistýlce

** dětské ceny jsou bez cvičení, na pevném lůžku

 Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány 
ze základní ceny (pouze pro dospělé).

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–12 let**

17071208 12.08. – 19.08. 6490 2990 BOSU, Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení, Kruhový trénink, Aquarobics
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n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (většinou pevné lůžko), pětilůžkový pokoj 
s možností 2 přistýlek s kuchyňským koutem, 
apartmán – 2 ložnice se dvěma lůžky, kuchyň-
ský kout s rozkládací sedačkou (možno jako 
1–2 přistýlky), všechny pokoje mají koupelnu 
(u apartmánů vana) s WC, TV, lednici, trezor, WiFi, 
většina pokojů má přímo samostatný vchod 
z venku, některé z hotelové chodby, na vyžádání 
dvoulůžkové pokoje v Hotelu II s možností 
přistýlky (rozkládací lůžko) – shodné vybavení 
jako na původní budově, modernější, WiFi, 
u některých pokojů v Hotelu II i balkón. Všechny 
pokoje mají klimatizaci.

n  Strava: snídaně – bufet, obědy i večeře možné 
à la carte nebo z nabídky cenově zvýhodně-
ných menu v hotelové restauraci s terasou, při 
uhrazení zálohy do 31.03.2017 – dětská polo-
penze na týden jen za 280 Kč

n  Sport a relaxace: hotelové wellness (wellnes 
bývá zpravidla během letních měsíců mimo 
provoz) – parní lázeň, finská sauna s ledovým 
vodopádem, whirl pool, tepidarium, odpočí-
várna, masáže – čínské, indické, rekondiční, 
čokoládové, medové; víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem (volejbal, tenis, malá kopaná), 
hřiště na pétanque, půjčovna kol a Segway 
vozíčků, provozování Aquazorbingu. V obci 
Němčičky 3 km od hotelu koupaliště s velkým 
bazénem a brouzdalištěm, 3 kuželkové dráhy 

v Hustopečích (12 km), okolní terén vynikající 
na cyklistiku.

Cvičební lekce probíhají dle počasí venku, v kongreso
vém sále s PVC nebo v tělocvičně se shodným povr
chem a zrcadly, na cvičení se přechází venkem.

n  Vybavení: recepce, restaurace, vinný sklípek, 
kongresový sál – všude WiFi, školící místnost 
s krbem a venkovním posezením

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí 
⦁  stravování – snídaně
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 
⦁  u z. č. 17780508 program pro děti (3–12 let) 

v době cvičení 
⦁  1x večer s grilováním a živou hudbou

⦁  posezení ve vinném sklepě s degustací sudo-
vých vín a malým pohoštěním

⦁  pobytovou taxu
⦁  parkování

SLEVY A PŘÍPLATKY

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím) 200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 
v Hotelu I (omezený počet, pouze na vyžádání) 2200 Kč

příplatek za Hotel II (dospělí i děti) 450 Kč

polopenze – dítě 3–12 let  
(akce při uhrazení zálohy do 31.03.2017) 280 Kč

sleva na přistýlku – dospělý 1800 Kč

sleva na přistýlku – dítě 3–12 let 900 Kč

dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem) 350 Kč

poplatek za psa či kočku (nutno objednat předem, 
pouze malé rasy + platí se kauce 1000 Kč) 1400 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt v Hotelu 
I při obsazení všech pevných lůžek v pokoji, 
u apartmánů minimálně 4 osobami

**  dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 nebo 2 dospělými 
na pevném lůžku, u z. č. 17780508 s programem 
pro děti 

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány 
ze základní ceny (pouze pro dospělé).

DEGUSTACE 
VÍNA

GRIL  
PARTY

PROGRAM 
PRO DĚTI

HOTEL KRAVÍ HORA***
Bořetice, jižní Morava

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 3–12 let**

17782207 22.07. – 29.07. 6350 3390 Pilates, Jóga, BOSU, Kruhový trénink, Foot Work (zdravá chodidla), 
bonus – pro zájemce Nordic Walking  

17782907 29.07. – 05.08. 6350 3390
BOSU Body, BOSU Pilates, Thera Band, Pilates kruh (Magic Circle), 
Pilates Roller, Port de Bras, Latino Dance, Body Ball, Over Ball, Foot 
Work (zdravá chodidla)

17780508 05.08. – 12.08. 6350 4690 BOSU, Body Styling, Zdravotní cvičení, Body Ball, Over Ball, Thera 
Band, Foot Work (zdravá chodidla), program pro děti  

SLEVA
300 KČdo 31.03.2017
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DĚTSKÁ POLOPENZE280 KČdo 31.03.2017
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HOTEL FOUR VIEWS OASIS**** 
Madeira, Portugalsko
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n  Poloha: Madeira (470 km2) je spolu s ostrovem 
Porto Santo jediným obydleným ostrovem 
souostroví Madeira (580 km západně 
od Maroka a 980 km jihozápadně od Lisabonu 
v Portugalsku). Hlavní město je Funchal (cca 
12 km od hotelu). Madeira patří mezi celoročně 
vyhledávané turistické lokality. Světově proslulé 
jsou stezky podél levád, madeirské víno 
a nádherná flóra. Hotel se nachází v rybářské 
vesničce Caniço de Baixo, přímo u malinké 
pobřežní promenády a jen cca 2 km od centra 
Caniço (do kopce) s restauracemi, bary 
a obchody (zastávka autobusu cca 50 m).

n  Pláž: přímo u kamenité pláže, místy jsou mola 
se schůdky do vody (doporučujeme boty 
do vody), na pláži nejsou k dispozici lehátka ani 
slunečníky 

n  Strava: polopenze – snídaně i večeře bufet 

n  Vybavení: vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, restaurace à la carte, společenská místnost 
s TV, kadeřnictví, salon krásy, konferenční sál, 
obchůdky, stolní tenis, biliard, šipky. V zahradě 

bazén s mořskou vodou s brouzdalištěm, 
whirlpool, bar u bazénu a terasa na slunění – 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, dětské 
hřiště. Krytý bazén, sauna, pára, fitness, masáže, 
kosmetické ošetření… WiFi ve veřejných 
prostorách zdarma. 4x denně zdarma hotelový 
bus do Funchalu (rozpis a rezervace na recepci), 
hotelové parkoviště zdarma.

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje Side Sea 
View s možností přistýlky (rozkládací, menší 
lůžko, možné pouze pro děti do 12 let), 
koupelna (sprcha) s WC, fén, telefon, TV + SAT, 
lednice, set na přípravu čaje/kávy, klimatizace, 
balkón, trezor (14 €/týden), připojení 
k internetu přes kabel. Pokoje Sea View 
na vyžádání za příplatek.

n  Služby za poplatek: fakultativně – trezor, 
masáže, kosmetika

n  Doprava: let, z Prahy na Madeiru (transfer 
z letiště 20 minut), letecká společnost Travel 
Service (SmartWings), maximální povolená 
hmotnost zavazadla k odbavení 15 kg 

n  Výlety: levády (nabídka půldenních 
i celodenních túr) 24–36 €, celodenní výlet 
západní částí ostrova (1500 Kč), celodenní výlet 
východní částí ostrova (40 €)

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí 

⦁  stravování – polopenze
⦁  leteckou přepravu z Prahy 
⦁  10 lekcí cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku)  
⦁  využití bazénů, lehátek a slunečníků u bazénu 
⦁  plážové osušky (vratná kauce 10 €)
⦁  využití wellness – sauna, pára, vnitřní bazén
⦁  billiard, stolní tenis
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 7200 Kč

příplatek za pokoj Sea View 1000 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby,  
cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 1290 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými 
na přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* dítě 2–12 let**

17252905 29.05. – 05.06. 25190 15990 Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení 

