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DÉLKA A ROZSAH ZÁJEZDU
Délka zájezdu je v tomto katalogu vyjádřena počtem 
noclehů a lyžařských dnů.
Pobyt 7/6 (Francie + Itálie – Cervinia): odjezd v pátek 

odpoledne či večer, v sobotu odpoledne příjezd 
do střediska a ubytování. Lyžování od neděle do pátku, 
v sobotu ráno vyklizení apartmánů, odjezd. Příjezd do 
ČR v neděli.

Pobyty 4/4, 5/5, 6/6 (Itálie): 1. den – cesta přes den 
do střediska, večer příjezd a ubytování, 2. až 5., příp. 
6. den lyžování. Poslední den po lyžování odjezd, noční 
přejezd, příjezd do ČR násled. den v ranních hodinách.

Pobyty 3/4 (Itálie): odjezd večer, ráno příjezd k hotelu, 
převléknutí, ubytování dle konkrétní lokality, 4 dny 
lyžování, příjezd do ČR násled. den v ranních hodinách.

UBYTOVÁNÍ
CK zajišťuje ubytování ve vybraných apartmánových 
domech a rezidencích. Typologie ubytovacích zařízení:

ITÁLIE
St. 2, 3, 4 (mono) pro 1–4 osoby: obytná místnost s 

kuchyňským koutem, dvěma nebo třemi, příp. čtyřmi 
lůžky (rozkládací, možno i tzv. „šuplík“ nebo palanda), 
příp. rozkládací lůžko dle velikosti studia, WC + sprcha, 
někdy i balkón.

Ap. 4, 5 (bilo) pro 2–5 osob: obytná místnost s 
kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno 
i tzv. „šuplík“) + rozkládací lůžko (někdy sklápěcí 
skříňová manželská postel), ložnice s manželskou 
postelí, sprcha + WC, někdy i balkón.

Ap. 6 (trilo) pro 5–6 osob: obytná místnost s kuchyňským 
koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno i tzv. 
„šuplík“), ložnice s manželskou postelí, pokoj s 
palandou nebo dvěma samostatnými lůžky, sprcha + 
WC, někdy i balkón.

Apartmány jsou jednoduše a účelně zařízeny, kuchyňské 
kouty mají el. varné plotýnky, lednici, nádobí a příbory pro 
příslušný počet osob, ložnice jsou vybaveny lůžkovinami, 
povlečení vlastní (vyjma Jolly Resortu a hotelu Al Lago, 
kde jsou povlečení i ručníky v ceně). Utěrky, ručníky, 
čisticí a hygienické prostředky a toaletní papír je třeba 
též mít vlastní.
Ho. 1/1, Ho. 1/2, Ho. 1/3, Ho. 1/4 – podrobnější info viz 
www.victoria-ck.cz

FRANCIE
Studio St. 2 (pro 2 osoby): obytná místnost s kuchyňským 

koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno i tzv. 
„šuplík“), WC + sprcha, většinou balkón.

Studio St. 3, 4, 5 (pro 2–5 osob): obytná místnost s 
kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem + tzv. 
„šuplík“, předsíň s palandou nebo samostatným lůžkem, 
sprcha + WC, většinou balkón.

Studio St. 4, 5 kabina (pro 2–5 osob): obytná místnost 
s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem 
(možno i tzv. „šuplík“), ev. dalším lůžkem, malá místnost 
většinou bez okna s palandou oddělená zasouvacími 
dveřmi nebo závěsem, sprcha + WC, většinou balkón.

Apartmán Ap. 4, Ap. 5 (pro 2–5 osob): obytná místnost 
s kuchyňským koutem a rozkládacím 2-lůžkem (možno 
i tzv. „šuplík“) případně další lůžko, ložnice se 2 lůžky 
(možno i palanda v kabině bez okna), koupelna, WC, 
většinou balkón.

Apartmán Ap. 6, 7, 8 (pro 4–8 osob): obytná místnost s 
kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno 
i tzv. „šuplík“), ložnice se 2 (3) lůžky, předsíň s palandou, 
případně druhá místnost s palandou, koupelna, WC, 
většinou balkón.

Apartmány jsou účelně zařízeny, obecně platí zásada – 
čím renomovanější francouzské středisko, tím je plocha 
apartmánu úspornější. Kuchyňské kouty mají elektrické 
varné plotýnky, lednici, nádobí a příbory pro příslušný 
počet osob, mnohdy mikrovlnku/minitroubu a myčku na 
nádobí, ložnice jsou vybaveny lůžkovinami (povlečení 
pouze v některých rezidencích). Utěrky, ručníky, čisticí a 
hygienické prostředky a toaletní papír je třeba mít vlastní. 
Různé odlišnosti v ubytování v rámci dané typologie 
nejsme schopni ovlivnit.
Upozornění: nedoporučujeme z důvodu uskladnění 
v místě pobytu cestovat se skořepinovými kufry.
V bazénech jsou povoleny slipové plavky nebo boxerky, 
bermudy jsou zakázány.

ZAVĚREČNÝ ÚKLID
Klienti provádějí závěrečný úklid sami. Za provedení 
závěrečného úklidu je někdy možno na místě zaplatit 
(40–120 €/ubyt. jednotka), ve střediscích Pra Loup, 
Orcières, Vars a Méribel je úhrada za úklid již zahrnuta 
v  ceně. I tak je nutné zanechat především kuchyňskou 

linku v absolutním pořádku včetně vynesených odpadků, 
umytého nádobí a lednice. Na zajištění náhradního úklidu 
může být použita kauce, složená klientem. Klientům 
cestujícím vlastní dopravou doporučujeme neodjíždět ze 
střediska dříve, než předají uklizenou ubytovací jednotku. 
Předejde se tak případným sporným situacím.

KAUCE ZA APARTMÁN/STUDIO
Jako jistina za nepoškození ubytovacího zařízení se 
skládá vratná kauce v různé výši v závislosti od konkrétní 
lokality. Skládá se v eurech, výjimečně v Itálii v Kč 
delegátovi; ve Francii většinou však musí být uhrazena 
prostřednictvím mezinárodní platební karty (VISA, 
Master-Card) blokací částky. Upozornění: Za škodu 
je považováno i odevzdání neuklizeného ubytovacího 
zařízení po skončení pobytu! Kauce může být zabavena 
i za porušování ubytovacího řádu! Někdy může být 
odblokování částky na kartě provedeno 1–4 týdny 
po návratu domů.

STRAVOVÁNÍ
V Itálii (vyjma Val di Fassa a Cervinie) lze za příplatek 
(v Kč) předem doobjednat večeře, v Adamello Resortu 
polopenzi. V hotelu Al Lago – polopenze v ceně. 
Stravovací služby nezahrnují stravu v příjezdový a 
odjezdový den (vyjma hotelu Al Lago – začíná se večeří 
a končí snídaní). Ve Francii je stravování vlastní. V okolí 
ubytování je vždy dostatek obchodů a restaurací, všechny 
ubytovací jednotky disponují vybavenými kuchyňkami.

DOPRAVA
Dopravu na zimní zájezdy zajišťujeme převážně vlastními 
autobusy naší CK, výjimečně i vozy jiných osvědčených 
a spolehlivých dopravců. Jedná se vždy o moderní 
autokary v luxusní úpravě: WC, klima, DVD, bar, ski-
box nebo vlek (upozornění: funkčnost WC je v zimním 
období limitována klimatickými podmínkami). V případě 
menšího počtu klientů si CK vyhrazuje možnost použití 
mikrobusu nebo minibusu (výbava v tomto případě není 
garantována).
Hlavními odjezdovými a příjezdovými místy v ČR (bez 
příplatku) jsou Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, 
Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, 
Brno, Jihlava, Praha, (Plzeň – pouze Francie). Další 
odjezdová místa s příplatkem viz tabulka.
• V průběhu cesty vždy po 3–4 hodinách jízdy následuje 

bezpečnostní a hygienická zastávka pro řidiče a 
cestující. V době zastávek je možné u řidičů koupit teplé 
nebo studené nápoje. V průběhu jízdy je možno sledovat 
filmy.

• Zasedací pořádek je připravován těsně před odjezdem, 
je plně v kompetenci CK, i když se snažíme v rámci 
možností vyhovět individuálním požadavkům. CK 
v  zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou 
kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel a 
všechna sedadla u stolečků (i proti směru jízdy).

• Přeprava při pobytových zájezdech má charakter 
autobusové linky, kde průvodce není součástí 
přepravních služeb. U některých zájezdů je autobus 
doprovázen technickým delegátem.

• Každá osoba musí mít vlastní sedadlo a tudíž 
i zakoupenou jízdenku.

• Autobusy nejsou vybaveny upínacími pásy na dětské 
autosedačky.

• Skupinám a kolektivům zajišťujeme přistavení autobusu 
na vyžádanou adresu v rámci celé ČR za smluvní 
příplatek (základní sazby viz cenové tabulky).

• Přistavení autobusu ve výjezdovém nástupním místě 
je vždy 15 min. před stanovenou dobou odjezdu. 
Max. čekací doba na opozdilce je 15 minut. Příjezd 
autobusu do nástupních míst na trase je cca 15 min před 
stanovenou hodinou odjezdu. Čekání na opozdilce v 
daném případě není možné.

• CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, popř. na 
změnu trasy přepravy.

• CK si vyhrazuje právo vyloučit ze zájezdu osoby 
podnapilé, osoby pod vlivem omamných látek i osoby 
chovající se nevhodně (a to i slovně) jak vůči ostatním 
klientům tak i řidičům či zástupcům CK. Vyloučení 
z přepravy na základě některého z těchto důvodů je 
zcela bez náhrady. CK se v tomto případě vyvazuje 
z veškerých přepravních povinností. Ve všech 
autobusech platí zákaz kouření!

• CK nenese odpovědnost za případné zpoždění 
dopravních prostředků a za následky z toho vyplývající.

ZAVAZADLA
Objem zavazadlových prostorů v autobusech je 
limitován a autobusy ani vleky nesmějí být z důvodů 
bezpečnosti přetěžovány. Proto je omezen počet a 

velikost přepravovaných zavazadel každého účastníka na 
rozumnou míru.
Povolené limity na osobu:
A) osobní zavazadla o max. celkové hmotnosti 20 kg
B) jeden pár lyží nebo jeden snowboard (v obalu)
C) lyžařské boty v obalu
D) malé příruční zavazadlo o max. hmotnosti 2 kg
Jednotlivá zavazadla nesmí přesáhnout hmotnost 
20  kg! Všechna zavazadla musí být označena štítkem 
se jménem klienta a místem pobytu! Povinností 
klienta je dohlížet na svá zavazadla během celé doby 
přepravy, zejména při přestupech; cennosti neukládat 
do zavazadlového prostoru a nenechávat je bez dozoru!
Doporučujeme klientům uzavřít cestovní pojištění 
od ERV Evropské pojišťovny a.s., zahrnující pojištění 
zavazadel, řešící i jejich případné poškození.
Nadlimitní zavazadla:
Zavazadla převyšující stanovené limity (např. druhý pár 
lyží nebo snowboard, padák apod.) je možné přepravit 
pouze pokud jsou:
• Předem objednaná a potvrzená CK – poplatek 300 Kč za 

každých 10 kg navíc.
• Předem neobjednané a nepotvrzné nadlimitní 

zavazadlo, zjištěné při odjezdu nebo v průběhu zájezdu, 
bude přepraveno pouze v případě volných úložných 
prostor, a to za poplatek 600 Kč. V  opačném případě 
nebude přepraveno!

Objednání a potvrzení nadlimitního zavazadla se provádí 
zásadně písemně prostřednictvím smlouvy o zájezdu. 
Kolektivům doporučujeme objednání vleku za autobus.
Zavazadla vyloučená z přepravy:
Domácí zvířata, zavazadla překračující celní limity, 
kartóny cigaret, piva nebo jiného alkoholu, sudy piva, 
zbraně, omamné nebo chemické látky, podléhající 
zvláštním vývozním a přepravním předpisům.

SKIPAS
U všech zájezdů jsou základní skipasy zahrnuty v ceně. 
Při objednání zájezdu je třeba uvést, zda požadujete 
také jejich rozšíření či prodloužení, změna na místě již 
není většinou možná. K vyřízení zlevněných dětských, 
juniorských a seniorských skipasů je nutné mít k 
dispozici doklad k ověření data narození. U školních 
zájezdů seznam účastníků s razítkem školy. Mnohdy 
vzniká nárok na dětský skipas jen v případě zakoupení 
stejného skipasu pro jednoho z rodičů nebo doprovodu 
(1+1).
Ve většině středisek umožňují skipasy čerpání dalších 
služeb – skibusy, vstupy do některých místních 
sportovních a rekreačních zařízení (zlevněné nebo 
zdarma).
Většinou jsou již skipasy formou přenosných 
magnetických karet (key-card – bez nutnosti manipulace 
v turniketech). V některých destinacích je na keycard 
vybírána kauce 2–5 € v závislosti na středisku.
Upozorňujeme, že jakákoliv místní změna v provozu 
přepravních zařízení či sjezdovek nezakládá nárok na 
jakoukoliv náhradu od CK. Stejně tak se děje i v případě 
onemocnění, zranění či jiného nevyčerpání služeb ze 
strany klienta (např. z důvodu nepříznivého počasí). Info 
obdržíte v pokynech na cestu, příp. na místě od delegáta.

POBYTOVÁ TAXA
Pobytová taxa se vždy hradí v místě pobytu, není 
kalkulována v cenách zájezdů. Podrobné informace 
obdržíte v pokynech na cestu.

SJEZDOVÉ TRATĚ A PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Obtížnost sjezdových tratí je označována téměř výhradně 
barvou: černá označuje sjezdovky nejobtížnější, 
z  nichž řada není upravována (Francie) nebo jen 
zřídka; červené sjezdovky jsou pro středně pokročilé 
lyžaře a snowboardisty, modré a zelené jsou určeny 
pro začátečníky nebo jsou tak označeny propojovací 
koridory. Úprava sjezdovek je prováděna v naprosté 
většině mimo jejich provozní dobu, která je zpravidla od 
8.30 do 17.00 (v závislosti na sněhových či klimatických 
podmínkách).
Je třeba respektovat místní nařízení a obecná pravidla 
bezpečnosti na sjezdových tratích. Případné kolize jsou 
vyšetřovány místní policií na lyžích stejně jako dopravní 
nehody (pozor na alkohol v krvi)! Proto doporučujeme 
pojistit se proti škodám způsobeným třetí osobě. V Itálii 
platí povinné nošení přilby u dětí do 14 let (v ostatních 
zemích jsou přilby jen doporučené).

