
Drvenik 
Makarska riviera – naše ubytování Gornja Vala

Apartmánové domy
EMILIJA, ZORAN, SMILJANA, MILICA, MILKICA

Ubytování: v klidné části Gornja Vala 10 m od moře, koupání před domem. Dům 
rodinného typu  Emilija s terasou nad mořem. Apartmány mají balkon nebo tera-
su s výhledem na moře. Krásná oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody se 
rozprostírá cca 2-3 minuty volné chůze u apartmánových domů Smiljana, Milica, 
Milkica. 

Vaše dovolená: klidná a romantická místa, dobré potápění, chutná ku-
chyně, český delegát v místě a při usínání je slyšet šumění moře.

Termíny a ceny rekreace 2020

č. termín cena

T00 11.6.-20.6. 7 050 Kč

T01 18.6.-27.6. 7 350 Kč

T02 25.6.-4.7. 7 850 Kč

T03 2.7.-11.7. 8 250 Kč

T04 9.7.-18.7. 8 250 Kč

T05 16.7.-25.7. 8 250 Kč

T06 23.7.-1.8. 8 250 Kč

T07 30.7.-8.8. 8 250 Kč

T08 6.8.-15.8. 8 250 Kč

T09 13.8.-22.8. 8 250 Kč

T10 20.8.-29.8. 8 250 Kč

T11 27.8.-5.9. 7 550 Kč

T12 3.9.-12.9. 7 450 Kč

T13 10.9.-19.9. 7 250 Kč

Termíny jsou uvedeny včetně odjezdu autobusu z ČR a příjezdu do ČR.

Cena zahrnuje:
• ubytování – 7 nocí/osoba (pátek-pátek) apartmány s vybavením
• doprava – autobus Bova - odjezd z Brna – čtvrtek ve večerních hodinách:   
 nejkratší možná jízda, vyhneme se kolonám 
• 7x strava – večeře v restauraci
• turistický poplatek v místě
• pojištění CK proti úpadku
• služby delegáta v místě
• wi-fi  

Stravování:
• večeře – v místní restauraci s obsluhou, výběr ze dvou menu (polévka, 

hlavní chod, salátový bufet, dezert + pití 2dcl pivo, děti limo). 
Pekárna 50 m od domu, apartmány jsou vybaveny pro vaření a skladování 
potravin 

Doprava:
• autobusem Bova – předpokládaná délka jízdy 980 km – cca 12-13 hodin
• v případě vlastní dopravy – parkování u domu ZDARMA

Slevy:
• dítě do 5 let ZDARMA (bez nároku na samostatné lůžko, sedadlo v autobu-

se a stravu)
• dítě do 12 let sleva 1 500,- Kč (strava – dětská porce)
• sleva na vlastní dopravu 1 000,- Kč 

Příplatek:
• klimatizace 5 €/den /apartmán 

Vybavení apartmánů: 
• kuchyňský kout se základním vybavením (lednička, vařič, konvice), 

sprchový kout, WC, terasa nebo balkon, lůžkoviny

Výlety:
•  AUTEM:
  - Mostar, vodopády, Medjugorje (poutní místo)
  - Dubrovník,  Ston
  - Spit, Omiš
  - večerní Makarska,  sv.Jura - Biokovo, Brela
• LODÍ: Hvar, Korčula
• NA KOLE: blízké okolí – zapůjčujeme kola
• PĚŠKY: vyhlídkové trasy do hor, promenády podél moře
• RAFTING: Cetina (HR), Neretva (BIH)
 
Další služby:
• bufet (pivo, limo, cukrovinky) za Kč
• zapůjčení kol, lehátek a slunečníků 

více informací na www.ck-prikryl-mraz.cz
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Termíny a ceny rekreace 2019

č. termín cena s polopenzí cena se snídaní

T01 19.6.-26.6. 7 550 Kč 5 750 Kč

T02 26.6.-3.7. 7 950 Kč 6 150 Kč

T03 3.7.-10.7. 8 150 Kč 6 450 Kč

T04 10.7.-17.7. 8 350 Kč 6 750 Kč

T05 17.7.-24.7. 8 350 Kč 6 750 Kč

T06 24.7.-31.7. 8 350 Kč 6 750 Kč

T07 31.7.-7.8. 8 350 Kč 6 750 Kč

T08 7.8.-14.8. 8 350 Kč 6 750 Kč

T09 14.8.-21.8. 8 350 Kč 6 750 Kč

T10 21.8.-28.8. 7 950 Kč 6 150 Kč

T11 28.8.-4.9. 7 550 Kč 5 750 Kč

T12 4.9.-11.9. 7 450 Kč 5 650 Kč

T13 11.9.-18.9. 7 250 Kč 5 450 Kč

Termíny jsou uvedeny v den nástupu a v den odjezdu. Při využití vlastní dopravy je možné upravit termín.