SAUNA  
V CENĚ

PÁRA  
V CENĚ

WHIRLPOOL  
V CENĚ

KRYTÝ BAZÉN   
V CENĚ

PŘÍMO 
U KAMENITÉ PLÁŽE

PLÁŽOVÉ 
OSUŠKY V CENĚ
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n  Poloha: na jihozápadním pobřeží ostrova v klid-
ném prostředí oblast Taurito, 3 km od malebné-
ho městečka Puerto Mogán, 8 km od střediska 
 Puerto Rico, 60 km od letiště. Menší obchůdky 
jsou v bezprostřední blízkosti hotelu, velká ná-
kupní centra jsou v Puerto Mogán a Puerto Rico 

n  Pláž: menší přírodní pláž s jemným tmavým 
pískem Playa Taurito je cca 140 m od hotelu. 
Mezi hotely Suite Princess a Taurito Princess je 
umístěn areál Lago Oasis (pro klienty hotelu 
Paradise Lago Taurito vstup zdarma) se vzájem-
ně propojenými sladkovodními bazény, sluneč-
ními terasami, lehátky, slunečníky, skluzavkami, 
restaurací a barem. Pláž karibského typu 
Playa Amadores s bílým pískem a pozvolným 
vstupem do moře je vzdálena cca 6 km (spo-
jení linkovým autobusem) a Playa Mogán se 
světlým pískem cca 3 km; lehátka a slunečníky 
na plážích za poplatek (cca 9 €/den/slunečník 
a 2 lehátka). Plážové osušky za poplatek (1 €/
den + kauce 10 €).

n  Strava: All inclusive – snídaně, obědy a večeře 
bufet

n  Vybavení: hotel je součástí resortu Paradise 
Resort Taurito. Devítipatrová budova má celkem 
260 pokojů. K dispozici je vstupní hala s recepcí, 
výtahy, Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu (za poplatek), restaurace, společenská 
místnost s televizí, dětský klub Mini (děti 
4–12 let) a Teen (děti 12–18 let), supermarket 
a prádelna. Na sluneční terase hotelu je bazén 
pro dospělé (v zimních měsících vyhřívaný), 

oddělené dětské brouzdaliště, jacuzzi, lehátka, 
slunečníky a bar u bazénu. Kurty na tenis, 
paddle, stolní tenis (vše za poplatek). Hotel 
připravuje několikrát týdně sportovní animační 
programy pro děti i dospělé, večerní mini-disco, 
zábavná představení. Přímo u hotelu je zdarma 
aquapark Taurito Oasis – komplex bazénů 
s mořskou vodou a tobogány. V zátoce u hotelu 
je i squash, venkovní posilovna, minigolf.

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje (31 m2) 
s možností 2 přistýlek (rozkládací lůžko, maxi-
mální  obsazenost 3 dospělí nebo 2 dospělí + 2 
děti), koupelna s WC, TV+SAT, lednice, telefon, 
klima ti zace (zdarma), trezor (cca 4 €/den + vrat-
ná záloha), fén k zapůjčení v recepci (cca 2,5 €/
den + vratná záloha 10 €), na elektrospotřebiče 
je nutné mít vlastní adaptér. Balkón nebo terasa 
mají částečný výhled na moře a bazén.

n  Služby za poplatek: fakultativně – dovozové 
nápoje, trezor, fén, plážové osušky, tenis, 
stolní tenis, paddle, minigolf, fitness, lehátka 
a slunečníky na pláži 

n  Doprava: let, z Prahy do Las Palmas (transfer 
z letiště cca 1 hodinu), letecká společnost Travel 
Service (SmartWings), maximální povolená hmot
nost zavazadla k odbavení 15 kg 

n  Výlety: Panorama Tour (48 €), Las Palmas – 
hlavní město (25 €), Yellow submarine (32 €), 
Jeep safari (55 €), Katamarán Africat (50 €) 

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí
⦁  stravování – plná penze All inclusive
⦁  leteckou přepravu z Prahy 
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku)
⦁  využití bazénu, lehátek a slunečníků u hotelo-

vého bazénu

⦁  volný vstup do aquaparku Taurito Oasis 
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 4600 Kč

dítě 0–2 roky bez nároku na služby 600 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 1. nebo 2. přistýlce 

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány 
ze základní ceny (pouze pro dospělé, bez dopravy) 
bez příplatku za cvičení.

LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY 
U BAZÉNU V CENĚ

ALL 
INCLUSIVE

AQUAPARK 
U HOTELU V CENĚ

PARADISE LAGO TAURITO***
Gran Canaria, Španělsko

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba 1. a  2.dítě
 2–7 let**

1. a 2. dítě
7–11 let**

17951006 10.06. – 17.06. 21990 19790 9990 16990 Body Form, Body Styling, Problémové 
partie, Thera Band, Stretching

17952406 24.06. – 01.07. 21990 19790 9990 16990 Pilates, Power Jóga, Over Ball, Body Form
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n  Poloha: Kypr je třetím největším ostrovem 
ve Středozemním moři. Na severu leží 
Severokyper ská turecká republika. Tento 
kousek světa vás okouzlí svou přírodou, historií, 
členitým pobřežím lemovaným maličkými 
plážemi. 
Hotel se nachází v blízkosti města Iskele, 
cca 12 km od Famagusty, kam se lze dopravit 
místními busy (dolmuši), cena cca 6TL/1 cesta. 
V okolí hotelu je minimarket, rychlé občerstvení, 
pár restaurací (večerní programy – živá hudba, 
karaoke…), nejbližší bankomat cca 3 km v Iskele.

n  Pláž: přímo na krásné dlouhé písečné pláži 
s pozvolným vstupem do vody (místy jsou 
v moři kameny), na hotelové části lehátka a slu-
nečníky zdarma, plážové osušky zdarma

n  Strava: polopenze nebo plná penze – bufet 
včetně NÁPOJŮ – u večeře, v případě dokoupe-
ní plné penze i u oběda dva nápoje v ceně (víno 
nebo pivo, nealkoholický nápoj místní výroby), 
voda během jídla

n  Vybavení: menší hotelový komplex je postaven 
kolem bazénu s dětskou částí, přímo na pláži,  
je tvořen přízemními vilkami, centrální budo-
vou s recepcí, restaurací s terasou s nádherným 
výhledem na moře, barem; WiFi na recepci 
zdarma, bar u bazénu, malý dětský koutek, 
animační programy pro děti 4–12 let, večerní 
programy pro dospělé, u hotelu kratší běžecká 
stezka podél moře, u níž jsou i dětské atrakce 
a venkovní posilovna

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek (přistýlky většinou rozkládací sedač-
ka, maximální obsazenost 2 dospělí + 2 děti), 
koupelna (sprcha) s WC, fén (zdarma k zapůjče-
ní v recepci), telefon, TV, minibar (konzumace 
za poplatek), venkovní posezení, klimatizace 
(zdarma), trezor (zdarma na recepci), na elekt-
rospotřebiče je nutné mít vlastní adaptér (an-
glického typu). Pokoje ve vilkách s výhledem 
na moře za příplatek na vyžádání.

n  Doprava: let, z Prahy nebo Brna do Nicosie (le-
tiště Ercan), vzhledem k mezinárodnímu statutu 
Severního Kypru bude u všech letů mezipřistání 

v Turecku na cca 40 minut, transfer z letiště cca 
40 minut. Do Turecka je možné cestovat pouze 
s platným cestovním pasem (platí i pro děti).

n  Výlety: Kyrenia tour (50 €), Nicosia tour (35 €), 
Famagusta tour (50 €), lodní výlet (35 €), 
poloostrov Karpaz (50 €)

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí 
⦁  stravování – polopenze včetně NÁPOJŮ, plná 

penze za příplatek
⦁  leteckou přepravu z Prahy
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku)
⦁  využití bazénu, lehátek a slunečníků u bazénu 

i na hotelové pláži
⦁  plážové osušky 
⦁  animační program pro děti (4–12 let) – v sezoně
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta

⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 
úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

POLOPENZE VČETNĚ 
NÁPOJŮ V CENĚ

SLUNEČNÍKY 
A LEHÁTKA V CENĚ

PLÁŽOVÉ 
OSUŠKY V CENĚ

ANIMAČNÍ PROGRAMY 
PRO DĚTI

HOTEL LONG BEACH***
Severní Kypr, Turecko

SLEVA
5 %

do 28.02.2017
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SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek za plnou penzi včetně nápojů 
(dospělý a dítě na 2. přistýlce; dítě 
na 1. přistýlce bez příplatku, pokud má plnou 
penzi i dospělý společně ubytovaný v pokoji)

1 300 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 
(nelze v pokoji s výhledem na moře) 3 600 Kč

příplatek za pokoj s výhledem na moře 
(pouze pro dospělé) 600 Kč/osoba

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena 
zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 1. přistýlce

*** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 2. přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba 1. dítě  
2–12 let**

2. dítě  
2–6 let***

2. dítě  
6–12 let***

17260306 03.06. – 10.06. 14590 13590 6490 8490 9490 Jóga, Pilates, Power Stretch, 
Core Training, Body Work 

17261006 10.06. – 17.06. 15390 14390 6490 8490 10090 Body Styling, Thera Band, Over 
Ball, Stretching

17261208 12.08. – 19.08. 16490 15490 6490 8490 10990
Core&břicho, Posilování, 
Stretching, Pilates, Thera Band, 
Over Ball

17261908 19.08. – 26.08. 16490 15490 6490 8490 10990
Body Styling, Aerobics, Over 
Ball, P-Class, Foot Work (Zdravá 
chodidla), Stretching 

17262608 26.08. – 02.09. 16290 15290 6490 8490 10990 Pilates rehabilitační, 
Posilování, Jogalates

www.cklenka.cz
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n  Poloha: Kypr je třetím největším ostrovem 
ve Středozemním moři. Na severu leží Severoky-
perská turecká republika. Tento kousek světa vás 
okouzlí svou přírodou, historií, členitým pobře-
žím lemovaným maličkými plážemi.  
Resort se nachází v klidné zóně asi 8 km od měs-
tečka Famagusta (hotel zajišťuje za poplatek 
pravidelnou dopravu, 5 YTL zpáteční cesta), ob-
klopen historickými místy, která rozhodně stojí 
za návštěvu – archeologické naleziště Salamis, 
starý amfiteátr nebo kostel Saint Barnabas. 

n  Pláž: přímo na písečné pláži s pozvolným vstu-
pem do moře, v moři jsou místy kameny, na vy-
hrazené části pláže lehátka a slunečníky zdarma

n  Strava: All inclusive – snídaně, pozdní snída-
ně, obědy, večeře a pozdní večeře bufet 
All inclusive zahrnuje: snídaně, pozdní snídaně, 
obědy, večeře a pozdní večeře, neomezenou 
konzumaci alkoholických i nealkoholických 
nápojů místní výroby (10.00–24.00), lehké 
občerstvení během dne u pool baru a beach 
baru, saunu, turecké lázně, fitness, tenis (osvět-
lení kurtu a zapůjčení raket za poplatek), stolní 
tenis, volejbal, lehátka a slunečníky u bazénu 
i na pláži, plážové osušky, v sezoně animační 
program

n  Vybavení: komplex s pokoji ve 2 hotelových 
budovách a vilkách umístěných v zahradě, 
vstupní hala s recepcí a směnárnou, konferenč-
ní sál, hlavní restaurace s terasou, lobby bar. 
Velký bazén, aquapark, dětský bazén, bar u ba-
zénu i na pláži, aqua bar, vnitřní bazén, posilov-
na, 3 tenisové kurty (osvětlení a zapůjčení raket 
za poplatek), beach volejbal, stolní tenis, šipky, 
sauna, hammam, masáže, nákupní pasáž, inter-
netový koutek, Casino, diskotéka.

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek (přistýlka většinou pevné lůžko, 
u pokojů se 2 přistýlkami rozkládací sedačka, 
maximální obsazenost 2 dospělí + 2 děti) kou-
pelna (vana nebo sprchový kout) s WC, fén, 
telefon, TV, minibar (nealko, během pobytu 
je doplňována jen voda), většina pokojů má 
balkón nebo terasu s bočním (částečným) 

výhledem na moře, WiFi, klimatizace (zdarma), 
trezor (zdarma), na elektrospotřebiče je nutné 
mít vlastní adaptér (anglického typu) 
vilky na vyžádání (včetně ceny, minimální 
obsazenost 3 osoby)

n  Služby za poplatek: povinně – pro klienty ze 
Slovenské republiky – vízum cca 15 €, platí se 
hotově na letišti při příletu na Kypr  
fakultativně – dovozové nápoje, turecká káva, 
cappuccino, fresh džusy, zmrzlina, energetické 
nápoje, biliard, internetový koutek, elektronické 
hry, casino, diskotéka, masáže a SPA procedury, 
vodní sporty na pláži, kadeřník, pedikúra, mani-
kúra, zapůjčení kola, doprava do Famagusty

n  Doprava: let, z Prahy do Nicosie (letiště Ercan), 
vzhledem k mezinárodnímu statutu Severního 
Kypru bude u všech letů mezipřistání v Turecku 
na cca 40 minut, transfer z letiště ca 40 minut, 
maximální povolená hmotnost zavazadla k odba
vení 20 kg. Na Severní Kypr je možné cestovat 
pouze s platným cestovním pasem (platí i pro 
děti).

n  Výlety: Kyrenia tour (45 €), Nicosia tour (40 €), 
Famagusta tour (35 €), lodní výlet (40 €)…

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí
⦁  stravování – plná penze All inclusive 
⦁  leteckou přepravu z Prahy 

⦁  10 lekcí cvičení pod vedením instruktora 
(v případě zaplacení příplatku)

⦁  využití bazénů a aquaparku, lehátek a sluneč-
níků u bazénu i na hotelové pláži

⦁  plážové osušky 
⦁  saunu, turecké lázně, fitness, tenis, stolní tenis
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1800 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 5200 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena 
zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 1. přistýlce

*** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 2. přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.

SLUNEČNÍKY 
A LEHÁTKA V CENĚ

HOTELOVÝ 
AQUAPARK V CENĚ

SAUNA, HAMMAM 
V CENĚ

ALL INCLUSIVE 

PŘÍMO 
U PLÁŽE

HOTEL SALAMIS BAY CONTI RESORT*****
Severní Kypr, Turecko 

SLEVA
3 %

do 28.02.2017

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba 1. dítě  
2–12 let**

2. dítě  
2–12 let***

17933009 30.09. – 07.10. 18890 17890 6490 12890 Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení
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PŘÍMO 
U PLÁŽE

APARTMÁNY AMMOS BEACH***  
Karpathos, Řecko
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n  Poloha: Řecký ostrov Karpathos se nachází 
v jihovýchodní části Egejského moře v Dode-
kánském souostroví. Leží mezi ostrovy Rhodos 
a Kréta. Ostrov je úzký, dlouhý necelých 50 km, 
s obvodem cca 160 km. Otevřel se turistickému 
ruchu teprve nedávno. Dnes ostrov láká turisty 
hledající klidnou dovolenou uprostřed téměř 
nedotčené přírody, lákavé jsou také nádherné 
opuštěné pláže (na ostrově je cca 100 pláží, 
z nichž některé jsou přístupné pouze z moře). 
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům se 
nachází na okraji hlavního města ostrova – Piga-
die, cca 1800 m od centra města Pigadia s řadou 
taveren, restaurací, obchůdků… 

n  Pláž: přímo u písečné pláže s oblázky, sluneč-
níky a lehátka zdarma u apartmánového domu. 
V rámci menšího občerstvení je možné využít 
zdarma lehátka u taverny vzdálené 100 m 
od apartmánového domu.

n  Strava: bez stravy, možnost dokoupení polo-
penze formou bufetu v sousedním hotelu Ve-
nezia

n  Vybavení: velice hezky zrekonstruovaný 
apartmánový dům na písečné pláži s oblázky, 
cca 1800 m od centra města Pigadia. Disponuje 
malým obchůdkem, dětským hřištěm a lehátky 
se slunečníky v zahradě. Naši klienti mohou 
využít bazén v nedalekém hotelu. První taverny 
cca 100 m, obchody cca 600 m. Všechna studia 
a apartmány jsou s výhledem na moře. Prostor 
na cvičení s výhledem na moře.

n  Ubytování: studia – jedna místnost se dvě-
ma pevnými lůžky a rozkládacím gaučem, 
apartmány – dvě místnosti – ložnice se dvěma 
pevnými lůžky a pokoj s rozkládacím gaučem 
pro dvě osoby. Všechna studia a apartmány 
mají vybavený kuchyňský kout – lednice s mra-
zákem, varná konvice, nádobí na „malé vaření“, 
sprcha, WC, fén, TV, WiFi, trezor zdarma, klimati-
zace za poplatek (11 €/den) balkon nebo terasa 
s výhledem na moře, dětská postýlka na vyžá-
dání zdarma.