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Ve všech pobytových místech je v blízkosti zdravotní 
zařízení nebo ordinace s lékařem. Léky a ošetření se 
hradí na místě z vlastních zdrojů. Ve vlastním zájmu si 

každý účastník vozí s sebou základní zdravotní materiál 
pro první pomoc, osobní léky a finanční rezervu na 
krytí lékařských úkonů – delegát pouze zprostředkuje 
lékařskou pomoc. Doporučujeme účinné ochranné krémy 
proti intenzivnímu slunečnímu záření, sluneční brýle a 
ochrannou přilbu nejen pro děti!
Při pohybu na sjezdových tratích mějte u sebe vždy 
doklady prokazující vaši totožnost, pojištění české 
i do zahraničí a mobilní telefon!

DELEGÁT V MÍSTĚ POBYTU
Ve všech pobytových místech je k dispozici česky mluvící 
zástupce naší CK nebo zástupce našeho partnera, který se 
stará o hladký průběh vašeho pobytu (ubytování, vyřízení 
skipasů, místní informace apod.) a řešení mimořádných 
situací (např. potřeba lékařského ošetření). V takových 
případech je nutné ihned kontaktovat asistenční servis 
dané pojišťovny, kde budou podány exaktní informace, 
týkající se dalšího postupu! Může se stát, že delegát je 
k dispozici jen v určitou předem stanovenou dobu, bude 
však k zastižení na mobilním telefonu.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Není zahrnuto do cen zájezdů. Ve všech našich 
pobočkách a u autorizovaných prodejců Vám nabízíme 
možnost uzavření cestovního pojištění Optimal C+, 
Optimal Extra+, Optimal Sport C+, Optimal Sport Extra+ 

u ERV Evropské pojišťovny a.s.
Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, asistenční služby, 
opatrovníka, úraz, osobní věci, odpovědnost za  škodu, 
storno, cesty autem, zimní sporty. Pojistné produkty 
Sport zahrnují navíc rizikové sporty. Pojistné produkty 
Extra zahrnují navíc nouzové situace a osobní karanténu.
Více na www.victoria-ck.cz.
• Pojištění lze sjednat nejpozději 63 dní před odjezdem, 

resp. při posledním doplatku.
• Jako doklad o uzavření cestovního pojištění slouží 

uzavřená smlouva o zájezdu/objednávka služeb.
• Nedílnou součástí uzavřeného cestovního pojištění jsou 

Pojistné podmínky k cestovnímu pojištění, upravující 
smluvní vztah a podmínky plnění mezi pojištěným 
(klientem CK) a ERV Evropskou pojišťovnou a.s.

• Veškeré plnění vyplývající z uzavřeného pojištění 
vyřizuje pojištěný s ERV Evropskou pojišťovnou a.s. 
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
zákaznické centrum tel.: +420 221 860 860 
www.ERVpojistovna.cz
klient@ERVpojistovna.cz

CK poskytne všechny nutné podklady pro řešení pojistné 
události.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU
Je již zahrnuto v katalogové ceně zájezdů. V souladu se 
zákonem je CK Victoria – Ing. Ladislav Jarý pojištěna 

proti úpadku u ERV Evropské pojišťovny a.s., číslo 
pojistné smlouvy 1180000475.
Na základě tohoto smluvního pojištění vzniká klientům 
právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého 
úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu 
v zahraničí zpět do ČR, pokud je tato doprava součástí 
zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo 
cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil či 
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou 
zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu 
v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ
Veškeré informace vycházejí ze skutečností a informací 
našich partnerů platných v době přípravy katalogu 
(červenec 2022). Rovněž uváděné vzdálenosti i polohy 
jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci 
středisek jsou pouze orientační. Nemůžeme také 
zachytit změny pro novou sezónu (např. v provozu 
skibusů, počtu a délce dopravních zařízení či sjezdovek, 
v kaucích na skipasy apod.). Navíc se mnohdy oficiálně 
uváděné hodnoty z různých zdrojů vzájemně liší. Aktuální 
informace najdete na www.victoria-ck.cz a posléze 
v pokynech na cestu či v místě pobytu od delegáta.

ASISTENČNÍ LINKA
+420 606 370 203

INFORMACE K POBYTŮM A DOPRAVĚ

ČESKÁ
REPUBLIKA

RAKOUSKO

ITÁLIE

ŠVÝCARSKO

NĚMECKO

FRANCIE

Ostrava

Přerov

Olomouc

Brno

Hradec
Králové

Praha

Liberec

Plzeň

Rozvadov

Mikulov

Uherské
Hradiště

Zlín

WienSankt Pölten
Linz

Salzburg

Innsbruck

Brenner

Bolzano Val di Fassa

Folgaria/Lavarone

Trento
Ponte di Legno

Passo Tonale

Graz

Villach

Udine

BresciaMilano

Turin

Cervinia

Briançon

Venezia

München

Basel Bregenz

Zürich

Bern

Genève

Annecy

Chambéry

Val d’Allos

Albertville

Les Arcs

Tignes
Méribel

Val Thorens
Alpe d’Huez

Les 2 Alpes

Grenoble

Puy St. Vincent

Vars
Les Orres

Orcières

La Norma

Les Menuires

Stuhleck

Pra Loup



3www.victoria-ck.cz

CENOVÁ TABULKA
FIRST MINUTE

Časově omezená nabídka Itálie

Uváděné ceny jsou platné za 
předpokladu plně obsazeného 

apartmánu, studia nebo 
hotelového pokoje.

Jinak je účtován příplatek za 
neobsazené lůžko (viz tabulka).

Passo Tonale Ponte di Legno Val di Fassa/
Sella Ronda

Folgaria/
Lavarone

Gran
Baita

Adamello
Resort

Jolly Resort
& Spa

Alba di Canazei

Campitello di 
Fassa

Canazei

Hotel
Al Lago
(polopenze)

Termíny

N
oc

í/
sk

i St. 4,
Ap. 4, Ap. 6

St. 2,
Ap. 4, Ap. 5, 

Ap. 6

St. 2,
Ap. 5, Ap. 6

St. 2, St. 3,
Ap. 3, Ap. 4,
Ap. 5, Ap. 6

Ho. 1/2,
Ho. 1/3,
Ho. 1/4

PR
O

M
O

Ne 4. 12. – 11. 12. Ne 6/6 – 8.990 8.790 4/4
13.–18. 12. 2022

Dolomiti
Superpremière

10.990

6=4
So 10. 12. – 16. 12. Pá 5/5 – 7.590 7.390

SKI START
Čt 15. 12. – 21. 12. St 5/5 – 7.590 7.390
Út 20. 12. – 26. 12. Po 5/5 – 10.590 9.990 Vánoční svátky

C
EN

A 
ZA

 O
SO

BU
/K

č

So 7. 1. – 13. 1. Pá 5/5 8.990 10.590 9.990
Čt 12. 1. – 17. 1. Út 4/4 7.790 8.990 8.790
Po 16. 1. – 22. 1. Ne 5/5 8.990 10.590 9.990
So 21. 1. – 27. 1. Pá 5/5 9.590 10.990 10.590
Čt 26. 1. – 31. 1. Út 4/4 8.290 9.590 9.290
Po 30. 1. – 5. 2. Ne 5/5 10.590 11.990 11.590 Pololetní prázdniny
So 4. 2. – 10. 2. Pá 5/5 10.590 11.990 11.590 Praha 6.–10.; PR; FM
Čt 9. 2. – 14. 2. Út 4/4 8.790 9.990 9.790 Prodloužený víkend
Po 13. 2. – 19. 2. Ne 5/5 10.590 11.990 11.590 Praha vých.–záp.; KM; UH; HK; ZL
So 18. 2. – 24. 2. Pá 5/5 10.590 11.990 11.590 LI; JN; SM; JI; TR; ZS
Čt 23. 2. – 28. 2. Út 4/4 8.790 9.990 9.790 Prodloužený víkend
Po 27. 2. – 5. 3. Ne 5/5 10.590 11.990 11.590 OL; SU; OP; JE; MB
So 4. 3. – 10. 3. Pá 5/5 10.590 11.990 11.590 3/4

12. 3. – 17. 3.
9.990

OV; PV; ČB; SY; PA
Čt 9. 3. – 14. 3. Út 4/4 8.290 9.590 9.290 Prodloužený víkend
Po 13. 3. – 19. 3. Ne 5/5 10.590 11.990 11.590 Praha 1.–5.; BM; VY; ZN

PR
O

M
O

So 18. 3. – 24. 3. Pá 5/5 8.290 9.590 9.290
Bližší informace

www.victoria-ck.cz

5=4
Čt 23. 3. – 28. 3. Út 4/4 6.790 7.990 7.790

SKI FINALE
Po 27. 3. – 2. 4. Ne 5/5 7.790 8.990 8.790
So 1. 4. – 8. 4. So 6/6 – 8.990 8.790 6=4

Skipas v ceně zájezdu Dolomiti
Superski

Folgaria/
Lavarone

Gran Baita Adamello Resort Jolly Resort
& Spa

Campitello di Fassa
Alba di Canazei

Hotel
Al Lago

Stravování

večeře
v restauraci

Palla di Neve

3× +1.440 (4/4)
4× +1.920 (5/5)

večeře
v restauraci

Adamello Resort

3× +1.740 (4/4)
4× +2.320 (5/5)
5× +2.900 (6/6)

polopenze
v restauraci

Adamello Resort

3× +2.340 (4/4)
4× +3.120 (5/5)
5× +3.900 (6/6)

večeře
v restauraci

Jolly

3× +1.560 (4/4)
4× +2.080 (5/5)
5× +2.600 (6/6)

– polopenze
v ceně

PŘ
ÍP

LA
TK

Y

Cestovní pojištění Optimal C+, Optimal Extra+, Optimal Sport C+, Optimal Sport Extra+; více na www.victoria-ck.cz

Neobsazené lůžko 
(v rez. Jolly ap. 5 

příplatek za balkón 
100 Kč/ap./den)

PROMO 4/4 +2.400 Kč +2.800 Kč +2.600 Kč

+3.000 Kč +3.500 Kč

PROMO 5/5 +3.000 Kč +3.500 Kč +3.250 Kč

PROMO 6/6 – +4.200 Kč +3.900 Kč

4/4 +2.400 Kč +3.600 Kč +3.400 Kč

5/5 +3.000 Kč +4.500 Kč +4.250 Kč

Rozšíření skipasu 
o 1 den lyžování 
v den příjezdu 
(pouze vlastní 

doprava)

PROMO 4/4 +350 Kč

+1.500 Kč –
PROMO 5/5 +350 Kč

4→5 +800 Kč

5→6 +800 Kč

Konkrétní 
ubytovací jednotka

4/4 +320 Kč/Ap., St. +400 Kč/Ap., St. +400 Kč/Ap., St.
– –

5/5 +400 Kč/Ap., St. +500 Kč/Ap., St. +500 Kč/Ap., St.

Parking na terminálu CK 480 Kč/6 dnů/auto (zájezd 4/4); 560 Kč/7 dnů/auto (zájezd 5/5); 640 Kč/8 dnů/auto (zájezd 6/6)

SL
EV

Y

Skipas dítě
do 8 let, nar. po
30. 11. 2014, jen

v doprovodu dosp. 
os. se stejným 

skipasem;
nelyžař

PROMO 4/4 -1.400 Kč

-4.300 Kč -2.000 Kč

PROMO 5/5 -1.600 Kč

PROMO 6/6 -1.800 Kč

4/4 -2.600 Kč

5/5 -3.200 Kč

Skipas junior
do 16 let, narozený

po 30. 11. 2006

PROMO –

-1.000 Kč -700 Kč4/4 -600 Kč

5/5 -700 Kč

Skipas senior nad 
65 let, narozený 

před 30. 11. 1957

PROMO –

-500 Kč –4/4 -80 Kč

5/5 -100 Kč

Vlastní doprava -1.600 Kč -1.000 Kč

Ceny v tabulce zahrnují ubytování na příslušný počet nocí v rezidencích • ubytování s polopenzí (hotel Al Lago) • skipas na příslušný počet dní • dopravu lux. busem z Brna a dalších hlavních odjezdových míst
• ložní prádlo a ručníky (rezidence Jolly Resort & Spa a hotel Al Lago) • pojištění CK proti úpadku

Ceny v tabulce nezahrnují kauci na ubytování 100 € (Adamello Resort, Jolly Resort & Spa), 1.500 Kč (Gran Baita), 200 € (Val di Fassa) • kauci na skipas 5 € (Passo Tonale/Ponte di Legno, Folgaria/Lavarone) • pobytovou taxu: 1 €/osoba od 14 let/noc (Passo Tonale);
2,5 €/osoba od 14 let/noc (Ponte di Legno); 1 €/osoba od 14 let/noc (Val di Fassa); 2 €/osoba od 14 let/noc (Lavarone) – platba na místě v hotovosti • průběžný a závěrečný úklid (vyjma hotelu Al Lago) – klient uklízí sám

Hlavní odjezdová místa Ostrava – Frýdek-Místek – Nový Jičín – Hranice n. M. – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno; Praha – Jihlava – Brno

ODJEZDOVÁ MÍSTA S PŘÍPLATKEM (PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁJEZDY Z TOHOTO KATALOGU)
Hradec Králové

+490 Kč/os.
Vysoké Mýto
+390 Kč/os.

Letovice
+290 Kč/os.

Blansko
+240 Kč/os.

Zlín
+390 Kč/os.

Liberec
+690 Kč/os.

Turnov
+640 Kč/os.

Pardubice
+440 Kč/os.

Svitavy
+340 Kč/os.

Boskovice
+290 Kč/os.

Uherské Hradiště
+390 Kč/os.

Kroměříž
+340 Kč/os.

Jablonec n. Nisou
+690 Kč/os.

Mladá Boleslav
+590 Kč/os.

NEPŘEHLÉDNĚTEP Nabízíme parkování Vašich vozidel na oplocené ploše 
přímo v odjezdovém terminálu CK v Brně po dobu 
Vašeho zájezdu.

PARKOVÁNÍ V CENĚ 80 KČ/DEN je nutné uvést 
ve smlouvě o  zájezdu a uhradit v CK nejpozději den 
před odjezdem. Při  platbě v den odjezdu činí cena 
parkovného 100 Kč/den. Zajistěte si parkování včas, 
počet míst je omezem.