Cena zahrnuje:
• ubytování –  hotelový pokoj s balkonem, WC a koupelnou,  

7 nocí/osoba (pátek-pátek)
• 7x strava – formou polopenze/snídaně – dle ceníku v tabulce
• klimatizace, TV, wi-fi v restauraci
• turistický poplatek
• pojištění CK proti úpadku
• vlastní dopravou – termíny dle vlastního výběru
• v případě vlastní dopravy – parkování u domu ZDARMA

Stravování na velké terase s výhledem na moře:
• snídaně – švédské stoly včetně nápojů, velká terasa s výhledem na moře
• večeře –  s obsluhou, výběr ze 2 menu, 3 chody (polévka, hlavní chod, dezert-

-salát), nápoje za poplatek

Cena nezahrnuje:
• dopravu autobusem – 2 150,- Kč/osoba (odjezd vždy ve čtvrtek ve večerních 

hodinách z ČR a příjezd v sobotu v ranních hodinách do ČR), předpokládaná 
doba jízdy 935 km – cca 12-13 hodin – nejkratší cesta, vyhneme se kolonám

Slevy:
• dítě do 10 let se dvěma dospělými osobami – cena 4 500,- Kč
• jedno dítě do 5 let se dvěma dospělými osobami  

– ubytování + strava ZDARMA
  druhé a další dítě do 5 let – cena 4 500 Kč

UBYTOVÁNÍ
MAKARSKÁ  RIVIERA - IGRANE 
- MAKARSKA - PROMAJNA - BRATUŠ  
Ubytování: apartmány
Doprava: autobusem odjezd z Brna ve čtvrtek večer – návrat sobota dopoledne, nebo vlastní
Termíny: dle vlastního výběru
Ceny:    od  35 EURO / apartmán / noc  
              více informací na www.ck-prikryl-mraz.cz 
Autobus cena 2 150,-Kč/os. – odjezd ve čtvrtek z Brna ve večerních hodinách  
– nejkratší cesta – VYHNEME SE KOLONÁM – návrat do Brna v sobotu dopoledne

Makarská riviera

BreLA 
Nejkrásnější pláže Jadranu.

ubytování Hotel VILLA LUKA,  Jakiruša,  Put Luke 37
Penzion Hotel  Villa  Luka se nachází v klidné osadě Jakiruša, která je součástí středis-
ka Brela, stojí ve svahu s nádherným výhledem na moře a na ostrovy Hvar a Brač, cca 
105 m od moře (85 m do kopce – bez schodů), disponuje vlastní domácí restaurací, 
která uspokojí i nejnáročnější hosty. Ubytování v pokojích hotelového typu s vlast-
ním soc. zařízením, balkonem, TV a klimatizací. Wi-fi v restauraci.

Upravené  pláže, vůně borovic, čisté moře, promenáda s osvětlením vhod-
ná i pro jízdu na kolech a in-line brusle, informační a hygienický servis pro 
turisty činí z této oblasti jednu z nejvyhledávanějších v rámci Chorvatska.

DÍTĚ DO 5 LET
ZDARMA

AUTOBUSOVÁ
 DOPRAVA

DOVOLENÁ pro skupiny
č. termín cena včetně autobusu

TS0 6 nocí 29.5.-6.6. 6 450 Kč

TS1 7 nocí 4.6.-13.6. 6 750 Kč

TS2 7 nocí 11.6.-20.6. 6 950 Kč

TS3 6 nocí 11.9.-19.9. 7 250 Kč

TS4 7 nocí 17.9.-26.9. 6 950 Kč

Cena včetně autobusu a pro děti zajištěn celodenní pitný režim 
a strava. 

AUTOBUSOVÁ
 DOPRAVA

ZAJIŠŤUJEME PRAVIDELNOU  
AUTOBUSOVOU DOPRAVU – PŘÍMÁ LINKA 

NA JADRAN, MAKARSKA
odjezd ve čtvrtek ve večerních hodinách, návrat v sobotu ráno  

VYHNEME SE KOLONÁM



AUTOBUSOVÁ
 DOPRAVA

Ostrov Pag

Cena zahrnuje:
• ubytování – apartmány s vybavením, 7 nocí/osoba, termín lze upravit 
• turistický poplatek v místě
• pojištění CK proti úpadku

Doprava:
• vlastní – parkování u domu ZDARMA,   
• autobus BRNO – NOVALJA (autobusové nádraží) a zpět  (odjezd pátek – návrat neděle) 

cena 2 450,- Kč/osoba

Slevy:
• dítě do 6 let ZDARMA (bez nároku na samostatné lůžko a cestu autobusem)
•  dítě od 6 do 12 let se dvěma dospělými osobami – sleva 1 500,- Kč