n  Služby za poplatek: fakultativně – klimatizace, 
polopenze, lehátka a slunečníky na plážích

n  Doprava: let, z Prahy na Karpathos, transfer 
z letiště do hotelu cca 20 minut, letecká spo
lečnost Travel Service (SmartWings), maximální 
povolená hmotnost zavazadla k odbavení 15 kg

n  Výlety: Olympos (39 €), Blue Day, lodní výlet 
(30 €), ostrov Saria (39 €) 

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí 
⦁  stravování – bez stravy, možnost dokoupení 

polopenze formou bufetu
⦁  leteckou přepravu z Prahy 
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku)
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 

pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek za ubytování v apartmánu  
(pouze dospělá osoba) 1000 Kč

příplatek při obsazení studia jednou osobou  
(u apartmánu nelze) 4500 Kč

příplatek za polopenzi – dospělý 3690 Kč

příplatek za polopenzi – dítě 2–12 let 1790 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena 
zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
studia minimálně 2 osobami

**  dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 1. přistýlce

***  dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 2. přistýlce (možné pouze v apartmánu)

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba 1. dítě  
2–12 let**

2. dítě  
2–12 let***

17241606 16.06. – 23.06. 12590 11590 7990 8890 Power Jóga, Pilates, Body Styling, Kruhový 
trénink, Piloxing, Deep Work, Tabata

17243006 30.06. – 07.07. 13190 12190 7990 8890 P-Class, Body Styling, Body Form, Jóga, 
Aerobics

17240408 04.08. – 11.08. 13190 12190 7990 8890 Body Styling, Foot Work (zdravá chodidla), 
Over Ball, Power Stretch, Zdravá záda, Jóga

17241108 11.08. – 18.08. 13190 12190 7990 8890 Jóga

17240809 08.09. – 15.09. 12590 11590 7990 8890 Pilates, P-Class, Body Form

SLEVA
3 %

do 28.02.2017



34

KLIDNÉ 
LETOVISKO

HOTEL ARGO**+

Karpathos, Řecko

SLEVA
3 %

do 28.02.2017

NÁDHERNÉ 
PLÁŽE
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n  Poloha: Řecký ostrov Karpathos se nachází 
v jihovýchodní části Egejského moře v Dode-
kánském souostroví. Leží mezi ostrovy Rhodos 
a Kréta. Ostrov je úzký, dlouhý necelých 50 km, 
s obvodem cca 160 km. Otevřel se turistickému 
ruchu teprve nedávno. Dnes ostrov láká turisty 
hledající klidnou dovolenou uprostřed téměř 
nedotčené přírody, lákavé jsou také nádherné 
opuštěné pláže (na ostrově je cca 100 pláží, 
z nichž některé jsou přístupné pouze z moře). 
Hotel se nachází v malém a klidném letovisku 
Amoopi, cca 8 km od hlavního města Pigadia 
(přes den spojení linkovým busem, zastávka 
150 m od hotelu). Nádherné jsou tu především 
pláže – malá, tzv. „Mikri“ se zlatavým pískem 
s krásnou průzračnou vodou, obklopená ska-
lisky, dále pak velká oblázková pláž „Votsalakia“ 
(nebo také „Megali“). V letovisku je i několik 
taveren a marketů, nejbližší bankomat se nachá-
zí v Pigadii. 

n  Pláž: 80 m od písčito-oblázkové pláže s pozvol-
ným vstupem do moře. Další krásná písčitá pláž 
vhodná i ke šnorchlování je cca 5 minut pěšky 
od hotelu, slunečníky a lehátka na plážích 
za poplatek (cca 6 €/den/slunečník a 2 lehátka). 

n  Strava: snídaně – rozšířená kontinentální 
snídaně formou bufetu 

n  Vybavení: menší hotelový komplex skládající 
se z hlavní a 3 vedlejších budov (48 pokojů). 
V hlavní budově vstupní hala s recepcí, 
vnitřní bar s TV se satelitním příjmem, vnitřní 
restaurace s venkovní terasou s překrásným 

výhledem na moře. Snack bar (10.00–15.00 h), 
který nabízí saláty, hamburgery a toasty. WiFi 
v recepci zdarma. Zahrada a prostor na cvičení 
s výhledem na moře. 

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
jedné přistýlky. Všechny pokoje jsou jednoduše 
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, 
WC, fénem, telefonem, rádiem, balkónem nebo 
terasou s výhledem do vnitrozemí, na letovisko, 
do zahrady nebo směrem na moře. Klimati-
zace za poplatek (cca 42 €/týden), chladnička 
(v ceně), trezor na recepci za poplatek (cca 10 €/
týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

n  Služby za poplatek: fakultativně – klimatizace, 
trezor, lehátka a slunečníky na plážích

n  Doprava: let, z Prahy na Karpathos, transfer 
z letiště do hotelu cca 20 minut, letecká spo
lečnost Travel Service (SmartWings), maximální 
povolená hmotnost zavazadla k odbavení 15 kg 

n  Výlety: Olympos (39 €), Blue Day, lodní výlet 
(30 €), ostrov Saria (39 €) 

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí 
⦁  stravování – snídaně

⦁  leteckou přepravu z Prahy 
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku),  
u z. č. 17451808 – 10 lekcí

⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 
taxu 

⦁  služby delegáta
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na stor-
no pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 
(pouze na vyžádání) 4700 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby,  
cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami 

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými na při
stýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba dítě 2–12 let**

17451606 16.06. – 23.06. 15490 14590 9990 Pilates, Pilates Thera Band, Pilates Over Ball, Funkční 
trénink, Foot Work (zdravá chodidla)

17451808 18.08. – 25.08. 16190 15290 9990 Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení 
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n  Poloha: Hotel skládající se z několika budov se 
zahradou a bazénem leží na velmi klidném místě 
cca 1 km od centra střediska Analipsis. Procház-
kou je možné se dostat do nedalekého centra 
střediska, kde jsou obchůdky, taverny, kavárny 
a bary (cca 800 m), vzdálenost od Heraklionu 
cca 20 km. 

n  Pláž: přímo u písečné pláže s oblázky s pozvol-
ným vstupem do vody, hotel je od pláže oddě-
len pobřežní komunikací, slunečníky a lehátka 
za poplatek (cca 6 €/den/slunečník a 2 lehátka)

n  Strava: All inclusive – snídaně, obědy, večeře 
bufet 
All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy, večeře, 
během dne lehké občerstvení (pečivo, zákusky, 
káva, čaj, zmrzlina), neomezené množství roz-
lévaných alkoholických (pivo, víno, vodka, rum, 
likéry, whisky) a nealkoholických nápojů místní 
výroby (10.00–24.00 h). Ostatní alkoholické 
nápoje v lahvích, turecká káva a čerstvé ovocné 
šťávy jsou za poplatek. Animační programy pro 
děti i dospělé, lehátka a slunečníky u bazénu, 
plážové osušky (vratná kauce cca 10 €), stolní 
tenis, volejbal, fitness.

n  Vybavení: příjemný prázdninový areál 
s 223 pokoji rozmístěnými v hlavní budově 
a několika přilehlých domcích obklopených 
krásnou udržovanou zahradou. K dispozici 
prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou 
a lobby barem, restaurace, tři bary, minimarket, 
obchodní arkáda, konferenční místnost, TV 
místnost, dva venkovní bazény, jeden se slanou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma), dva 

dětské bazény, dětské hřiště, WiFi připojení 
na recepci a v lobby (zdarma), internetový 
koutek (zdarma), fitness centrum, zahradní 
amfiteátr, divadlo (pro 350 osob), sportoviště 
(tenis, volejbal, nohejbal, stolní tenis, fitness…), 
miniklub, masážní salón a parkoviště.