Ponte di Legno Severní svahy v Ponte di LegnoLanovka na ledovec Presena

SEDADLO NAVÍC +2.000 Kč (cesta tam i zpět)
Objednání je možné pouze z/do Brna, u svozu/rozvozu jej nelze zakoupit.

CK si vyhrazuje právo na dodatečné zrušení této služby, pokud z provozního 
důvodu nelze sedadlo navíc zajistit. 

Zrušení této nadstandardní služby nezakládá právo na bezplatné storno jiných 
objednaných služeb.
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 PASSO TONALE/PONTE DI LEGNO – REZIDENCE GRAN BAITA od 6.790 Kč

Interiér rezidence Gran Baita

PASSO TONALE – PONTE DI LEGNO – TEMÙ 1.121–3.016 m n. m.

Passo Tonale, ležící 1.880 m nad mořem, je známé ledovcem Presena, umožňujícím téměř 
celoroční lyžování. Nabízí na jižních svazích lyžování pro každého, na severním svahu pak pro 
náročné lyžaře vynikající 10 km dlouhou černou sjezdovku od ledovce Presena. Lákadlem je 
kabina na ledovec, u jejíž horní stanice se nachází bar s panoramatickou terasou.
Ponte di Legno (1.256 m n. m.) vyniká severozápadně orientovanými tratěmi vyšší obtížnosti, 
které jsou částečně chráněné lesním porostem. V malebném historickém centru rozvíjejícího se 
střediska najdete, vše co je k relaxaci po lyžování třeba. Atraktivita oblasti se zvýšila telekabinou, 
spojující Tonale a Ponte di Legno. Nechybí ani lyžařské propojení s moderním skiareálem v Temù 
s vynikajícími náročnými sjezdovými tratěmi s homologací pro pořádání FIS závodů.
• široký a sluncem stále zalitý jižní svah v Tonale, nabízející středně a méně náročné tratě, ideální 
i pro lyžařské začátečníky

• dlouhé a velmi kvalitní sjezdovky okolo Monte Serodine, řadící se k absolutní špičce italských 
„červených“

• severně orientované, výborné, sportovně laděné tratě v Ponte di Legno a Temù i pro nejnáročnější
• jistotu kvalitního sněhu a opalování v jarním období na ledovci Presena s nadmořskou výškou 
až 3.016 m n. m.

• naprosto ojedinělou, fantastickou a téměř 10 km dlouhou černou sjezdovku z Passo Paradiso 
do Tonale a dál do Ponte di Legna

Skipas: 4, 5 nebo 6denní skipas Adamello Ski (Passo Tonale, Ponte di Legno, Temù a ledovec 
Presena – 62 km) v ceně. Kauce na keycard 5 €.

Snowboarding a free ski:
1× snowpark, 39 km skitour

Další možnosti střediska:
• Ponte di Legno: bazén – zlevněné vstupné na skipas, kluziště, bary, restaurace, noční 
lyžování, animace

• Passo Tonale: bary, restaurace, diskotéky, pověstné „Happy Hours“, noční lyžování, 
skútry, sáňkařská dráha, animace

200 m

150 m

200 m

Za poplatek

Itálie | Passo Tonale/Ponte di Legno

62 km 41,1 km10,4 km 10,5 km 100 %

3× 19× 43 km5× 49.450 os./hod.

PASSO TONALE – GRAN BAITA
Rezidence leží na východním okraji střediska, asi 200 m od skiareálu Tonale (skibus 30 m, centrum asi 300 m). 
Check-in po 16. hod., check-out do 16. hod. V termínu 27. 3. je check-out do 10. hod.
Typ ubytování:
Mono St. 4 (cca 34 m2) – obytná místnost s kuchyňským koutem a 4 lůžky (palanda + rozkládací dvoulůžko, 
ev. 2× rozkládcí dvoulůžko, možný je i tzv. „šuplík“), WC, sprcha, TV, většinou balkón. Někde možnost přistýlky.
Bilo Ap. 4 (cca 42 m2) – obytná místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, ložnice s manželskou postelí, 
WC, sprcha, TV.
Trilo Ap. 6 (cca 50 m2) – obytná místnost s kuchyňským koutem a skládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou 
postelí, kabina s palandou, WC, sprcha, TV.

Vybavení: všechny apartmány či studia jsou jednoduše a účelně zařízeny, poskytují standardní ubytování 
odpovídající cenové kategorii. Kuchyňské kouty mají sporák, lednici, nádobí a příbory, rychlovarnou konvici, 
mikrovlnné trouby. Povlečení, utěrky, čisticí prostředky, ručníky a toaletní papír je třeba mít vlastní. Úklid 
provádějí klienti sami dle pokynů delegáta. Parkování je bezplatné, před rezidencí.

Kauce: 1.500 Kč; Pobytová taxa: 1 €/os. od 14 let/noc.

Příplatky: malé domácí zvíře 900 Kč/pobyt

Do 8 let
ZDARMA
SKIPAS

FANTASTICKÉ CENY CELOU SEZÓNU
• Moderní telekabina na ledovec Presena (3.016 m n. m.) – 
jistota kvalitního lyžování od prosince do dubna

• Příznivé sněhové podmínky a dokonalý systém umělého 
zasněžování, pokrývající 100 % skiareálu

• Precizně upravené sjezdové tratě pro všechny skupiny 
lyžařů – od začátečníků a rodin s dětmi po sportovní a 
výkonnostní lyžaře

• Desítky kilometrů adrenalinového lyžování ve volném terénu
• Rezidence s wellness, restauracemi i  dětskými koutky 
přímo u sjezdovek

• Zip Line – panoramatická jízda nad krajinou, délka 1.275 m, 
převýšení 249 m, doba jízdy 4–5 minut

GARANCE SNĚHU NA LEDOVCI

SPECIÁLNÍ SYSTÉM STŘÍDÁNÍ
• Cesta tam bez nočního přejezdu – na svah odpočatí
• Ubytování ihned po příjezdu – bez nepříjemného čekání
• Apartmán k dispozici až do odjezdu – i po lyžování

VÍCE KOMFORTU ZA NIŽŠÍ CENU

Rezidence Gran Baita
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 PASSO TONALE/PONTE DI LEGNO – REZIDENCE ADAMELLO RESORT od 7.590 Kč

Rezidence Adamello Resort
PONTE DI LEGNO – ADAMELLO RESORT
Moderní rezidence, ležící téměř u sjezdovky, asi 100 m od centrální 
nástupní stanice lanovek v Ponte di Legno. Malebné centrum 
městečka je vzdáleno asi 500 m. K dispozici je recepce, lobby bar, 
pizzerie, 2 restaurace (self-service, à la carte), bazén a wellness 
zóna, dětský koutek a herna pro děti. Jeden vstup do bazénu a 
wellness/pobyt je pro každého klienta CK Victoria, ubytovaného 
v rezidenci, zdarma. V lobby baru u recepce lze posedět u čerstvé 
pizzy z kamenné pece a točeného piva. Kulinářským zážitkem 
mohou být večeře à la carte v panoramatické restauraci.
U  většiny apartmánů je vstup zvenku. Check-in po 16. hod., 
check-out do 16. hod. V termínech 15. 12., 20. 12., 27. 3. a 1. 4. je 
check-out do 10. hod.

Typ ubytování:
Mono St. 2 (25–30 m2) – obytná místnost s kuchyňským koutem a 
manželským dvoulůžkem (160×200 cm), WC/sprcha + fén, trezor, 
TV, někdy balkón nebo terasa.
Bilo Ap. 4 (40 m2) – obytná místnost s kuchyňským koutem 
a rozkládací palandou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, 
WC/sprcha + fén, trezor, TV, balkón nebo terasa.
Bilo Ap. 5 (38–45 m2) – obytná místnost s kuchyňským koutem, 
rozkládacím 2-lůžkem (150×190 cm) či rozkládací palandou pro 
2  osoby a pohovkou pro 1 osobu, ložnice s manželskou postelí, 
WC/sprcha + fén, trezor, TV, někdy balkón.
Trilo Ap. 6 (55–60 m2) – jako Ap. 5, bez pohovky v obytné místnosti, 

navíc místnost s palandou (někdy s oknem), balkón nebo terasa.

Vybavení: všechny apartmány a studia mají kuchyňské kouty vybavené 
sporákem, lednici, nádobím, příbory, rychlovarnou konvicí a  mikrovlnnou 
troubou. Povlečení, utěrky, čisticí prostředky, ručníky i toaletní papír je třeba 
mít vlastní. Úklid provádějí klienti sami dle pokynů delegáta.

Kauce: 100 €
Pobytová taxa: 2,5 €/os. od 14 let/noc

Příplatky: kvalitní snídaně cca 10 €, večeře bufetovým způsobem  cca 22 €, 
závěrečný úklid 40 €/mono, 50 €/bilo, trilo, v tom případě však musí opustit 
ubytovací jednotku v odjezdový den do 10 hodin, malé domácí zvíře 35 €/pobyt

500 m

V rezidenci
1× zdarma

50 m

150 m

V rezidenci
1× zdarma

100 m

Na pokojích
zdarma

Itálie | Passo Tonale/Ponte di Legno

Ložnice Ap. 4, Ap. 5, Ap. 6Obytná místnost Ap. 5 Obytná místnost Ap. 5; Ap. 4 totéž bez pohovkyStudio pro 2 osoby

Vnitřní bazén s jacuzzi

1× vstup do bazénu a wellness zdarma

Do 8 let
ZDARMA
SKIPAS

NEJŽÁDANĚJŠÍ MODERNIZOVANÁ REZIDENCE
• Poloha přímo u sjezdovky, 100 m od centra skiareálu
• Komfortní rezidence s bazénem, wellness a dětskou hernou
• Restaurace s možností objednání polopenze, večeří či snídaní

IDEÁLNÍ POMĚR KVALITY A CENY

Panoramatická restaurace à la carte

Ledovec Presena

SPECIÁLNÍ SYSTÉM STŘÍDÁNÍ
• Cesta tam bez nočního přejezdu – na svah odpočatí
• Ubytování ihned po příjezdu – bez nepříjemného čekání
• Apartmán k dispozici až do odjezdu – i po lyžování

VÍCE KOMFORTU ZA NIŽŠÍ CENU
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 PASSO TONALE/PONTE DI LEGNO – REZIDENCE JOLLY RESORT & SPA od 7.390 Kč
PONTE DI LEGNO – JOLLY RESORT & SPA
Rezidence se nachází v  ideální poloze téměř u sjezdovky, 
asi 80 m od vleku a cca 150 m od nástupní stanice 
lanovky do Tonale. Centrum městečka Ponte di Legno a 
plavecký bazén jsou vzdáleny asi 400 m od rezidence. 
V  rezidenci je k  dispozici recepce, společenská místnost, 
bar, internet-point, Wi-Fi v  okolí recepce, dětský koutek, 
posilovna, vyhřívaná úschovna lyží a bot. Parkování před 
rezidencí je zdarma. Check-in po  16.  hod., check-out 
do  15.  hod. V  termínech 15.  12., 20.  12., 27. 3. a 1. 4. je 
check-out do 10. hod.

Typ ubytování:
Mono St. 2 (30 m2) – obytná místnost s  kuchyňským 
koutem a rozkládacím dvoulůžkem, WC/sprcha + fén, trezor, 
TV, balkón.
Bilo Ap. 5 (40–45 m2) – obytná místnost s  kuchyňským 
koutem, rozkládacím dvoulůžkem a rozkládacím lůžkem 
pro 1  osobu, ložnice s manželskou postelí, WC/sprcha 
+ fén, trezor, TV. Některé Ap. 5 mají balkón za příplatek 
100 Kč/apt./noc.
Trilo Ap. 6 (55–65 m2) – jako Ap. 5, bez rozkládacího lůžka 

v obytné místnosti, navíc místnost s palandou, WC/sprcha + fén, trezor, 
TV, balkón.
Vybavení: všechny apartmány a studia mají kuchyňské kouty 
vybavené sporákem, lednicí, nádobím, příbory, mikrovlnnou troubou a 
rychlovarnou konvicí. Ručníky a povlečení jsou v ceně, klient povléká 
sám. Utěrky, čisticí prostředky a toaletní papír je třeba mít vlastní. Úklid 
provádějí klienti sami dle pokynů delegáta.

Příplatky: závěrečný úklid 40 €/mono, 50 €/bilo, 60 €/trilo, v tom případě 
však musí opustit ubytovací jednotku v odjezdový den do  10  hod., 
wellness centrum se solnou jeskyní 15  €/2 hod./os. od  14  let, malé 
domácí zvíře 5 €/noc

Kauce: 100 €
Pobytová taxa: 2,5 €/os. od 14 let/noc

550 m

V rezidenci

150 m

15 €/vstup

80 m

Ve společných
prostorách

Rezidence Jolly Resort & Spa

Ledovec Presena – horní stanice lanovky s barem ve výšce 3.000 m n. m.

Wellness Obytná místnost Ap. 5 Obytná místnost St. 2 Ložnice Ap. 5

Itálie | Passo Tonale/Ponte di Legno

Do 8 let
ZDARMA
SKIPAS

FANTASTICKÉ CENY CELOU SEZÓNU
• Wellness & spa,  poloha přímo u sjezdovky
• Výborná restaurace
• Možnost objednání večeří
• Povlečení a ručníky v ceně
• 1 dítě do 8 let skipas zdarma

UBYTOVÁNÍ NEJBLÍŽE K LANOVKÁM

SPECIÁLNÍ SYSTÉM STŘÍDÁNÍ
• Cesta tam bez nočního přejezdu – na svah odpočatí
• Ubytování ihned po příjezdu – bez nepříjemného čekání
• Apartmán k dispozici až do odjezdu – i po lyžování

VÍCE KOMFORTU ZA NIŽŠÍ CENU
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Uváděné ceny v Kč jsou 
platné za předpokladu plně 

obsazeného apartmánu nebo 
studia.

Jinak je účtován příplatek 
za neobsazené lůžko (viz 

tabulka).