Nepovinný příplatek:
• klimatizace 5 €/den

novalja - caska 
Známé letovisko NOVALJA na ostrově Pag nabízí možnost aktivního odpočinku.  
V okolí jsou atraktivní pláže Babe, Caska, Zrče, Stara Novalja, Sveti duh a další.  
Apartmánové domy
NOVALJA – APARTMÁNOVÝ DŮM LJILJA
CASKA – APARTMÁNOVÝ DŮM DONADIČ, LONČAR 

Termíny a ceny rekreace 2020

termín cena/osoba/týden

červen 3 550 Kč

červenec 4 550 Kč

srpen 4 550 Kč 

září 3 550 Kč

400 km NAD
POLÁRNÍM KRUHEM

UBYTOVÁNÍ VČETNĚ MÍSTA NA LODI 

typ lodě
CENA ZA APARTMAN 2020

8 nocí 9 nocí 10 nocí

menší apartman 
65 m2

Sandvik 
750 45 000 Kč 48 000 Kč 50 000 Kč

větší apartman 
90 m2

Daryacht 
810 54 000 Kč 56 000 Kč 58 000 Kč

- max. počet 5 osob/apatman

více informací na www.ck-prikryl-mraz.cz

NOViNKA 

2020

DOPRAVA  
• LETECKY:   
PRAHA – VÍDEŇ do TROMSO, 
prostřednictvím nabídky  
min. 7 leteckých společností 
(Swiss, Finnair, Sas, Lufthansa, 
Norwegian, Austrian, KLM)  
CENA ZPÁTEČNÍ LETENKY 
 OD 6 086 Kč  
• VLASTNÍ:  autem,  
vzdálenost z Brna 3 250 km

polární kruh

Rybaření
DYRsFjoRD

noRsko



NORSKO 2020
     
Poskytované služby:
- rybářská prodejna „HALIBUT“ Brno zajistí v místě prodej vhodného rybářského náčiní
- CK v případě zájmu zapůjčí na místě jízdní kola pro výlety do okolí (nutno objednat dopředu)
- delegát zajistí servis pro klienty – denně Vás bude informovat o všem potřebném

č. termín cena

 20/4 – 4/5 BESSAKER – 10 nocí  18 450 Kč/osoba

18/8 - 31/8 BESSAKER - 9 nocí 18 550 Kč/osoba

28/8 - 10/9 BESSAKER - 9 nocí 18 550 Kč/osoba 

Cena zahrnuje:
•  UBYTOVÁNÍ – 9 - 10 nocí,  chatky pro 6 osob přímo u vody  SJOHUS, RORBUER (v přízemí 

kuchyň, mrazák, společenská místnost TV, WIFI, koupelna, WC, v podkroví 2 - 3 ložnice,
•  DOPRAVA -  vybavený autobus s VLEKEM, WC, video TV, občerstvení (vzdálenost z Brna cca  

2 250 km, předpokládaná trasa Brno odjezd cca v 15.00 hodin - doba jízdy cca 38 hodin (tra-
jekt cca 9 h), návrat do ČR  v ranních hodinách, autobus zůstává po celý pobyt v místě, extra 
sedadlo v autobuse lze objednat po dohodě za příplatek  1 200,-Kč (tam a zpět)

•  LODĚ – servisované hliníkové lodě pro 3 osoby (2 lodě na jeden dům), 17 “ft ( 5,15m dlouhý 
a 2m široký hliníkový člun), loď je vybavena GPS navigací, sonarem, držáky na pruty, bezpeč-
nostní schránkou. Palivová nádrž pojme min. 25 litrů benzínu, loď má čtyřtaktní motor   
40 – 50 HP se startérem, v případě vážnější poruchy garantujeme výměnu.

 Větší – 19“ Ft  s motorem 70 HP po dohodě za příplatek 
•  CK -  český delegát CK v místě pobytu,  na vyžádáni zajišťujeme pojištění  zdravotních výloh  

a proti škodám na majetku

Cena nezahrnuje: 
• stravu  
• benzín do lodí

Slevy:
• věrnostní -  300,-Kč/osoba, která s námi v Norsku byla
• vlastní doprava –  sleva 1200,-Kč/osoba
•  pro 12 a více osob  přistavení autobusu v místě

rezervace: vyplněná přihláška a uhrazená záloha 5 000,-Kč/osoba

více informací  
Prodejna HALIBUT  tel. 605 287 169 
Pavel Míšek tel. 603 501541
Jiří Mráz tel. 603 532 355

PAVEL MÍŠEK – DAN  MÍŠEK  
-  prodejna rybářských potřeb HALIBUT, Brno, Pekařská 56

PAVEL PŘIKRYL – JIŘÍ MRÁZ  
-  cestovní kancelář, Brno, Křenová 26, email: cestovka@cbox.cz 

pořádají  
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