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky, koupelna (sprcha nebo vana) s WC, 
fén, telefon, TV, minilednice, balkón nebo tera-
sa, klimatizace (zdarma), trezor (cca 7 €/týden), 
dětská postýlka na vyžádání zdarma

n  Služby za poplatek: fakultativně – trezor v po-
koji, tenisové kurty, biliard, lehátka a slunečníky 
na pláži, potápění, vodní sporty na pláži

n  Doprava: let, z Prahy do Heraklionu, transfer 
z letiště cca 30 minut, letecká společnost 
Aegean Airlines, maximální povolená hmotnost 
zavazadla k odbavení 23 kg

n  Výlety: Knossos + Lasithi (54 €+ 10 € vstupy), 
Spinalonga (56 €+ 2 € vstupy), soutěska Sama-
ria (69 €)

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí 
⦁  stravování – plná penze All inclusive
⦁  leteckou přepravu z Prahy 
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku)
⦁  využití bazénů, lehátek a slunečníků u bazénů, 

plážové osušky
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 6000 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena 
zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba dítě  
2–7 let**

dítě  
7–12 let***

17010306 03.06. – 10.06. 19990 18990 7990 12490 Pilates, Jóga

17011206 12.06. – 19.06. 20490 19490 7990 12490 Pilates Clinic, Spirals, Aquarobics

EUROPA BEACH HOTEL**** 
Kréta, Řecko

LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY 
U BAZÉNU V CENĚ

ALL 
INCLUSIVE

PŘÍMO 
U PLÁŽE

PLÁŽOVÉ OSUŠKY 
V CENĚ
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GOUVES MAYA RESORT***
Kréta, Řecko
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n  Poloha: rozlehlý hotelový areál, který vznikl 
spojením hotelů Gouves Bay a Maya, je situován 
v turistické části na periferii velmi poklidného le-
toviska Gouves cca 20 km východně od Heraklio-
nu. Jeho okolí je příjemné a relaxační s možností 
procházek podél moře. Malý přístav v zátoce, 
kde je možnost klidného koupání i za větrného  
počasí, je cca 500 m. Hotel je obsazován přede-
vším italskou klientelou. Centrum, kde se nachá-
zejí restaurace, bary, taverny, obchody s potravi-
nami a suvenýry, šperky, keramikou, oblečením, 
je od hotelu vzdáleno cca 12 minut chůze. Gou-
ves patří k tradičním letoviskům na ostrově, dnes 
už je prakticky součástí velké turistické oblasti, 
poblíž jsou střediska Chersonisos, Analipsi a Kok-
kini Hani. Z Kato Gouves (Dolního Gouvesu) jezdí 
linkové autobusy do Heraklionu (jízdenka stojí 
cca 2,30 €). Dalším tipem jsou projížďky výletním 
vláčkem (jezdí zhruba každé 2 hodiny) – přes 
letoviska Gouves, Gournes, Kokkini Hani, Vathia-
nos Kambos, délka cca 75 minut, cena 9 €/osoba  
a cca 5 €/děti. Zastávka je cca 500 m od hotelu. 
Poblíž hotelového areálu se nachází malý koste-
líček, kde každou neděli probíhá mše, v sobotu 
zde bývají svatby a je odtud krásný pohled 
na západ slunce. 

n  Pláž: 200 m od písčito-oblázkové pláže s po-
zvolným vstupem do vody, hotel je od pláže 
oddělen místní komunikací, lehátka a sluneční-
ky na plážích za poplatek (cca 6 €/den/sluneč-
ník a 2 lehátka) 

n  Strava: All inclusive – snídaně, obědy, večeře 
bufet  

All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy, 
večeře, neomezenou konzumaci vybraných 
alkoholických i nealkoholických nápojů místní 
výroby a filtrované kávy v čase 10.30–23.00 h, 
lehké občerstvení v časech 11.00–12.00 h 
a 16.30–17.30 h, stolní tenis, beach volejbal, 
lehátka a slunečníky u bazénu

n  Vybavení: rozlehlý komplex 4 hotelových 
budov v zahradě, výtah jen v jedné budově, 
vstupní hala s recepcí (WiFi zdarma 
v restauraci), internetový koutek na recepci 
(za poplatek –  
cca 2 €/20 minut), vnitřní restaurace 
s venkovním posezením, terasa s výhledem 
na moře, bar u bazénu, 2 bazény, 2 dětské 
bazény, dětské hřiště, konferenční místnosti, 
beach volejbal, stolní tenis, za poplatek 
kulečník, stolní hokej…  

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
2 přistýlek, koupelna (sprcha nebo vana) s WC, 
fén, telefon, TV, lednice, balkón nebo terasa, 
klimatizace (zdarma), trezor (14 €/týden), WiFi 
(v pokojích za poplatek) 

n  Služby za poplatek: fakultativně – dovozové 
nápoje, cappuccino, fresh džusy, energetické 
nápoje, internetový koutek, slunečníky 
a lehátka na plážích, vodní sporty na pláži

n  Doprava: let, z Prahy do Heraklionu, transfer 
z letiště cca 30 minut, letecká společnost Aegean 
Airlines, maximální povolená hmotnost zavaza
dla k odbavení 23 kg

n  Výlety: Knossos + Lasithi (54 €+ 10 € vstupy), 
Spinalonga (56 €+ 2 € vstupy), soutěska Sama-
ria (69 €)

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí v hotelu
⦁  stravování – plná penze All inclusive 

⦁  leteckou přepravu z Prahy
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku)
⦁  využití bazénů, lehátek a slunečníků u bazénu 
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 7900 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby,  
cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 1. přistýlce

*** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 2. přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba 1. dítě  
2–12 let**

2. dítě  
2–12 let***

17741906 19.06. – 26.06. 17890 16890 7990 12290 Power Jóga, Pilates, Body Styling, 
Problémové partie, Over Ball

17740307 03.07. – 10.07. 18890 17890 7990 12990 Pilates, Zdravá záda, Jóga

SLUNEČNÍKY 
A LEHÁTKA V CENĚ

ALL INCLUSIVE 

PŘÍZNIVÁ 
CENA

SLEVA
3 %

do 28.02.2017
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n  Poloha: Ostrov Lefkada se rozkládá na ploše 
přibližně 300 km2, je dlouhý 35 km a široký 
maximálně 15 km. Na Lefkadě zatím nepanuje 
masový turistický ruch, a proto se tu nachází 
mnoho krásných míst, která si udržela z velké 
části své kouzlo. Strmé vápencové útesy jsou 
přerušovány jedinečnými písčitými i oblázkový-
mi plážemi omývanými vodou křišťálově modré-
ho moře. Pláže Porto Katsiki, Kathisma, Egremi, 
Avali, Pefkoulia, Agiofili, byste rozhodně měli 
vidět, protože patří mezi nejkrásnější v Řecku. 
Doporučujeme pronajmout si dopravní prostře-
dek a kromě nádherných pláží určitě nezklame 
např. stará vesnička Karya, výhled z kláštera 
Faneromeni, hlavní město Lefkas s pěší zónou, 
obchody, tavernami a starobylými stavbami. 
K nejkrásnějším plážím této oblasti patří Pef-
koulia a Milos, dostupné za dobrých podmínek 
i lodním taxíkem. Pravidelné autobusové spojení 
umožňuje návštěvu hlavního města Lefkas, cca 
4 km od Agios Nikolas je i úžasná pláž Kathisma. 
Hotel, jehož hlavní předností je klid a nádherný 
výhled na Jónské moře, leží ve svahu nad sta-
rou vesnicí Agios Nikolas – cca 15 minut pěšky 
od centra vesnice.

n  Pláž: cca 450 m od písečné pláže, lehátka a slu-
nečníky za poplatek (cca 6€/den/slunečník a 2 
lehátka), další pláže jsou dostupné lodním taxi 
či kolem ostrova nejlépe pronajatým doprav-
ním prostředkem 

n  Strava: polopenze – rozšířená kontinentální 
snídaně a večeře jsou podávány formou 
bufetu, přes den možnost oběda formou 

jednoduchého občerstvení (platba na místě). 
Jídlo se podává na zastíněné terase, odkud je 
okouzlující výhled na moře.

n  Vybavení: hotel s pavilony je postaven 
převážně z tradičních materiálů – kamene 
a dřeva. Restaurace s terasou s výhledem 
na moře, bazén, bar, bar u bazénu, WiFi 
na recepci zdarma, možnost pronájmu trezoru 
na recepci (zdarma).