Val d'Allos/
Pra Loup Les Orres Orcières Vars/Risoul Puy St. Vincent La Norma/

Valfréjus Les 2 Alpes Alpe d'Huez Val Thorens/
Les 3 Vallées

Les Menuires/
Les 3 Vallées

Méribel-Mottaret/
Les 3 Vallées

Les Arcs/
Paradiski

Tignes/
Val d'Isère Cervinia/Zermatt

La Foux/
Pra Loup 1.500 Bois Méan Orcières 1.850 Vars, St. Marie Puy St. Vincent

1.700–1.800
Mi-Alpes 
(centrum) Oz en Oisans Orelle Reberty 1.850 Méribel 1.800 Peisey/

Vallandry Le Lavachet Antey
Saint André

Les Chalets du 
Verdon

*Le Village de 
Praroustan

Les Terrasses du 
Soleil d'Or

*Les Hauts de 
Préclaux  

Rochebrune Le 
Vallon Pra St. Marie  

Hameau des 
Ecrins

Chalets de
PSV

Dame Blanche
nebo jiné

Les Portes de la 
Vanoise

Le Tétras

Les
Campanules

nebo jiné

Meijotel
Plein Sud

nebo jiné

Couleur
Soleil

Hameau des
Eaux d'Orelle  

Médian
Necou
nebo jiné

Le Hameau du 
Mottaret

No name 
rezidence

Home Club  
nebo jiné Bellevue

C
EN

A
 Z

A
 O

SO
B

U

Termíny

N
oc

í/
sk

i St. 2, St. 4,
Ap. 4, Ap. 6

St. 4,
Ap. 6

St. 4
Ap. 4, Ap. 6

St. 2,
Ap. 4, Ap. 6

St. 3, St. 4,
Ap. 4, Ap. 6 Ap. 4, Ap. 6

St. 2, St. 4,
Ap. 6

St. 2, St. 4,
Ap. 5, Ap. 6

St. 2, St. 4,
Ap. 3, Ap. 4, Ap. 6

St. 3, St. 4,
Ap. 4, Ap. 6

St. 3, St. 4,
Ap. 6

St. 2, St. 4,
Ap. 6

St. 4,
Ap. 6

St. 2, St. 3, St. 4,
Ap. 3, Ap. 4, Ap. 5

Pá 9. 12. – 18. 12. Ne 7/6 –  7.790 – 8.690 – – – – – – – – – –
Pá 6. 1. – 15. 1. Ne 7/6 – – – – – – – 9.290 10.590 – – – – –
Pá 13. 1. – 22. 1. Ne 7/6 8.790 – – – 8.790 7.790 10.790 10.190 – 10.590 – 12.390 13.690 –
Pá 20 .1. – 29. 1. Ne 7/6 – 9.390 – – 8.990 – – 10.190 – – – 12.690 – –
Pá 3. 3. – 12. 3. Ne 7/6 9.790 9.390 – – 8.790 – 12.590 10.390 – – – – – –
Pá 10. 3. – 19. 3. Ne 7/6 – 9.390 9.390 11.390 8.790 – 12.390 10.390 10.890 – – – 14.190 14.490
Pá 17. 3. – 26. 3. Ne 7/6 *8.490 – – 10.390 8.490 7.790 – – 10.890 – – 12.690 14.190 –
Pá 24. 3. – 2. 4. Ne 7/6 – – – – – – 10.990 – – – 13.190 – – –

P
Ř

ÍP
LA

T
K

Y

Skipas v ceně zájezdu Espace Lumière Les Orres Orcières Vars + Risoul Puy St. Vincent La Norma + 
Valfréjus Grande Galaxie Alpe d'Huez Orelle/Val 

Thorens Les Menuires Údolí Méribel Classique Pass Tignes
+ Val d'Isère Valle d'Aosta

Rozšířený skipas

7denní skipas
(pouze pro 
ubytované

ve Val d'Allos při 
vlastní dopravě)

V ceně skipasu:
1× Val Cenis
1× Aussois
1× Bessans
1× Bonneval 

sur Arc

2× týdně
Alpe d'Huez

skibus cca 17 € 

Grande Galaxie
v ceně mimo 6. 1.

2× týdně
Les 2 Alpes

vlastní doprava

Les 3 Vallées
cca +41 €/den

(pouze na místě)

Les 3 Vallées
6 dnů neomezeně

+2.500 Kč
(doporučujeme!)
nebo +41 €/den

(na místě)

Les 3 Vallées
6 dnů neomezeně

+700 Kč
(doporučujeme!)
nebo +41 €/den

(na místě)

Essentiel Pass
(Les Arcs +
La Plagne)

6 dnů 
neomezeně

+800 Kč

7denní skipas
Akce 7=6

1× Monte Rosa,
1× Courmayeur 

v ceně

Zermatt
+35/30/18 €/den
dosp./junior/dítě

Cestovní pojištění Optimal C+, Optimal Extra+, Optimal Sport C+, Optimal Sport Extra+; více na www.victoria-ck.cz

Neobsazené lůžko
-----------------------------------

Příplatek za ubytování

13. 1.
+2.000 Kč

3. 3.
+2.900 Kč

*17. 3.
+2.000 Kč

9. 12.
+1.900/*2.050 Kč

20. 1., 3. 3., 10. 3.
+2.500/*2.650 Kč
-----------------------

Les Hauts de 
Préclaux

+150 Kč/os.

+2.500 Kč

9. 12.
+2.000 Kč

10. 3.
+3.700 Kč

17. 3.
+3.200 Kč

13. 1., 3. 3. 10. 3.
+2.700 Kč

20. 1.
+2.800 Kč

17. 3.
+2.200 Kč

+2.100 Kč

13. 1.
+2.800 Kč

3. 3.
4.500 Kč

10. 3.
+4.300 Kč

24. 3.
+3.000 Kč

6. 1.
+1.800

13. 1.
+2.200

20. 1.
+2.300

3. 3., 10. 3.
+2.400

6. 1.
+2.800 Kč

10. 3., 17. 3.
+3.100 Kč

+2.900 Kč +3.400 Kč

13. 1.
+2.400 Kč

20. 1., 17. 3.
+2.700 Kč

max. jedno 
neobsazené lůžko

(dvě v Ap. 6)
13. 1.

+4.600 Kč

10. 3., 17. 3.
+4.800 Kč

+3.600 Kč
-----------------------
Ap. 3, Ap. 4, Ap. 5

+400 Kč/os.

Pobytová taxa hrazená
v místě pobytu/noc

cca 1,1–2 €/os.
od 18 let/noc

cca 1,3 €/os.
od 18 let/noc

cca 1,1 €/os.
od 18 let/noc

cca 1,7 €/os.
od 18 let/noc

cca 1,1 €/os.
od 18 let/noc

max. 2,5 €/os.
od 18 let/noc

cca 1 €/os.
od 18 let/noc

cca 0,8 €/os.
od 18 let/noc

cca 1 €/os.
od 18 let/noc

cca 1 €/os.
od 18 let/noc

cca 2,7 €/os.
od 18 let/noc

cca 1 €/os.
od 18 let/noc

cca 0,83–1,6 €/os.
od 18 let/noc

cca 0,4 €/os.
od 11 let/noc

Parking na terminálu CK 800 Kč/10 dnů/auto (zájezdy 7/6)

S
LE

V
Y Dětské, juniorské

a seniorské slevy
na skipas a nelyžaři

dítě do 5 let, 
senior nad 75 let, 

nelyžař
13. 1., 3. 3., *17. 3.
-2.600/*-2.400 Kč

13. 1., 3. 3.
dítě do 12 let

(1 + 1)
-2.600 Kč

*17. 3.
dítě 5–17 let, 

senior 65–74 let
-300 Kč

dítě do 5 let, 
senior nad 75 let, 

nelyžař
9. 12.

-2.100 Kč

20. 1., 3. 3., 10. 3.
-2.700 Kč

dítě do 5 let, 
senior nad 75 let, 

nelyžař
-2.600 Kč

junior 13–16 let,
senior 65–74 let

-200 Kč

dítě 5–12 let
-500 Kč

dítě do 5 let, 
nelyžař
9. 12.

-2.600 Kč
10. 3.

-3.200 Kč
17. 3.

-2.900 Kč
senior nad 75 let

9. 12.
-1.200 Kč

10. 3.
-1.400 Kč

17. 3.
-1.300 Kč

nelyžař
-2.300 Kč

dítě do 5 let, 
senior nad 75 let

-2.200 Kč

dítě 5–11 let
-500 Kč

17. 3.
-300 Kč

dítě do 5 let, 
senior

nad 75 let,
nelyžař

-1.800 Kč

dítě do 5 let, 
senior

nad 72 let, 
nelyžař

-3.600 Kč

13. 1., 20. 1., 3. 3., 
10. 3./*6. 1.
dítě do 5 let, 

nelyžař
-3.600/*-3.200 Kč

dítě do 5–12 let
-600/*-300 Kč

senior 65–71 let
-400/*-100 Kč

senior nad 72 let
-1.100/*-800 Kč

dítě do 5 let, 
senior nad 75 let, 

nelyžař
-3.500 Kč

dítě do 5 let, 
senior nad 75 let, 

nelyžař
-3.300 Kč

dítě do 5 let,
senior nad 75 let, 

nelyžař
-4.900 Kč

dítě do 5 let, 
nelyžař

-5.200 Kč

senior nad 75 let
-4.900 Kč

(senior má 
automaticky 

Essentiel Pass)

dítě do 8 let,
senior nad 75 let, 

nelyžař
13. 1.

-4.200 Kč

10. 3., 17. 3.
-4.500 Kč

dítě do 8 let
(po 31. 10. 2014),
senior nad 80 let 

(před 1. 11. 1942), 
nelyžař

-6.000 Kč

dítě 9–14 let
(po 31. 10. 2008)

-1.600 Kč

junior 15–19 let
(po 31. 10. 2004), 
senior 65–79 let

(před 31. 5. 1958)
-600 Kč

Vlastní doprava -2.000 Kč/os.

Ceny v tabulce zahrnují 7× ubytování v apartmánech/studiích, 6denní skipas pro danou oblast, dopravu lux. busem z hlavních odjezdových míst, ložní prádlo (pouze Pra Loup, Orelle, Orcières, La Norma, Vars, Les Menuires – rez. Necou, Méribel),
závěrečný úklid (Pra Loup, Orcières, Vars, Méribel), pojištění CK proti úpadku

Ceny v tabulce nezahrnují stravu, průběžný a závěrečný úklid (mimo Pra Loup, Orcières, Vars, Méribel), ložní prádlo (mimo výše uvedená střediska), čisticí a hygienické prostředky, pobytovou taxu, kauci za apartmán/studio
Hlavní odjezdová místa Ostrava – Frýdek-Místek – Nový Jičín – Hranice na Moravě – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno; Brno – Jihlava – Praha – Plzeň

CENOVÁ TABULKA

ODJEZDOVÁ MÍSTA S PŘÍPLATKEM (PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁJEZDY Z TOHOTO KATALOGU)

Hradec Králové
+490 Kč/os.

Pardubice
+440 Kč/os.

Vysoké Mýto
+390 Kč/os.

Svitavy
+340 Kč/os.

Letovice
+290 Kč/os.

Boskovice
+290 Kč/os.

Blansko
+240 Kč/os.

Uherské Hradiště
+390 Kč/os.

Zlín
+390 Kč/os.

Kroměříž
+340 Kč/os.

Liberec
+690 Kč/os.

Jablonec nad Nisou
+690 Kč/os.

Turnov
+640 Kč/os.

Mladá Boleslav
+590 Kč/os.

SEDADLO NAVÍC +2.500 Kč (cesta tam i zpět)
Objednání je možné pouze z/do Brna, u svozu/rozvozu jej nelze zakoupit. CK si vyhrazuje právo na 

dodatečné zrušení této služby, pokud z provozního důvodu nelze sedadlo navíc zajistit.
Zrušení této nadstandardní služby nezakládá právo na bezplatné storno jiných objednaných služeb.

Časově omezená nabídka Francie
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od 8.490 Kč VAL D'ALLOS/PRA LOUP

Francie | Val D'Allos/Pra Loup

Lyžařská oblast „Espace Lumière" (celkem 230 km) zahrnuje lyžařsky 
propojená střediska Val d'Allos a Pra Loup. Asi 10 km od Val d'Allos-
La Foux je další středisko Val d'Allos-Le Seignus. Val d'Allos se rozkládá 
v jižní části Espace Lumière, uprostřed národního parku Mercantour. 
Vedle příjemného klimatu s mnoha slunečnými dny nabízí i útulnou 
rodinnou atmosféru a díky zaměření svých aktivit na rodiny dostalo 
vyznamenání "Famille Plus Montagne". Ve středisku Val d'Allos-La Foux 
jezdí pravidelně skibus. Oproti tomu Pra Loup (1.500 m/1.600  m) 
se rozprostírá na severu této lyžařské oblasti a za své jméno vděčí 
původním obyvatelům – vlkům. Středisko se skládá ze dvou částí,  
Molanes/Pra Loup 1.500 – klidná část snoubící se s původní tradiční 
vesničkou s 3  tisíce let dlouhou historií, dnes často označováno jako 

PraLoup 1500 a PraLoup 1.600 – moderní pulsující část vzdálená 
od Molanes cca 2 km (spojení skibusem). Díky velkému podílu dlouhých 
červených a modrých sjezdovek a propojenosti Val d'Allos se střediskem 
Pra Loup, láká tato rozlehlá lyžařská oblast Espace Lumiere jak rodiny 
s dětmi, tak i náročnější lyžaře, snowboardisty a milovníky freeridingu. 
V  posledních letech bylo investováno do umělého zasněžování na 
většině lyžařských tratí.

Skipas: 6denní skipas Espace Lumière (230 km), platící pro oba lyžařsky 
propojené skiareály Val d'Allos (90 km) a Pra Loup (90 km) + středisko 
Seignus (50 km), je v ceně. Skibus po středisku Val d'Allos a Pra Loup 
zdarma.

LES CHALETS DU VERDON
Rezidence ve Val d'Allos v části La Foux je složená ze dvou 
budov, poblíž sjezdovek a vleků. Parkování venku zdarma. 
Wi-Fi zdarma (2 přístroje/ubytovací jednotka).

Typ ubytování: St. 4 (cca 30 m2), Ap. 6 (cca 35 m2)

Vybavení: vnitřní bazén, turecká sauna a bazének pro děti 
(vstup zdarma).

Příplatky: závěrečný úklid 50–60 €, povlečení 12  €/os., 
ručníky 9 €/os., set na umývání nádobí 3,9 €/týden, kryté 
parkování 35 €/týden, malé domácí zvíře 46 €/týden.

LE VILLAGE DE PRAROUSTAN
Moderní rezidence s nádherným výhledem, v Pra Loup 
1.500 (Molanes), je tvořena 3 samostatnými budovami 
v  těsné blízkosti, cca 800 m od lanovek a komerčního 
centra. Skibus ke sjezdovkám 50 m od rezidence. Venkovní 
parkování zdarma, kryté za poplatek (50 €/týden – nutno 
objednat předem), Wi-Fi zdarma.