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek (možná 1 přistýlka pro dospělého 
nebo max. 2 přistýlky pro děti do 15 let) kou-
pelna (sprcha) s WC, fén, TV, lednice, klimatizace 
(zdarma), balkon, trezor (zdarma na recepci). 
Některé pokoje s výhledem na moře, ostatní 
s výhledem na bazén nebo do zeleně. 

n  Služby za poplatek: fakultativně – dovozové 
nápoje, cappuccino, fresh džusy, energetické 
nápoje, internetový koutek, slunečníky 
a lehátka na plážích, vodní sporty na pláži

n  Doprava: let, z Prahy do Prevezy, transfer z le-
tiště do hotelu cca 50 minut, letecká společnost 
SmartWings, maximální povolená hmotnost 
zavazadla k odbavení 15 kg

n  Výlety: romantická plavba – plavba na pře-
krásné motorové plachetnici (46 €), 4 ostrovy 
– plavba výletní lodí (25 €)

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí
⦁  stravování – polopenze 
⦁  leteckou přepravu z Prahy
⦁  u z. č. 17330206 – 11 lekcí cvičení  pod vedením 

instruktora (v případě zaplacení příplatku)
⦁  u z. č. 17331509 – 2x denně cvičení pod 

vedením instruktora (v případě zaplacení 
příplatku)

⦁  využití bazénů, lehátek a slunečníků u bazénu 
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení ( u z. č. 17330206) 1800 Kč

příplatek za cvičení ( u z. č. 17331509) 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 7000 Kč

dítě 0–2 roky bez nároku na služby 1200 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 1. přistýlce 
*** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na 2. přistýlce

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.

SANTA MARINA***+ 
Lefkada, Řecko

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba 1. dítě  
2–15 let**

2. dítě  
2–15 let***

17330206 02.06. – 09.06. 17790 15390 12990 12290 Jóga

17331509 15.09. – 22.09. 18390 15790 13490 12690 Pilates, Jóga, Cvičení na páteř a klouby
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NÁDHERNÝ VÝHLED 
NA JÓNSKÉ MOŘE

PŘEKRÁSNÉ 
PLÁŽE

KLIDNÁ 
DOVOLENÁ

SLEVA
3 %

do 28.02.2017
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HOTEL PARK VICTORIA*** 
Ischia, Itálie
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n  Poloha: Forio – městečko na západním pobřeží 
termálního ostrova Ischie, nejvíce vyhledávaná 
oblast ostrova především díky termálnímu parku 
Posseidonovy zahrady a písečným plážím (San 
Francesco, Citara, Chiaia). Hotel se nachází v klid-
né oblasti v citrusových sadech nedaleko histo-
rického centra Foria (cca 8 minut pěšky), Possei-
donových zahrad, pláží Citara a Cava dell´Isola. 

n  Pláž: Cava dell´Isola 15 minut pěšky, písečná 
pláž Citara cca 25 minut pěšky, slunečníky 
a lehátka na plážích za poplatek 

n  Strava: polopenze – snídaně bufet, večeře 
salátový bufet, předkrm a hlavní jídlo výběr 
z menu, dezert jednotný

n  Vybavení: hotel se skládá ze 2 budov 
a několika depandancí; recepce, hotelová 
restaurace, bar, TV místnost (ČT 24), WiFi 
na recepci a u baru u bazénu zdarma, 
venkovní termální bazén 30 °C, terasa s lehátky 
a slunečníky, vnitřní termální bazén 36 °C, 
lázeňské procedury za poplatek ve smluvních 
zařízeních (doprava zdarma), trezor na recepci 
(7 €/týden)

n  Ubytování: jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje 
(3. lůžko pevné), na vyžádání čtyřlůžkové pokoje 
(většinou 2 lůžka a palanda), koupelna (sprcha) 
s WC, TV, u některých pokojů balkón (za popla-
tek, jednolůžkové pokoje vždy bez balkónu), 
centrální klimatizace zdarma (v provozu 13.00–
24.00 h), fén zdarma k zapůjčení na recepci  

n  Služby za poplatek: fakultativně – pokoj 
s balkónem, trezor, vstupy do termálních parků, 
lehátka a slunečníky na plážích

n  Doprava: let/bus/vlastní 
 let, z Prahy do Neapole, dále transfer cca 30 

minut do Pozzuoli, odtud trajektem 1 hodinu 
na ostrov, letecká společnost Travel Service  
(SmartWings), maximální povolená hmotnost 
zavazadla k odbavení 15 kg 

 bus, předpokládané odjezdy z ČR v pátek v ran-
ních hodinách, návraty do ČR v neděli v dopo-
ledních hodinách, odjezdy z Prahy, Příbrami, 
Písku, Českých Budějovic, Kaplice, ostatní místa 
na vyžádání s příplatkem

 vlastní – při vlastní dopravě je nutné zajistit 
trajekty z Pozzuoli na ostrov Capri a transfer 
k hotelu 

n  Výlety: celodenní výlet kolem ostrova s obě-
dem – lodí (45 €), půldenní autobusový zájezd 
po ostrově (18 €), celodenní výlet na Capri (60 €), 
celodenní výlet na Vesuv a do Pompejí (49 €)…

n  Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí
⦁  stravování – polopenze
⦁  v případě letecké dopravy letz  Prahy, trajekto-

vé lístky, transfer k hotelu, letištní, bezpečnostní, 
palivovou taxu, ceny letenek se mohou po vy-
prodání zásob navýšit, letenky jsou kupovány 
na jméno a podléhají 100% stornu

⦁  v případě autobusové dopravy dopravu busem, 
trajektové lístky, transfer k hotelu

⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 
(v případě zaplacení příplatku)

⦁  využití termálních bazénů u hotelu a lehátek 
a slunečníků u bazénu

⦁  služby delegáta 
⦁  povinné komplexní cestovní pojištění (léčebné 

výlohy, úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost 
za škodu, doplňkové asistenční služby, pojištění 
na storno pobytu), pojištění je sjednáno 
u pojišťovny Allianz, a.s.

n Cena nezahrnuje:
⦁  povinně – pobytová taxa – bude hrazena 

hotově na místě (cca 2 €/den)

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou 
osobou (na vyžádání) 1790 Kč

příplatek za pokoj s balkónem 990 Kč/osoba

doprava letadlem (ceny letenek jsou platné 
do vyčerpání zásob) 8790 Kč

doprava busem 3690 Kč

dítě 0–2 roky letecky (bez nároku na služby, 
cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 450 Kč

dítě 0–2 roky busem (bez nároku na lůžko 
a stravu, cena zahrnuje komplexní cestovní 
pojištění)

3820 Kč

dítě 0–2 roky vlastní dopravou (bez nároku 
na služby, cena zahrnuje komplexní 
cestovní pojištění)

140 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem, 
platí se na místě) 35 €

poplatek za psa či kočku nelze

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení), 
nezahrnují dopravu na zájezd, příplatek závisí 
nazvoleném druhu dopravy

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými 
na přistýlce

*** termíny jsou při letecké a vlastní dopravě, 
při dopravě busem jsou termíny pátek – neděle

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány 
ze základní ceny (pouze pro dospělé, bez dopravy) 
bez příplatku za cvičení.

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba dítě 2–11 let**

17970306 03.06. – 10.06. 8990 7690 5490

Harmonizační Jóga pro ženy, Hatha Jóga proti 
stresu, Jóga Nidra, Pilates Matwork, Pilates Over Ball, 
Pilates Thera Band, Power Jóga, Ranní Surya Jóga , 
Šivananda Jóga 

17971006 10.06. – 17.06. 8990 7690 5490 Jóga, Pilates 

VYHLEDÁVANÝ 
TERMÁLNÍ OSTROV

TERMÁLNÍ BAZÉNY 
U HOTELU

SLEVA
3 %

do 28.02.2017
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n  Poloha: La  Manga – dlouhý, úzký, písčitý pás, 
který odděluje Středozemní moře a Mar Menor 
(„Menší moře“) v regionu Murcia. Mořská 
laguna Mar Menor má rozlohu 170 km2 a je 
známá a hojně navštěvovaná pro své léčebné 
účinky, které spočívají především ve zvýšené 
koncentraci minerálů a solí ve vodě. Ostrůvek 
Isla del Ciervo (Jelení ostrov), u kterého se 
nachází nejúčinnější bahno, se nachází 900 m 
od hotelu procházkou po krásné široké, 
písečné pláži (+ 300 m vodou cca po kolena). 
Cestou podél pláže jsou i bary a malé plážové 
restaurace. V těsné blízkosti hotelu je řada barů, 
restaurací i obchodů s potravinami a jiným 
drobným sortimentem, lékárna.