Typ ubytování: St. 2 (cca 22 m2), Ap. 4 (cca 32 m2), 
Ap. 6 (cca 39 m2)

Vybavení: vnitřní bazén (zdarma), sauna a pára (za poplatek 
20€/os./týden). Povlečení a závěrečný úklid v ceně (nutno 
vrátit ubytovací jednotku v uklizeném stavu).

Kauce: 300 €
Pobytová taxa: cca 1,1–2 €/os. od 18 let/noc

Příplatky: malé domácí zvíře 70  €/týden, dětský set (židle, vana 
postýlka) 35 €/týden, ručníky (malý + velký) 10 €

Za poplatek

Zdarma

150/250 m

150/250 m

Sauna zdarma/
20 €/os.

100/800 m

Zdarma
2 příst./apt.

Další možnosti střediska: kluziště, 
4×  sáňkařská dráha, paragliding, 
bary, obchody, restaurace, diskotéka, 

wellness

Snowboarding:
5× snowpark

VAL D'ALLOS/PRA LOUP 1.500–2.600 m n. m.

 LES ORRES od 7.790 Kč

Francie | Les Orres

Středisko se nachází blízko NP des Ecrins. Má nepřelidněné, dobře 
upravované tratě o délce cca 100 km, v nižších polohách vedené lesy, 
z okolních vrcholků jsou výhledy na přehradu Terre Poncon. Ideální pro 
rodiny, ne však pro úplné lyžaře-začátečníky. Nezklame ani zkušené a 
sportovní lyžaře, díky vysokému procentu kvalitních červených tratí. 
Je zde dobré zázemí i pro snowboardisty (snowpark Espace New 
Gliss i freeridové zóny). Umělé zasněžování (70 %) umožňuje lyžování 

od  začátku prosince do poloviny dubna. Středisko nabízí sáňkařskou 
dráhu, večer zábavu v příjemných barech, restauracích a při bowlingu. 
Les Orres se rozvíjí nejvíce v části Préclaux/Bois Mean, kde se budují 
nové rezidence s relaxačním zázemím, vzdálené do 80 m od sjezdovek.

Skipas: 6denní skipas Les Orres (100 km) v ceně. Skibus po středisku 
zdarma.

Snowboarding:
1× snowpark (quarters, 
tables, slides, big airs)

Další možnosti střediska: paragliding, 
bowling, skijoring, skútry, kluziště, 
bobová dráha, skibus po středisku

LES ORRES 1.550–2.720 m n. m.

LES TERRASSES DU SOLEIL D'OR
Rezidenční komplex nacházející se také v části 
Bois Méan, poblíž sjezdovky, obchodů, barů a 
restaurací, cca 150 m od vleku. Rezidence je 
vybavena vnitřním bazénem s vířivkou. Wi-Fi je 
zdarma u recepce.

Typ ubytování: St. 4 (cca 30 m2), Ap. 6 (cca 33 m2)

LES HAUTS DE PRÉCLAUX
Komplex, složený z několika rezidencí v Les Orres 
1.800 přímo v  centru části Bois Méan, kousek 
od obchodů, u  dojezdu sjezdovek a u nástupní 
stanice vleku. Komplex má vlastní venkovní 
bazén vyhřívaný na více jak 33 °C, 4 sauny, kardio-
zónu a hernu (biliár, ping-pong), Wi-Fi zóna 
zdarma pouze u recepce.

Typ ubytování: St. 4 (cca 33 m2), Ap. 6 (cca 38m2).

Kauce: 400 €
Pobytová taxa: cca 1,3 €/os. od 18 let/noc

Příplatky: TV 7 €/den; povlečení 9 €/os., ručníky 
7 €/os., obojí 12 €/os.; závěrečný úklid 55–70 €; 
parkování cca 49 €/týden

100 km 4× 20× 6× 7× 70 % 10× 9× 22.000 os./hod.

Zdarma

100 m

300 m

Zdarma

30/60 m

Zdarma
u recepce

Zdarma

Village de Praroustan Chalets du Verdon

Bazén ve Village de Praroustan Bazén v Les Hauts de Préclaux

Les Terrasses du Soleil d'Or

Interiér St. 4

Bazény, sauny a fitness zdarma
Ubytování u sjezdovky

Dítě do 12 let skipas zdarma
(1 + 1), mimo 17. 3.

Zdarma bazén
Novinka: 17. 3. ubytování v Pra Loup 1.500

230 km 38×7× 34× 8× 255× 17× 17× 2× 55 km
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Další možnosti střediska:
paragliding, sněžnice, psí 
spřežení, sáňkařská dráha, 

Igloo Kanata – strávení noci v horské 
vesnici, dětské školky, dětské parky 
Opouland a Waouland, sportovního 
centra L'Espace Grande Ours (cca 500 m 
od rezidence) – bazén s tobogánem, 
kaskádami a vodotrysky, kluziště včetně 
půjčení bruslí, spa (sauna, pára, vířivka, 
solárium), bowling – vše za poplatek

9.390 Kč

Francie | Orcières 1.850

 ORCIÈRES 1.850

Snowboarding: 1× snowpark + 
boardercross, slalomová dráha

Středisko se nachází naproti NP des Ecrins, má typický horský 
charakter a čítá na 100 km sjezdových tratí. Středisko rády navštěvují 
rodiny s dětmi nejen díky jižním svahům, velkému množství červených 
a modrých sjezdovek, ale také široké nabídce dětských zábavných parků 
na sněhu „Opouland et Waouland“, kvalitnímu umělému zasněžování, 
kvalitní nabídce po lyžování a v neposlední řadě díky perfektní poloze 
nabízeného ubytování v  rezidenci, která se nachází u  sjezdovky. 

Středisko nabízí návštěvu L‘Espace Grande Ours s bazénem, tobogánem, 
vodotrysky, vířivkou, kluzištěm a saunou (za poplatek). Ve středisku 
je taktéž úžasný snowpark ve výšce 2.000 m n. m., po středisku jezdí 
skibus. Odvážlivci mohou zkusit adrenalinovou novinku „Tyrolienne“ 
(jízda v postroji na laně), jednu z největších v Evropě.

Skipas: 6denní skipas Orcières (100 km) v ceně. Kauce na keycard 2 €.

ROCHEBRUNE LE VALLON
Rezidence se nachází přímo 
na  sjezdovce, vedle sedačko-
kabinkové lanovky Télémix 
de  Rocherousse v  Orcieres 1.850, 
450 m od centra. Je vybavena recepcí, 
společenskou místností s TV a krbem, 
restaurací a barem. Wi-Fi připojení 
zdarma, možnost ranní donášky 
pečiva. V  nově přistavěném křídle 
rezidence Rochebrune Les Cimes 
je bazén a vířivka (zdarma).

Typ ubytování:
Ap. 4 (29–36 m2) ložnice s manželskou 
postelí, obývací místnost 
s  kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby (možno i  šuplík, 
koupelna s vanou či sprchou, WC, 
balkón.
Ap. 6 (38–41 m2) obývací místnost 
s  kuchyňským koutem a  rozkládacím 

gaučem pro 2 osoby (možno i šuplík), ložnice 
s manželskou postelí + kabina či vstupní místnost 
s palandou. 

Vybavení: 4plotýnkový el. vařič, trouba 
či  mikrovlnka, myčka, TV. Povlečení a závěrečný 
úklid v  ceně (nutno vrátit ubytovací jednotku 
v uklizeném stavu).

Kauce: 300 €, pro skupiny mladých 200 €/os
Pobytová taxa: cca 1,1 €/os. od 18 let/noc

Příplatky: ručníky 10 €/os.; postýlka + židlička + 
vanička 35 €/týden; garážové stání 50 €/týden; 
malé domácí zvíře 70 €/týden

Zdarma

V rezidenci

450 m

0 m

Zdarma

Kluziště
za poplatek

ORCIÈRES 1.850 1.850–2.725 m n. m.

100 km 20×7× 15× 9× 75 % 43 km 19× 7× 3×

 VARS/RISOUL od 8.690 Kč

Francie | Vars/Risoul

Lyžařská oblast známá též pod názvem La Foret Blanche leží v centru 
Savojských Alp, asi 40 km jižně od Brianconu. Vznikla spojením 
středisek Vars (1.650 m n. m.) a Risoul (1.850 m n. m.) se 185 km 
sjezdovek. Pro celou oblast platí celoplošný skipas Vars/Risoul. Lyžaři 
zde najdou dokonale upravené terény (většinou i uměle zasněžované) 
jak pro začátečníky, tak i zkušené (sjezdovka La Coni se sklonem 

až 43°). Doporučujeme úchvatnou červenou sjezdovku Olympique, 
pro nadšence trať letmého kilometru. Snowboardisty potěší jeden 
z největších snowparků – Surfland – s U-rampou a vlekem. Díky 
nadmořské výšce, třem stovkám slunečných dnů v roce a severním 
svahům patří mezi nejoblíbenější střediska Savojských Alp.

Skipas: 6denní skipas Vars+Risoul (185 km) v ceně.

PRA SAINTE MARIE
Kvalitní rezidence ve  Varsu – 
části St. Marie, naproti sjezdovky 
Olympique, poblíž sjezdovek 
a vleků, cca 200 m od obchodů.

Typ ubytování: St. 2 (23 m2), 
Ap. 4 (32 m2), Ap. 6 (38 m2)

Vybavení: vnitřní bazén, vířivka 
a pára (bazén v ceně, spa-část 
9 €/seance, 40  €/5 seancí) 
a malá posilovna. Povlečení, 
TV a závěrečný úklid v  ceně 
(nutno vrátit ubytovací jednotku 
v uklizeném stavu).

Kauce: 350 €
Pobytová taxa: cca 1,7 €/os. 
od 18 let/noc

Příplatky: podzemní parkování 
50 €/týden, malé domácí zvíře 
70 €/týden, Wi-Fi 8 €/den, 22 €/
týden (max. 2 přístroje), dětský 
set (židle, vana, postýlka) 
35 €/týden, ručníky (malý + 
velký) 10 €.

Další možnosti střediska: kluziště, sáňkařská 
dráha, paragliding, restaurace, bary, obchody

Snowboarding: 8× snowpark 
(boardercross, U-rampa, vlek)

200 m

200 m

30 m

8 €/den
22 €/týden

Kluziště
za poplatek

Zdarma

9 €/seance

VARS/RISOUL 1.650–2.750 m n. m.

185 km 39×10× 48× 18× 302× 31× 17× 2×

Rochebrune Le Vallon

Bazén v Rochebrune Les Cimes

Bazén v rezidenci

Pra Sainte Marie u nástupní stanice lanovky

Interiér rezidence

Komfortní rezidence s bazénem u olympijské sjezdovky
Wi-Fi zdarma na sjezdovkách

Pro celou oblast platí jeden skipas
Zdarma vnitřní bazén

Ubytování u sjezdovky Pra St. Marie
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Další možnosti střediska: kluziště 
(zdarma), bazén v PSV 1600 cca 5 €, 
paragliding, jízda na psím spřežení, sněžné 

skútry. Bary, obchody, Skibiza Party Arena 1.800 
m (party, diskotéky, grilování na sněhu, koncerty), 
restaurace. Skibus po středisku zdarma do 19 hod. 
40 km upravených běžeckých tratí (za poplatek).

od 8.490 Kč

Francie | Puy Saint Vincent

 PUY SAINT VINCENT

Snowboarding: 1× snowpark, 1× freestyle 
zóna

Na hranicích národního parku Des Ecrins, západně 
od Brianconu, leží menší lyžařské středisko, 
v posledních letech výrazně zmodernizované s nově 
postavenými rezidencemi a chalety ve  vyšších 
částech PSV. Nabízí ideální prožití zimní dovolené 
nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro milovníky 
lyžování ve volném terénu a snowboardisty za velmi 
příznivých cenových podmínek.

Skipas: 6denní skipas Puy St. Vincent (78 km) 
v ceně. Za dobrých sněhových podmínek + Pelvoux 
(+34 km) – nutný bus-navetta cca 3 €.

DAME BLANCHE
Rezidence se nachází v Puy 1.800, centrum 750  m, 
skiareál cca 30 m, veřejné parkování v blízkosti rezidence, 
garážové za poplatek – nutná rezervace. Wi-Fi u recepce.

Typ ubytování: Ap. 4 (cca 25 m2), Ap. 6 (cca 33 m2)

HAMEAU DES ECRINS
Rezidence se nachází v Puy 1.800 u sjezdovky. Parkování 
venku zdarma, Wi-Fi na recepci, TV.

Typ ubytování: St. 4 kabina (cca 27 m2), Ap. 6 (cca 32 m2).

CHALETS PSV
Rezidence se nachází v Puy 1.700, je složená ze 7 chaletů, 
cca 150 m od sjezdovek, 650 m od nástupních stanic 
lanovek a obchodního centra. Parkování venku zdarma, 
garáže se platí na recepci, Wi-Fi u recepce, TV 39 €/
týden.

Typ ubytování: St. 3 (cca 24 m2), Ap. 4 (cca 35 m2)

Kauce: 300–400 €
Pobytová taxa: cca 1,1 €/os. od 18 let/noc

Příplatky: povlečení 10 €/os.; úklid 50–80 €/apt.

Ve středisku je funkce delegáta plněna česky mluvícím zástupcem 
francouzského partnera.
Upozornění: ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu rezidence při 
zachování stejné cenové kategorie a kvality ubytovací jednotky bez 
nároku na kompenzaci (St. 4 vers. Ap. 4) či výměnu rezidence.

150/250 m

150/250 m

30–150 m

Wi-Fi
u recepce

Na skipas
zdarma

5 €

PUY SAINT VINCENT 1.400–2.750 m n. m.

78 km 9×3× 11×

6× 30 % 3× 8×

 LA NORMA/VALFRÉJUS od 7.790 Kč

Francie | La Norma

V nadmořské výšce 1.350 m leží v Savojských Alpách přímo uprostřed 
horského masivu Massif de la Vanoise a údolím L'Arc sympatické 
středisko La Norma. Se svými 65 km sjezdových tratí relativně menší, 
ale mezi českými lyžaři dosti známé a oblíbené středisko. Osloví 
především svým šarmem, který si získalo kromě jiného také tím, že 
je zasazeno do zalesněné krajiny. Sjezdové tratě se zde rozprostírají 
ve výšce 1.350–2.750 m n. m. a díky severním svahům je zde záruka 
kvalitní sněhové pokrývky od začátku ledna do konce března. Nacházejí 
se zde tratě jak pro zdatné lyžaře a vyznavače freeridu, tak i sjezdovky 
a vleky pro nejmenší a začátečníky. Cenově patří toto středisko mezi 
nejlevnější na alpském trhu. Díky nedávnému zavedení jednotného 

skipasu pro středisko Valfréjus a La Norma tak lyžaři mohou neomezeně 
lyžovat v jednom nebo druhém středisku, celkem na 135 km sjezdovek. 
Spojení mezi těmito 2 středisky je zajištěno pravidelnou skibusovou 
linkou zdarma. V okolí je množství dalších areálů, kam může lyžař 
1× za týden zdarma na 6denní skipas zavítat a vyzkoušet si tak lyžování 
i v dalších střediscích údolí Maurienne (Aussois, Val Cenis, Bonneval sur 
Arc a Bessans).

Skipas: 6denní skipas HMV s neomezenou platností pro střediska 
La  Norma a Valfréjus. Skibus La Norma – Valfréjus zdarma. Skipas 
dále opravňuje k jednodennímu lyžování v každé z těchto destinací: 
Val Cenis, Aussois, Bonneval Sur Arc a Bessans.

LA NORMA/VALFRÉJUS 1.150–2.750 m n. m.

Další možnosti střediska: 2× sáňkařská 
dráha (2 km)

Snowboarding: boardercross, 
snowpark, slalom, freeride

LES PORTES DE LA VANOISE , 
LE TÉTRAS ,
LES CAMPANULES  (nebo jiné)
Různé rezidence ve středisku La Norma, 
ve vzdálenosti 50–500 m od  vleků, 
v  blízkosti obchodů a restaurací. 
Venkovní parkování v blízkosti zdarma.

Typ ubytování: 
Ap. 4 (25–30 m2) – obývací pokoj 
s  rozkládacím dvoulůžkem (možno 

i šuplík), ložnice s dvoulůžkem nebo 2 samostatnými 
lůžky či palandou.
Ap. 6 (32–35 m2) – stejné jako Ap. 4, navíc ve vstupní 
místnosti palanda.

Vybavení: všechny apartmány mají kuchyňský kout 
(elektrický sporák, trouba, lednice, kavovar, většinou 
myčku), koupelnu/WC, balkon nebo terasu. Povlečení 
v ceně.

Kauce: 300 €/apartmán (pouze platební kartou)
Pobytová taxa: cca 2–2,5 €/os. od 18 let/noc

Příplatky: set ručníků 10 €/os. (nutno objednat 
předem), domácí zvíře 35 €/pobyt, závěrečný úklid 
52–61 € dle ubytování

135 km 17×6× 18×

10× 160× 10× 9×

2× 1×

200 m

200 m

50–500 m

Puy St. Vincent

Dame Blanche

Chalets PSV

Typové foto interiéru

La Norma

Sleva pro děti do 12 let
Cenově výhodné středisko

Populární après-ski party

Na jeden skipas až 300 km sjezdovek
Super cena v žádaných termínech

Již léta oblíbené středisko na českém trhu
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od 10.790 Kč LES 2 ALPES

Francie | Les 2 Alpes

Vynikající alpské středisko, řadící se do absolutní světové špičky, 
s  největším areálem ledovcového lyžování v Evropě, na němž se 
lyžuje i v létě. Lanovkami a podzemním metrem se lze dostat až 
do 3.421 m n. m., kde lze navštívit ledovcovou jeskyni, zalyžovat si na 
ledovci nebo pokračovat až do nadmořské výšky 3.568 m. Mimořádné 
jsou i terény pro carving a jízdu mimo sjezdovky. Pro freestylové lyžaře 
a snowboardisty je připravena tzv. „Slide zóna“ – 200 ha ve výšce 2.600 
až 3.200 m s kaňony, průrvami, vodopády a dalšími atrakcemi. Středisko 
Les 2 Alpes a skipas Grande Galaxie nabízí další skvělé možnosti: 2denní 
lyžování v Alpe d'Huez (250 km tratí), do něhož zajíždí 2× týdně skibus 

(za poplatek) a jednodenní lyžování ve středisku Serre Chevalier, Puy 
St. Vincent nebo v oblasti tzv. „Mléčné dráhy“ – Montgenèvre a italské 
Sestrière (vlastní doprava). Vynikající je nabídka „après-ski“: vyhřívaný 
venkovní bazén a kluziště, sportovní centrum, bowling, squash, sauna, 
vířivky, horolezecká stěna, diskotéky, bary, restaurace i mnoho obchodů.

Skipas: 6denní skipas Grande Galaxie: Les 2 Alpes (200 km) v ceně.
V rámci skipasu možnost dvoudenního lyžování ve středisku Alpe d'Huez 
(skibus 2× týdně cca 17 €).
V rámci skipasu 1× Serre Chevallier, 1× Puy St. Vincent, 1× Mongenèvre, 
1× Sestriere (IT). Pouze pro vlastní dopravu – není skibus!

MEIJOTEL , PLEIN SUD  
(nebo jiné)
Rezidence nacházející se 
v  centrální části nazvané 
Mi-Alpes, poblíž nástupní stanice 
Jandri a dojezdu sjezdovek (cca 
100  m). Jedná se o standardní 
rezidence, velmi účelně 
zařízené, většinou s  balkónem. 
Po středisku jezdí skibus.

Typ ubytování:
St. 2 (cca 13 m2), St. 4 (cca 30 m2), 
Ap. 6 (cca 40 m2). Povlečení vlastní.

Kauce: 300 €
Pobytová taxa: cca 1 €/os. od 18 let/noc

Další možnosti střediska: 
večerní lyžování, 
3×  sáňkařská dráha, 

venkovní vyhřívaný bazén a kluziště 
ve  středisku (obojí za  poplatek), 
horolezecká stěna, sportcentrum, 
obchody, restaurace, diskotéky

Snowboarding: 2× snowpark 
(boardercross, U-rampa)

50–100 m

Za poplatek 50–100 m

Za poplatek

50–200 m200 m
za konzumaci

Za poplatek

LES 2 ALPES 1.300–3.568 m n. m.
200 km 20×12× 50× 14× 224× 17× 21×25 km 5× 1×

 ALPE D'HUEZ – OZ EN OISANS

Francie | Alpe d'Huez

Alpe d'Huez, známé jako místo dojezdu „Královské etapy“ Tour de France, 
leží v Savojských Alpách v pohoří Grandes Rousses v oblasti přezdívané 
„Sluneční ostrov“. Je desátým největším střediskem v Evropě a kvalitou 
lyžování je na tom jistě ještě lépe. Středisko s 250 km tratí, dokonalým 
zázemím a nabídkou programů mimo svah, rozprostírající se hlavně 
na jižně orientovaných svazích pod Pic Blanc (3.330 m n. m.), si jistě 
získá i ty nejnáročnější lyžaře a snowboardisty. Velká nadmořská 
výška, ledovec Sarenne a dostatek sněhových děl umožňují lyžování 
do pozdního jara. Velkým zážitkem pro zdatné bude jistě zdolávání jedné 
z nejtěžších sjezdovek Evropy – Le Tunnel, procházející 200 m dlouhým 

osvětleným tunelem ve skále, nebo 16 km dlouhé sjezdovky La Sarenne, 
začínající pod Pic Blanc a překonávající výškový rozdíl 1.600 m. Většina 
z vás si oblíbí rychlé červené sjezdovky, vedoucí do jednotlivých satelitů 
Oz en Oisans, Vaujany, Villard a Auris. Snowboardisté ocení dva krásné 
snowparky.

Skipas: 6denní skipas Alpe d'Huez Grand Domaine (250 km) v ceně, platí 
v celé oblasti Alpe d'Huez včetně satelitů – termín 6. 1.
6denní skipas Grande Galaxie platí navíc 2× v oblasti Les 2 Alpes, 
1× Serre Chevallier, 1× Puy St. Vincent, 1× Mongenevre, 1× Sestriere (I). 
Pouze pro vlastní dopravu – není skibus!

LES COULEURS
SOLEIL
Rezidence v  Oz en Oisans 
cca 150  m od  sjezdovek, 
70 m od obchodní zóny.

Typ ubytování: St. 4 
(25 m2), Ap. 5 (28 m2), Ap. 6 
(30 m2). Povlečení vlastní.

Kauce: 200 €
Pobytová taxa: cca 0,8 €/
os. od 18 let/noc

Příplatky: povlečení cca 
10€/os., závěrečný úklid 

75–120 € dle velikosti ubytování, ručníky 6,50 €

Další možnosti střediska: malý bazén a sauna v sousedním 
hotelu (za poplatek), na skipas zdarma 1× kluziště a 1× bazén 
ve Vaujany do 16 hod. (nejezdí skibus)

Snowboarding:
2× snowpark

70 m

70 m

150 m

Zdarma
na recepci

Vaujany
zdarma

Vaujany
zdarma

Vaujany
za poplatek

Alpe d'Huez
za poplatek

ALPE D'HUEZ 1.125–3.330 m n. m.
250 km 40×16× 38× 43× 998× 30× 23× 18×

Plein Sud

Les 2 Alpes

Les Couleurs Soleil

od 9.290 Kč

Vynikající celoroční top-středisko
200 km sjezdových tratí

Největší sjízdný ledovec (3.568 m n. m.)
2 dny lyžování v Alpe d' Huez – skibus

Top-freestyle slide zóna Evropy
Ubytování v centru Les 2 Alpes

Bohatý noční život

Velmi výhodná cena ubytování
250 km úchvatných sjezdových tratí

Vysoká nadmořská výška a ledovec La Sarenne
Celou sezónu vynikající sněhové podmínky

La Sarenne + Le Tunnel, jedna z nejproslulejších
a nejdelších černých sjezdovek Evropy

TOP STŘEDISKO TOP STŘEDISKO

Alpe d'Huez

Příplatky: povlečení 12 €/os., set 
ručníků 9  €/os., domácí zvíře 46 €/
týden, závěrečný úklid 40–90 € dle 
ubytování
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HAMEAU DES EAUX
D'ORELLE
Ubytovací komplex složený z 8 chaletů, 
restaurace a spa zony o velikosti 
200 m2 (vířivky, sauna, hamman, 
jacuzzi, turecká lázeň). Nachází se 
v  malé horské vesničce Orelle v  údolí 
Maurienne, cca 900 m od kabinové 
lanovky propojující skiareál Orelle s Val 
Thorens (možno pronajmout skříňku 
na lyže u telekabiny 6,5 €/den/2 os.; 
12,5  €/den/4 os.). Od rezidence jezdí 
skibus přímo k telekabině. V  Orelle 
je malý obchůdek se základními 
potravinami, bar, rychlé občerstvení 
a pošta. Ostatní v St. Michelle 
de Maurienne (6 km).

Typ ubytování: 
St. 2 (25 m2), St. 4 (25 m2), Ap. 3 (24–
26 m2), Ap. 4 (27–28 m2), Ap. 6 (31 m2). 

Vybavení: povlečení, TV, Wi-Fi, vstup 
do bazénu a wellness (děti do 18 let jen v doprovodu 
dospělé osoby) zdarma.

Kauce: 500 € (pouze kartou)
Pobytová taxa: cca 1 €/os. od 18 let/noc

Příplatky: závěrečný úklid 50–80 €; čisticí 
prostředky 8,5  €; ručníky 10  €/os.; venkovní 
parkování zdarma dle místa, kryté parkování 50 €/
týden

 VAL THORENS – ORELLE/LES 3 VALLÉES od 10.590 Kč

Francie | Val Thorens

Jedním ze skiareálů v rámci Tří údolí je i  Val Thorens, nejvýše 
položené lyžařské středisko Evropy. Jsou tu skvělé sněhové podmínky 
od listopadu do poloviny května. Z vrcholu Cime de Caron (3.195 m), se 
naskýtá pohled na okolní velikány, včetně Mont Blancu. Val Thorens 
je ideálním místem pro sportovně laděné lyžaře i snowboardisty. Ti si 
přijdou na své v  moderním snowparku s halfpipe, boardercrossem 
a  raily. Pro odvážné je připravena mezi Orelle a Val Thorens závěsná 
dráha Tyrolienne. A pro ty, co se rádi i baví, se stal v poslední době 
atrakcí bar La Folie Douce s živými vystoupeními. Díky poloze ubytování 
v Orelle si můžete za velice příznivou cenu vychutnat celé toto středisko 

a navíc i manchester téměř po celý den na poloprázdných a krásně 
profilovaných sjezdovkách v Orelle. Propojení mezi Orelle a Val Thorens 
zajištuje kabina, která vás za cca 12 minut vyveze do skiareálu Orelle 
na Plan Bouchet a odtud je gondola, která vás vyveze až na samotný 
vrchol Cime de Caron, odkud jsou dvě možnosti, jak se přehoupnout přes 
3tisícovku do Val Thorens.

Skipas: 6denní skipas Orelle/Val Thorens (150 km) v ceně. Na místě je 
za příplatek 41 € možnost rozšířit skipas o 1denní lyžování v celé oblasti 
3 údolí. Kauce na keycard 3 €.
Skipas 3 údolí vzhledem k poloze ubytování nenabízíme.

Další možnosti střediska: 
návštěvy muzea a kostela, 
lekce jógy a fitness. 

Možnost snídaně se „ski patrol“ na 
vrcholu 3000 za 10 €, závěsná dráha 
Tyrolienne mezi Orelle a Val Thorens

Snowboarding:
2× snowpark

VAL THORENS/ORELLE 900–3.230 m n. m.

150 km 29×9× 33× 11× 99 km 2× 15× 9×

10.590 Kč LES MENUIRES/LES 3 VALLÉES

Francie | Les Menuires/Les 3 Vallées

Leží v oblasti severních Alp, v pohoří Savoie, v údolí Belleville. 
Je  bezesporu jedním z nejlepších světových středisek, tvoří součást 
největší lyžařské oblasti světa – Les 3 Vallées. Samotné Les Menuires 
nabízí 160 km sjezdových tratí a s okolními středisky Val Thorens, 
Mottaret-Méribel a Courchevel-Tania je propojeno nepřeberným 
množstvím vleků a lanovek. Dohromady tvoří olympijskou oblast 
známou jako „3 údolí” (Les Trois Vallées) se 610 km sjezdovek. Poloha 
střediska zaručuje dostatek slunce na všech svazích a sjezdovkách, 
díky nadmořské výšce a rozsáhlému systému umělého zasněžování 
i sněhovou pokrývku během celé sezóny. Středisko je moderně vybaveno 

a nabízí po lyžování společenské vyžití v podobě barů, restaurací 
či  nočních klubů. Je tu venkovní vyhřívaný bazén, kluziště a relaxační 
centrum s krytým bazénem, posilovnou, saunou, hydromasážemi 
a jacuzzi. Skibusy jsou v provozu do pozdních nočních hodin.