n  Pláž: přímo na písečné pláži Mar Menoru 
s pozvolným vstupem do moře a léčivým 
bahnem, pláž u Středozemního moře je cca 
250 m od hotelu. Pláž u hotelu nabízí lehátka 
a slunečníky za poplatek (cca 15 €/den/
slunečník a 2 lehátka).

n  Strava: polopenze – snídaně i večeře bufet 
včetně NÁPOJŮ (u večeře, v případě dokoupení 
plné penze i u oběda 0,25 l místního vína + 
0,25 l vody). U hotelu je rovněž bar, který nabízí 
nápoje a lehké občerstvení – tapas) během dne.

n  Vybavení: vstupní hala s  recepcí,  WiFi 
připojení na recepci (zdarma), obchůdky se 
suvenýry, bufetová restaurace, kavárna, bar 
mezi bazénem a pláží…, veliký venkovní 
bazén s odděleným brouzdalištěm – lehátka 
a slunečníky zdarma, plážové osušky (zapůjčení 
a výměna 1 €, vratná záloha 10 €), vnitřní bazén 

(povinné koupací čepice, červen – září zpravidla 
uzavřen), sauna (za poplatek), kosmetika 
a kadeřnictví (cca 2,5 €/den), centrum zdraví – 
terapie léčivým bahnem z Mar menóru (zábaly 
a masáže pro klientky CK se slevou 10%), tenis, 
padel tenis, denní a večerní animační program 
(dle období)

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky, koupelna (sprcha) s WC, fén, telefon, 
TV, lednice, balkón – většinou s výhledem 
na Mar Menor nebo Středozemní moře, klima-
tizace (zdarma), trezor (za poplatek), dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma)

n  Služby za poplatek: fakultativně – trezor, 
plážové osušky – zapůjčení či výměna 1 € 
+ vratná záloha 10 €, lehátka a slunečníky 
na pláži, vodní sporty na pláži, tenis, padel, 
Wellness procedury

n  Doprava: let, z Prahy (za poplatek možné svozy 
na letiště Václava Havla z Brna, Olomouce, Ost-
ravy…) na letiště San Javier, transfer z letiště cca 
40 minut, letecká společnost Enter Air, maximální 
povolená hmotnost zavazadla k odbavení 20 kg

n  Výlety: procházka za bahnem na Isla del Ciervo 
(zdarma), přednáška o bahnu (zdarma), Bahenní 
lázně v San Pedro del Pinatar (18 €), Cartagena 
(35 €), Murcie (35 €)

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí
⦁  stravování – polopenze včetně NÁPOJŮ, plná 

penze za příplatek 
⦁  leteckou přepravu z Prahy, za příplatek možnost 

svozů na letiště z Brna, Ostravy, Olomouce…
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku)

⦁  využití bazénů, lehátek a slunečníků u bazénů
⦁  přípitek na uvítanou
⦁  přednáška o léčivém bahně
⦁  promítání dokumentárního snímku o regionu 

Murcia
⦁  procházka s delegátem na ostrůvek Isla Del 

Ciervo s léčivým bahnem
⦁  kyblík na léčivé bahno Mar Menoru
⦁  návštěva typických trhů ve vesnici Cabo de 

Palos s asistencí delegáta
⦁  letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou 

taxu 
⦁  služby delegáta 
⦁  povinné komplexní cestovní pojištění (léčebné 

výlohy, úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost 
za škodu, doplňkové asistenční služby, pojištění 
na storno pobytu), pojištění je sjednáno 
u pojišťovny Allianz, a.s.

HOTEL IZÁN CAVANNA****  
La Manga del Mar Menor, Španělsko

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba dítě 2–13 let**

17440606 06.06. – 13.06. 17290 16290 10690 Body Balance, Body Styling, S-Ball, Funkční 
Stretching, Pilates, Port de Bras

17441306 13.06. – 20.06. 17890 16890 10690 Pilates, Jógalates, Zumba, Aquarobics, Stretch-relax, 
Posilování, Balanční cvičení

17442009 20.09. – 27.09. 16990 15990 10690 Pilates, Pilates Over Ball, Pilates Thera Band, Port de 
Bras, Kruhový trénink, Body Styling, Stretching

LÉČIVÉ 
BAHNO 

PŘÍMO U PLÁŽE 
MAR MENORU

PLÁŽ STŘEDOZEMNÍHO 
MOŘE 250 M OD HOTELU

SVOZY NA LETIŠTĚ 
VÁCLAVA HAVLA

POLOPENZE VČETNĚ 
NÁPOJŮ V CENĚ

SLEVA
3 %

do 28.02.2017

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou 
osobou 2600 Kč

příplatek za plnou penzi 1980 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena 
zahrnuje komplexní cestovní pojištění) 1290 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami 

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými  
na přistýlce 

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány 
zezákladní ceny (pouze pro dospělé, bez dopravy) 
bez příplatku za cvičení.
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n  Poloha: na krásné, slunné stráni s výhledem 
na panorama předhůří Alp v obci Steinhaus am 
Semmering v oblasti vyhledávané v létě pro 
možnosti pěší turistiky, cykloturistiky. Oblast je 
známá především horskou dráhou Semmering, 
která je od roku 1998 zaspána na seznamu svě-
tového kulturního dědictví UNESCO a je považo-
vána za první horskou železnici na světě. 

n  Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky (přistýlka možná pro děti do 12 let, pro 
dospělé nedoporučujeme) koupelna (sprcha) 
s WC, fén (zdarma, k zapůjčení v recepci), TV, 
trezor (zdarma), WiFi. Většina pokojů s balkónem, 
na vyžádání apartmány se 4 pevnými lůžky ve 3. 
patře bez balkónu.

n  Strava: polopenze – snídaně a večeře bufet, 
v letní sezóně hotel pořádá každý týden grilo-
vání na terase

n  Sport a relaxace: krytý bazén (13 x 7 x 1,6 m), 
finská sauna, infrasauna, kulečník, šipky, stolní 
fotbal, minifitness, venkovní dětské trampolíny, 
úschovna kol monitorovaná kamerovým systé-
mem, venkovní kuželky, venkovní hřiště na no-
hejbal, volejbal 

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s kober
cem, při příznivém počasí na zastřešené terase.

n  Vybavení: vstupní hala s krbem, krytá i ote-
vřená terasa, restaurace, herna, dětský koutek, 
v celém hotelu WiFi 

n Cena zahrnuje:
⦁  ubytování – na 7 nocí
⦁  2x denně cvičení pod vedením instruktora 

(v případě zaplacení příplatku)

⦁  celodenní volný vstup do hotelového bazénu 
⦁  využití venkovního hřiště na nohejbal, volejbal, 

minifitness, úschovna kol, venkovní kuželky
⦁  parkování u hotelu
⦁  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, 

úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, 
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno 
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny 
Allianz, a.s.

n Cena nezahrnuje:
⦁  povinně – pobytovou taxu – bude hrazena 

hotově na místě, 1,5 €/den/osoby nad 15 let

n Doprava: vlastní – autem – nebo vlakem – 
možnosti přímého vlakového spojení z České 
republiky do Semmeringu (Praha, Pardubice, 
Česká Třebová, Brno, Břeclav, Wien, Wr. Neustadt, 
Semmering; z nádraží V Semmeringu lze využít 
taxi (cca 12 €) nebo si po předběžné domluvě 
zajistit odvoz na hotelu

SLEVY A PŘÍPLATKY

příplatek za cvičení 1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 4400 Kč

dítě 5–12 let*** 6990 Kč

dítě 0–5 let bez nároku na lůžko (polopenze je 
v ceně)**** 190 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem) zdarma

poplatek za psa (nutno objednat předem, 
zvířata musí mít platný očkovací průkaz a pas; 
bez těchto dokladů zvířata nebudou ubytována)

1500 Kč

* uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení 
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)

** dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými 
na přistýlce 

*** dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 dospělým 
na pevném lůžku

**** dětské ceny jsou bez cvičení, bez nároku 
na lůžko, cena zahrnuje polopenzi a pojištění

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu 
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice, 
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány 
ze základní ceny (pouze pro dospělé).