Skipas: 6denní skipas Les Menuires/St. Martin de Belleville (160 km) 
v ceně.
6denní skipas Les 3 Vallées (Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel, 
Les Menuires a Val Thorens) – 610 km: za příplatek – doporučujeme!
Na místě je možné 1denní rozšíření na 3 údolí za 41 €.

LES MENUIRES 1.450–2.850 m n. m.

Další možnosti střediska: venkovní vyhřívaný bazén, kluziště, 
sportovní centrum s bazénem, bary, restaurace, obchody

Snowboarding a free ski:
1× snowpark v Les Menuires

MÉDIAN
Rezidence leží v části 
Reberty 1.850 – 20 m 
od sjezdovky (za 
dobrých sněhových 
podmínek lze dojet 
až k lyžárně), poblíž 
komerční zóny.

Typ ubytování: St. 3, 
Ap. 4

NECOU
Rezidence leží v části 
Reberty 2.000 – 
100  m od sjezdovek, 
poblíž komerční 
zóny. Povlečení na 
1 použití v ceně.

Typ ubytování: St. 3, 
St. 4, Ap. 4, Ap. 6

Kauce: 400 €
Pobytová taxa: cca 1 €/os. od 
18 let/noc

Příplatky: závěrečný úklid od 
65  €; bavlněné povlečení 4  €/
rez. Necou, cca 12 €/rez. Médian; 
ručníky cca 7,5 €

LES 3 VALLÉES 1.130–3.230 m n. m.

610 km 117×31× 134× 50×

2126× 54× 63× 40×

160 km 24×5× 37× 12×

408× 5× 13× 8×

200 m

200–500 m

20–100 m

Za poplatek

Za poplatek

Za poplatek

28 km

Val Thorens

Bazén v rezidenci

Hameau des Eaux d'Orelle

Typové foto studia

Necou Médian

Centrum Les Menuires

Prestižni a kvalitní středisko
Gondola na vrchol Cime de Caron

Moderní prostorné chalety
s bazénem a wellness v Orelle

Na oblast „3 údolí” přívětivá cena
Ubytování poblíž sjezdovek

Zdarma

V rezidenci

900 m

Zdarma

900 m

Zdarma
v apartmánech

TOP STŘEDISKO TOP STŘEDISKO
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13.190 Kč

Francie | Méribel/Mottaret/Les 3 Vallées

 MÉRIBEL – MOTTARET/LES 3 VALLÉES

Méribel se nachází v samém srdci 3 údolí, tudíž má úžasnou polohu pro 
lyžování i v sousedních dvou lyžařských údolí (La Tania/Courchevel a 
údolí Belleville, Menuires a Val Thorens s Orelle), které čítají dohromady 
neuvěřitelných 610 km sjezdových tratí. Základní skipas Vallée Méribel 
zahrnuje skiareál Méribel, Méribel-Mottaret, Méribel Village a lázeňské 
městečko Brides les Bains, propojené dlouhou kabinovou lanovkou. 
Okolní více než dvoutisícovky, specifické klimatické podmínky a kvalitní 
systém umělého zasněžování zaručuje dobré sněhové podmínky po 
celou zimu. Navíc moderní přepravní zařízení a upravené různorodé 
sjezdovky umožnují sjezdovat celý den na slunci, což nadchne opravdu 

každého lyžaře jakékoliv pokročilosti. V Méribelu najdete kromě obvyklé 
vybavenosti i bazén, kluziště, squash, bowling, horolezeckou stěnu, 
posilovnu či taneční studio. Po středisku jezdí několik skibusových linek 
v rámci Méribel-Mottaret, na skipas zdarma.

Skipas: 6denní skipas Údolí Méribel (Méribel, Méribel-Mottaret, Méribel 
Village, Brides les Bains – 150 km) v ceně.
6denní skipas Les 3 Vallées (Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel, 
Les Menuires a Val Thorens) – 610 km: za příplatek – doporučujeme!
Na místě je možné 1denní rozšíření na 3 údolí za 41 € (nevyplatí se, raději 
koupit hned 3 údolí).

MÉRIBEL/MOTTARET 1.400–2.952 m n. m. LES 3 VALLÉES 1.300–3.230 m n. m.

Další možnosti střediska: 2 olympijské sjezdovky, sáňkařská 
dráha, dětské zóny, skútry, psí spřežení, večerní sjezdy 
s pochodněmi, paragliding, sportovní komplex, bazén, bowling

Snowboarding:
2× snowpark

LE HAMEAU
DU MOTTARET
Komplex rezidencí ležící přímo 
u dojezdu sjezdovek v Méribelu 
1.800, s přímým vstupem 
k vlekům a obchodům, které jsou 
navzájem propojené. Apartmány 
a studia nabízíme bez 
konkretizace budovy. Centrum je 
vždy vzdáleno max. 500 m.

Typ ubytování: 
St. 3 (18 m2), St. 4 (27 m2), Ap. 
6 (40 m2) – vše jednoduše, ale 
účelně zařízeno. Povlečení 
a  závěrečný úklid (nutno vrátit 
ubytovací jednotku v uklizeném 
stavu) v ceně.

Kauce: 300 €
Pobytová taxa: cca 2,7 €/os. 
od 18 let/noc

Příplatky: Wi-Fi v biliárovém salónku 8 €/
den/2  přístroje; ručníky 10 €/os.; čisticí set 
6 €; dětský set (vanička, postýlka, židlička) 
35 €/týden; malé domácí zvíře 70 €/týden. 
V jedné z budov je kryté parkoviště (cca 80 €/
týden/auto, nutno objednat předem), jinak 
parkování venku zdarma u rezidence

500 m

500 m

50 m

8 €/den
22 €/týden

Za poplatek

Za poplatek

 LES ARCS – PARADISKI od 12.390 Kč

Francie | Les Arcs

Les Arcs je jedním z nejlepších středisek ve Francii a poskytuje lyžařům 
výběr sjezdovek všech stupňů náročnosti. Skládá se z několika částí 
(Arc 1.600, 1.800, 1.950, 2.000, Peisey/Vallandry), které jsou lyžařsky 
propojené. 70 % území lyžařské oblasti je v nadmořské výšce více 
než 2.000 m. Na skipas Essentiel lze lyžovat i ve vedlejším středisku 
La Plagne, s nímž je Les Arcs spojeno dvoupatrovou kabinovou lanovkou 
Vanoise Express. Je tím zpřístupněno 425 km sjezdových tratí pod 
souhrnným názvem Paradiski. Dostatek sněhu je zaručen nadmořskou 
výškou a severně orientovanými svahy.

Skipas: 6denní skipas „Classique Pass“ (200 km) v ceně, lyžování 
v Les Arcs/Peisey/Vallandry.
6denní skipas „Essentiel Pass“ – Les Arcs + La Plagne neomezeně 
(425 km) – za příplatek, navíc 1/2 dne lyžování v den příjezdu v sobotu 
odpoledne od 12.30 h. v Les Arcs. Navíc prioritní odbavení u některých 
lanovek a vleků či různé slevy ve sportovních střediscích nebo na 
zábavních atrakcích ve středisku (aquapark Mille 8, bowling, lyžařská 
škola, spa, sněžné skútry, kino).

LES ARCS 1.200–3.226 m n. m. PARADISKI 1.200–3.250 m n. m.

Další možnosti střediska: lyžařský letmý kilometr, 
aquapark v Arc 1800 – Mille 8, zážitková sáňkařská 
dráha, paragliding (od 50 €/os.), ledová jeskyně cca 6 €, 

obchody, bary, restaurace

Snowboarding:
2× snowpark 
(boarder-cross, 

U-rampa)

LES GENTIANES , 
LES MICHAILLES , 
GRANDE OURSE , AIGLE , 
ARC EN CIEL  (nebo jiné)
Rezidence leží v Peisey/Vallandry poblíž 
sjezdovek, vleků a stanice lanovky 
Vanoise Express (cca 50–300 m). 
Parkování v blízkosti rezidence či na 
veřejných krytých parkovištích zdarma.

Typ ubytování: St. 2, St. 4, Ap. 6

Kauce: cca 300 €
Pobytová taxa: cca 1 €/os. od 18 let/noc

Příplatky: závěrečný úklid cca 58–71 €
200 m

200 m

50–300 m

6 €/os.

200 km 43×16× 62× 3×

321× 11× 27× 9× 43 km

425 km 79×36× 137× 12×

958× 65× 62× 20×

150 km 24×8× 26× 11×

408× 9× 15× 14× 25 km

610 km 117×31× 134× 50×

2126× 54× 63× 40×

Top středisko Les Arcs s 200 km sjezdovek
Paradiski = Les Arcs + La Plagne – více jak 400 km sjezdovek

Novinka: ubytování v blízkosti lanovky Vanoise Express

Vanoise Express Les Michailles

Les ArcsLes 3 Vallées

Rezidence Le Hameau du Mottaret

Les 3 Vallées – největší skiareál světa
610 km vzájemně propojených sjezdovek

Ubytování v centru „3 údolí”
Rezidence u dojezdu sjezdovky

Skipas „3 údolí” 6=5 lyžuj 6 dní, zaplať 5 

TOP STŘEDISKO TOP STŘEDISKO

Le Hameau du Mottaret

Rezidence Vallandry
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od 13.690 Kč TIGNES/VAL D'ISÈRE

Francie | Tignes/Val d'Isère

Tignes je považováno za nejlepší lyžařské středisko světa. Leží na úpatí 
ledovce Grande Motte v nadmořské výšce 2.100 m a zaručuje kvalitní 
lyžování téměř 365 dní v roce. Se sousedním Val d'Isère vytváří jednu 
z nejkvalitnějších lyžařských oblastí světa. Na 300 km sjezdových 
tratí můžete lyžovat celý týden, aniž byste jedinou trať sjeli dvakrát. Na 
závodní trati O.K. ve Val d'Isère se každoročně v prosinci organizuje 
„Kritérium prvního sněhu“, zahajující seriál SP ve sjezdovém lyžování. 
Celá oblast je vybavena nejmodernějšími přepravními zařízeními, 
(raritou je tunelová lanovka, která za 6 minut vyveze na úpatí ledovce 
do výšky 3.030 m až 300 lyžařů). Samozřejmostí je systém umělého 
zasněžování. Tignes se skládá ze tří částí: Le Lavachet, Le Lac a nejvýše 
položený Val Claret. Všechny části jsou spojeny pravidelně jezdícími 

skibusy. Všude najdete řadu restaurací, barů, půjčoven a sportovních 
prodejen. Po lyžování lze navštívit bowling, fitness, tělocvičnu nebo 
si zahrát stolní tenis či squash. Zpestřením v nabídce střediska 
je aquacentrum Le Lagon v části Le Lac. Kvality tohoto střediska jsou 
nepopsatelné, musí se zažít, kdo jednou okusil tento lyžařský ráj, rád 
se sem vrací.

Skipas: 7denní skipas Tignes + Val d'Isère (300 km) v ceně. Bonusem 
je 7. den lyžování ZDARMA, využitelný pro účastníky hlavně s vlastní 
dopravou – lyžování v sobotu po předání uklizených ubytovacích 
jednotek, bez možnosti jejich dalšího využití či uložení zavazadel. 
Pro  klienty s autobusovou dopravou je využití závislé na odjezdu 
autobusu ze střediska. Na skipas vstup do bazénu Le Lagon zdarma.

TIGNES + VAL D'ISÈRE 1.550–3.456 m n. m.

Další možnosti střediska: aquapark Le Lagon v Le Lac 
s  25 m bazénem a saunami, sportovní a kulturní 
centrum, animační programy, jurty aj.

Snowboarding a free ski:
3× snowpark v Tignes,
1× snowpark ve Val d'Isère

HOME CLUB  (nebo jiné)
Rezidence leží v části 
Le Lavachet, vzdálenost 
rezidence cca 150 m od 
sedačkových lanovek 
Chaudannes a Paquis, poblíž 
je zastávka skibusu a obchody.

Typ ubytování: St. 4 
(21–24  m2), Ap. 6 (40–43  m2) 
– max. 1  neobsazené lůžko 
(max. 2 na Ap. 6)

Vybavení: Všude je 
jednoduché a účelné zařízení, 
kuch. kouty mají elektrický 
vařič, mikrovlnku, většinou 
myčku, lednici, nádobí a 
příbory. Povlečení, utěrky, 

ručníky a čisticí prostředky vlastní. Úklid 
provádějí klienti sami.

Kauce: 400 €/St., 600 €/Ap.
Pobytová taxa: cca 0,83–1,6 €/os. 
od 18 let/noc

Příplatky: závěrečný úklid 40–60 €; 
povlečení 15  €; ručníky 5 €; Wi-Fi 39 €/
týden; venkovní parkování cca 90 €/týden 
– povinné

100 m

300 m

150 m

Za poplatek

Zdarma

300 km 44×25× 69× 21× 225 km 25× 39× 9× 2×

  CERVINIA/ZERMATT 14.490 Kč

Itálie | Cervinia/Zermatt

Oblast nadchne lyžaře a snowboardisty všech výkonnostních stupňů, 
je však absolutním rájem pro lyžaře experty. Nejdelší sjezdovka (22 km 
dlouhá z Piccolo Cervino do Valtournenche) nadchne i nejnáročnější 
lyžaře. 360 km vzájemně propojených sjezdovek spojuje tři skiareály: 
Breuil-Cervinia s Valtournenche na italské straně a švýcarský Zermatt. 
Vysoká nadmořská výška zaručuje kvalitní sněhové podmínky do 
pozdního jara. Řada nejmodernějších přepravních zařízení dokresluje 
kvalitu tohoto střediska, nesrovnatelně cenově výhodnějšího, než 
sousední švýcarský Zermatt. Bonusem CK Victoria je výlet na nejvyšší 

italskou horu Monte Rosa a pod Mont Blanc (Courmayeur).

Skipas: 6denní skipas Cervinia (Valle d'Aosta, 157 km) pro oblast 
Cervinia – plati pro skiareál Cervinia a Valtournenche (z toho 2 dny 
možnost lyžování v ostatních střediscích ve Valle d'Aosta). Možnost 
rozšíření na lyžování v oblasti Zermatt (CH) dospělý/junior/dítě 
35/30/18 €/den.
V ceně 1× lyžování na Monte Rosa a 1× v Courmayeru autobusem CK. 
Kauce na keycard 5 €.