ALPENHOF HOTEL***
Rakousko

ČÍSLO 
ZÁJEZDU TERMÍN

CENA
ROZSAH CVIČENÍ

dospělý* 3. osoba dítě 5–12 let**

17301806 18.06. – 25.06. 10490 8490 4990 Pilates, Jóga, Cvičení na páteř a klouby, Kruhový 
trénink, Over Ball

NOVINKA

PŘÍMÉ VLAKOVÉ 
SPOJENÍ Z ČR

KRYTÝ BAZÉN 
V CENĚ

SLEVA
5 %

do 28.02.2017
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DÁRKOVÁ POUKÁZKA

SLEVY
poskytované z katalogové ceny

● věrnostní slevy
Zákaznická karta je určena pro umístění 10 kuponů v hodnotě 50 Kč.  
Dle níže uvedené tabulky obdrží klient příslušný počet kuponů.
Hodnoty jsou uvedeny vždy pro jeden turnus. Po zaplnění všech volných políček, 
vyplnění jména, adresy, data narození a odeslání originálu karty do CK obdrží 
klient slevu 500 Kč na jakýkoliv zájezd z katalogu CK Lenka. Kupon neobdrží 
pouze ti klienti, kteří obdrželi daný zájezd v tombole, na některé z prezentačních 
akcí či v jiné soutěži (včetně výher sloužících k částečné úhradě zájezdu), dále 
klienti, kteří se zúčastní pouze cvičebních lekcí bez čerpání ubytování na zájezdu, 
při požadovaném zkrácení pobytu oproti katalogové nabídce, dále na zájezdy ze 
speciální nabídky a zájezdy se skupinovou kalkulací. Nárok na věrnostní slevu je 
třeba uplatnit společně s odesláním objednávky zájezdu. Pokud jste kartu ještě 
neobdrželi, vyžádejte si ji prosím u instruktorky na zájezdu nebo v CK.

počet 
kuponů

typ zájezdu upřesnění

1 ks víkendový sportovní pobyt za každou dospělou platící cvičící osobu

2 ks týdenní sportovní pobyt v ČR za každou dospělou platící cvičící osobu

3 ks sportovní pobyt v zahraničí za každou dospělou platící cvičící osobu

● slevy za rychlé rozhodnutí
až 5 %  u vyznačených pobytů v zahraničí při uhrazení zálohy 50 % do 28.02.2017

300 Kč  u týdenních tuzemských zájezdů při uhrazení zálohy 50 % do termínu 
daného u jednotlivých zájezdů

akce dětská polopenze za 280 Kč/týden – u týdenních tuzemských zájezdů 
v hotelu Kraví Hora při uhrazení zálohy 50 % do 31.03.2017

Slevy za rychlé rozhodnutí platí ze základní ceny, a to pro dospělé platící osoby na pevném 
lůžku i na přistýlce.

● skupinové slevy
na 15 dospělých platících – 50% sleva pro 16. osobu ze základní ceny 
na 20 dospělých platících – 100% sleva pro 21. osobu ze základní ceny

Podmínkou pro obdržení této slevy je platba za všechny účastníky jednou částkou, počítají 
se plně platící osoby ubytované na pevném lůžku a sleva nelze kombinovat se žádnou 
slevou.

● slevy pro necvičící
se kombinují s ostatními slevami, je možné ji však poskytnout max. pro jednu 
osobu s jedním cvičícím

PODMÍNKOU PRO OBDRŽENÍ VŠECH UVEDENÝCH SLEV JE DODRŽENÍ 
TERMÍNU SPLATNOSTI ZÁLOHY I DOPLATKU NA DANÝ ZÁJEZD.
V případě nároku na více slev je vždy poskytnuta ta sleva, která je 
pro zákazníka nejvýhodnější, slevy se nesčítají. Kombinovat lze jen 
slevu věrnostní a slevu pro necvičící s ostatními slevami (kromě slevy 
skupinové). Pokud je uplatněna jedna z těchto uvedených slev a je 
kombinována s další slevou, nejdříve je odečtena z ceny pobytu tato 
sleva (věrnostní či pro necvičící) a další procentuální sleva je vypočtena 
ze zbývající ceny. Sleva je poskytnuta pouze ze základní ceny pobytu, 
ve které nejsou zahrnuty slevy a příplatky, a to pouze z ceny dospělé 
osoby. Slevy NELZE uplatnit dodatečně. Žádnou z výše uvedených slev 
nelze uplatnit při požadovaném zkrácení pobytu oproti katalogové 
nabídce. Všechny slevy se poskytují pouze z katalogových pobytů, nikoli 
v případě skupinových individuálních kalkulací.

POJIŠTĚNÍ
Rozsah pojištění je vždy uveden u daného zájezdu v oddílu cena zahrnuje. 
Podrobné podmínky pojištění na www.cklenka.cz nebo www.allianz.cz.  
Pokud pojištění v ceně zájezdu zahrnuto není, doporučujeme doplatit:

V tuzemsku – pojištění stornovacích poplatků – při zaplacení tohoto typu 
pojištění vám v případě náhlého zrušení cesty budou od pojišťovny proplaceny 
stornovací poplatky účtované CK ve výši 80 % (spoluúčast klienta 20%). 

Cena: 2,5 % z ceny zájezdu (zaokrouhleno na celé Kč)

V zahraničí – komplexní cestovní pojištění – zahrnuje pojištění stornovacích 
poplatků (spoluúčast 20 %), léčebných výloh (výše plnění za léčebné výlohy není 
omezena žádným horním limitem), úrazu, odpovědnosti za škody, zavazadel 
a asistenčních služeb, u lyžařských zájezdů v zahraničí i pojištění zimních sportů. 
Cena uvedeného pojištění závisí na destinaci, ceně zájezdu, délce pobytu a věku 
klienta.

Podrobné podmínky pojištění na www.cklenka.cz nebo www.allianz.cz

Věnujte svým blízkým dárek, který vždy potěší!

Víkendové cvičení, pobyt u moře, relaxaci…



CK Lenka s.r.o.
Radlická 298/105, 150 00 Praha 5
tel.: 603 516 490, 601 364 831
e-mail: cklenka@cklenka.cz
www.cklenka.cz
Otevřeno: Po–Čt  8–17, Pá  8–16

Sportovní areál SK Motorlet Praha,  
ve kterém působí naše společnosti, ale i společnosti dalších 

subjektů, byl zprovozněn v roce 1976. Jeho původní zaměření 
bylo orientováno pouze na výuku plavání v 25metrovém 
bazénu, na halové sporty a trávení volného času po dobu 
letních měsíců v prostorách velké zahrady, jejíž součástí je 

i venkovní bazén. Od roku 1997 prošel tento sportovní areál 
významnou revitalizací poskytovaných služeb a dnes o něm 

můžeme s hrdostí říci, že svou velikostí, dostupností, pestrostí, 
cenovým mixem a kvalitou, patří k největším 

a nejnavštěvovanějším sportovním komplexům v Praze. 
V jeho útrobách nabízí svoje služby 7 společností se 

zaměřením na rozvoj a regeneraci pohybových aktivit, dále 
pak 4 společnosti a to v oblastech cestovního ruchu, 

stravování, kadeřnických a kosmetických služeb.  
Zákazníci zde najdou vnitřní 25m bazén, venkovní bazén 
v příjemném prostředí zeleně. Fitness centrum, které je 

vybaveno stroji Technogym i lymfatickými přístroji Weyergans. 
Nově také venkovní funkční zónou. Širokou nabídku 

aerobních i rehabilitačních cvičení, která se provozují 
ve dvou multifunkčních sálech, dále pak solární studio 

s ochranným systémem CPI. Další součástí nabídky je 
víceúčelová sportovní hala s širokým využitím všech 

halových sportů (badminton, fotbal, volejbal, basketbal atd.).  
Dostupnost areálu, kvalita a originalita služeb, příjemná 

atmosféra, to vše se pozitivně promítá do celkové 
návštěvnosti a oblíbenosti tohoto zařízení.

FITNESS STATION s. r. o.
WELLNESS CENTRUM RADLICE s. r. o.

RADLICKÁ 298/105,150 00 PRAHA 5
tel.: 251 554 699, mobil: 607 091 156

www.fitness-station.cz
 www.wellnessradlice.cz

www.sk-motorlet.cz