BELLEVUE
Rezidence se nachází 
v Antey Saint André 
(cca 8 km od lanovky 
Valtournenche a 17 km 
od Cervinie). Dopravu do 
Valtournenche zajišťuje 
1× denně autobus CK.

Typ ubytování: St. 2, 
St. 3, St. 4, Ap. 3, Ap. 4, 
Ap. 5

Kauce: cca 100 €
Pobytová taxa: cca 0,4 €/
os. od 11 let/noc

1.500 m

1.500 m

8 km

Zdarma

Další možnosti střediska: 
bazén ve Valtournenche

Snowboarding: 2× boardercross, 5× U-rampa, 3× funpark  

CERVINIA 1.524–3.480 m n. m. CERVINIA/ZERMATT 1.524–3.883 m n. m.

157 km 102 km13 km 42 km

78 km 3× 12× 5×

360 km 222 km64 km 74 km

190 km 11× 22× 20×

+ COURMAYEUR
+ MONTE ROSA

Skipas 7=6 lyžuj 7 dní, zaplať 6 
Nejlepší lyžařské středisko světa

Skipas Tignes + Val d'Isére v ceně zájezdu
Lyžování až do 3.456 m n. m.

Převaha severních svahů
Aquapark Le Lagon ZDARMA

Novinka: dítě do 8 let skipas zdarma

Home Club

TOP STŘEDISKO TOP STŘEDISKO

Lyžařská fantazie pod Matterhornem
na úbočích čtyřtisícovek

Přes kopec do švýcarského Zermattu
Safari Valle d'Aosta

4 špičková střediska busem CK v ceně
4× Cervinia/Zermatt

1× Courmayeur + 1× Monte Rosa

Bar rezidenceBellevue Interiér rezidence

Matterhorn

Home Club

Tignes
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře 

Ing. Ladislav Jarý – VICTORIA se sídlem Cihlářská 
26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK 
VICTORIA) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi 
CK VICTORIA a zákazníkem, kterým může být jak 
fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), 
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů České republiky, jako 
je Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), Obchodní 
zákoník (č. 159/1999 Sb.) a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 2016/679.

2. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře 
Ing. Ladislav Jarý – VICTORIA jsou platné pro 
všechny zájezdy a jiné služby cestovního ruchu 
poskytované cestovní kanceláří a tvoří nedílnou 
součást smlouvy uzavřenou mezi zákazníkem a CK 
VICTORIA. CK VICTORIA si vyhrazuje právo uvést 
v prodejních materiálech (katalog, nabídkový list 
apod.) odlišné podmínky, které mají přednost před 
těmito smluvními podmínkami.

3. CK VICTORIA poskytuje své služby bez omezení, 
pouze osoby mladší 18 let mohou užívat služeb jen 
se souhlasem svého zákonného zástupce. Osoby 
mladší 15 let mohou využívat služby CK VICTORIA 
jen v doprovodu osoby starší 18 let.

ČLÁNEK II
SMLUVNÍ VZTAH

1. Účastníkem smluvního vztahu je na jedné straně 
CK VICTORIA, a to buď přímo prostřednictvím 
sítě vlastních prodejních míst nebo nepřímo, 
prostřednictvím autorizovaných prodejců, se 
kterými má CK VICTORIA uzavřenou smlouvu o 
provizním prodeji. Na straně druhé je zákazník.

2. Předmětem smluvního vztahu, ve kterém jsou 
práva a povinnosti smluvních stran upravovány 
těmito Podmínkami, je prodej
a) tuzemských nebo zahraničních zájezdů, tj. 

předem sestavené nabízené a prodávané 
kombinace služeb cestovního ruchu za 
souhrnnou cenu (dále jen zájezd)

b) kombinace služeb cestovního ruchu v tuzemsku 
či zahraničí na základě individuálního požadavku 
zákazníka tj. na objednávku (dále jen služby na 
objednávku)

c) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných 
služeb cestovního ruchu, které CK VICTORIA 
zajišťuje zákazníkům dodáním vlastních služeb 
nebo jejich zprostředkováním u jiných dodavatelů 
v tuzemsku i zahraničí (dále jen jednotlivé služby 
cestovního ruchu)

3. a) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, 
s předmětem dle článku II odst. 2 písm. a) těchto 
Podmínek, vzniká uzavřením Smlouvy o zájezdu 
tj. podpisem zákazníka, případně podpisem jeho 
zákonného zástupce na Smlouvě o zájezdu a jejím 
potvrzením cestovní kanceláří. Při elektronické 
komunikaci je smlouva platná bez podpisu po 
potvrzení ze strany CK.
b) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, 

s předmětem dle článku II odst. 2, písm. b)c) 
těchto Podmínek, vzniká podáním podepsané 
Objednávky služeb zákazníkem nebo jeho 
zákonným zástupcem a jejím potvrzením 
cestovní kanceláří. Při elektronické komunikaci 
je smlouva platná bez podpisu po potvrzení ze 
strany CK.

4. Předáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo 
předáním podepsané Objednávky služeb zákazník 
stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy 
a souhlasí s ním, že obdržel všechny přílohy 
tvořící nedílnou součást smlouvy a že všechny 
smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. 
Při elektronické komunikaci zákazník strvzuje 
platnost a obsah smlouvy i bez podpisu.

5. Potvrzením Smlouvy o zájezdu nebo potvrzením 
Objednávky služeb se CK VICTORIA zavazuje 
zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém 
rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými 
podmínkami.

6. Smluvní vztah, který vznikl na základě uzavřené 
Smlouvy o zájezdu nebo potvrzené Objednávky 
služeb, mezi zákazníkem a cestovní kanceláří, je 
platný pro všechny další zúčastněné osoby uvedené 
ve Smlouvě o zájezdu nebo Objednávce služeb, 
tzn. pro objednavatele služeb i  spolucestující. 
Za smluvní závazky spolucestujících ručí 
objednavatel jako za své vlastní.

ČLÁNEK III
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CK VICTORIA má právo na zaplacení zájezdu 
nebo jednotlivých služeb před jejich poskytnutím 
a zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu nebo 
cenu jednotlivých služeb před jejich čerpáním.

2. Ceny zájezdů a jednotlivých služeb jsou cenami 
sjednanými dohodou mezi CK VICTORIA a 
zákazníkem.

3. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedena ve 
Smlouvě o zájezdu, jedná-li se o služby dle článku II 
odst. 2 písm. a) těchto Podmínek, nebo je uvedena 
na Objednávce služeb, jedná-li se o služby dle 
článku II. odst. 2 písm. c) těchto Podmínek.

4. Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán takto:
Záloha ve výši 40 % ze stanovené celkové ceny 

zájezdu nebo celkové ceny objednaných služeb 
je splatná ihned při vzniku smluvního vztahu (při 
platbě v hotovosti či platební kartou) nebo do 
doby splatnosti vystaveného zálohového dokladu 

(zálohová faktura, zálohová složenka apod.) 
Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě zálohy, 

stává se smlouva nebo objednávka neplatnou a 
objednaný zájezd nebo objednané služby jsou bez 
upozornění zákazníka stornovány.

Doplatek do celkové ceny zájezdu nebo objednaných 
služeb je zákazník povinen uhradit bez vyzvání CK 
VICTORIA, nejpozději 63 dnů před začátkem plnění 
sjednaných služeb. Neučiní-li tak, má CK VICTORIA 
právo odstoupit od smlouvy a zrušit zákazníkovi 
účast na objednaných službách. Úhrada, která 
již byla zákazníkem prokazatelně CK VICTORIA 
poukázána, se po odečtení odstupného, viz článek 
VII a článek VIII těchto Podmínek, zákazníkovi 
neprodleně vrátí. 

5. Vznikne-li smluvní vztah mezi CK VICTORIA a 
zákazníkem ve lhůtě kratší než 63 dnů před dnem 
začátku plnění první objednané služby, je zákazník 
povinen uhradit 100 % stanovené ceny služeb 
ihned při vzniku smluvního vztahu nebo do doby 
splatnosti vystaveného dokladu. Neučiní-li tak, 
stává se smlouva neplatnou a objednané služby 
jsou bez upozornění stornovány.

6. Způsoby úhrady
 – hotově v síti prodejen CK VICTORIA nebo u 
autorizovaných prodejců
 – platební kartou v síti prodejen CK VICTORIA
 – poukázkami společností Sodexo, Edenred a 
Cheque Déjeuner
 – složenkou CK VICTORIA, nebo složenkou 
autorizovaných prodejců
 – bankovním převodem, ale pouze na základě 
vystavené faktury CK VICTORIA nebo faktury 
vystavené autorizovaným prodejcem. Jako 
variabilní symbol je nutné vždy uvádět číslo 
vystavené faktury.

7. U služeb na objednávku dle článku II odst. 2 
písm. b) je CK VICTORIA oprávněna při podání 
objednávky účtovat zákazníkovi poplatek ve výši 
1000 Kč a zákazník je povinen tento poplatek 
uhradit. V případě, že po zpracování objednávky 
dojde k uzavření smlouvy je CK VICTORIA povinna 
započíst plnou výši účtovaného poplatku do 
zálohy, resp. do celkové ceny objednaných služeb. 
Nedojde-li ke vzniku smluvního vztahu z titulu 
nemožnosti potvrzení objednávky zákazníka, je CK 
VICTORIA povinna účtovaný poplatek v plné výši 
neprodleně vrátit.

8. Změny ceny služeb:
CK VICTORIA má právo jednostranným úkonem 

zvýšit cenu služeb uvedenou ve Smlouvě o zájezdu 
nebo v Objednávce služeb v případě, že dojde ke 
zvýšení
a) ceny pohonných hmot a s tím související zvýšení 

ceny za dopravu
b) plateb spojených s dopravou
c) směnného kurzu české koruny použitého pro 

stanovení ceny služeb v průměru o více než 10 %
Zvýšení ceny u zájezdů a služeb je možné, pokud k 

němu dojde do 21. dne před dnem zahájení plnění. 
Cenu zájezdu nebo služeb, uvedenou ve Smlouvě 
o zájezdu (Objednávce služeb), je CK VICTORIA 
oprávněna zvýšit o částku, o kterou se zvýší cena 
nebo platba dle odst. 8 písm. a)b) tohoto článku 
Podmínek. V případě zvýšení směnného kurzu 
české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu 
nebo služeb v průměru o 10 % a více je CK VICTORIA 
oprávněna zvýšit cenu zájezdů nebo služeb 
maximálně o částku odpovídající procentní výši 
změny kurzu. Rozhodný den, kdy byla stanovena 
cena zájezdu nebo služby cestovního ruchu je 
uveden v nabídkovém katalogu nebo v nabídkových 
listech. U služeb na objednávku, není-li cena služby 
uvedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodný 
den považuje den potvrzení objednávky.

Písemné oznámení o zvýšení ceny je CK VICTORIA 
povinna zákazníkovi odeslat doporučeným 
dopisem do místa bydliště/sídla uvedeného ve 
Smlouvě o zájezdu/Objednávce služeb nejpozději 
21. den před zahájením plnění první objednané 
služby.

Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení 
ceny uhradit rozdíl v ceně zájezdu nebo služby. Při 
porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má 
CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, čímž 
není dotčeno její právo na úhradu škody.

9. CK VICTORIA má právo před zahájením zájezdu 
nebo před zahájením čerpání služeb, které jsou 
předmětem smluvního vztahu dle článku II těchto 
Podmínek, upravit cenu služeb a vyhlásit nové 
ceníky, je-li k tomu nucena i z jiných objektivních 
důvodů, než které jsou uvedeny v odst. 1 tohoto 
článku, zejména v případě zvýšení cen služeb 
dodavatelů. Takto upravené ceny služeb jsou 
platné ode dne vyhlášení a vztahují se na všechny 
zájezdy, služby na objednávku i na jednotlivé služby 
cestovního ruchu u nichž nebyla do tohoto dne 
zahájena jejich realizace. CK VICTORIA i zákazník 
postupují v tomto případě dle článku VI odst. 2 
těchto Podmínek.

ČLÁNEK IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K právům zákazníka patří zejména
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a 

zaplacených služeb,
b) právo vyžadovat od CK VICTORIA informace o 

všech skutečnostech, které se dotýkají smluvně 
sjednaných a zaplacených služeb,

c) právo být seznámen s případnými změnami ve 

smluvně sjednaných službách,
d) právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb 

odstoupit od smlouvy dle čl. VII těchto Podmínek,
e) právo na reklamaci vad a jejich vyřešení v 

souladu s ustanovením článku X,
f) právo na ochranu osobních dat a informací o 

cílech cest, které jsou obsahem smlouvy před 
nepovolanými osobami,

g) právo, nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu 
na poskytnutí dalších písemných podrobných 
informací, o skutečnostech, které jsou pro 
zákazníka důležité, a které jsou CK VICTORIA 
známy, pokud nejsou již obsaženy ve Smlouvě 
o zájezdu/Objednávce služeb nebo v katalogu, 
který byl zákazníkovi předán.

Mezi tyto informace patří zejména:
– informace o platbách za služby, jejichž cena 

není zahrnuta v ceně zájezdu nebo ceně 
objednaných služeb, ale tvoří součást zájezdu 
nebo objednaných služeb,

– informace o poloze ubytování, jeho kategorii 
a stupně vybavenosti, je-li ubytování součástí 
objednaných služeb,

– informace o stravování, jeho způsobu a rozsahu, 
je-li strava součástí objednaných služeb,

– informace o možnosti kontaktu s nezletilou 
osobou nebo zástupcem CK VICTORIA v místě 
pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož 
účastníkem je nezletilá osoba,

– informace o jménu, adrese a telefonním čísle 
osoby, na kterou se může zákazník v případě 
nesnází v průběhu pobytu obrátit a informace o 
adrese a telefonním čísle zastupitelského úřadu.

h) právo požadovat změnu ve Smlouvě o zájezdu 
nebo Objednávce služeb. Změny smluvních 
podmínek na přání zákazníka se řídí ustanovením 
článku VI odst. 4 těchto Podmínek.

2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout CK VICTORIA součinnost, která 

je nutná k zabezpečení a poskytnutí služeb, 
především pravdivě a úplně uvádět cestovní 
kanceláři požadované údaje ve Smlouvě 
o zájezdu nebo Objednávce služeb včetně 
jakýchkoliv změn,

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled 
dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod 
a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, 
že zákazník starší 15  let a mladší 18 let čerpá 
služby bez jeho doprovodu,

d) nahlásit účast cizích státních příslušníků,
e) zaplatit sjednanou cenu zájezdu nebo služeb v 

souladu s článkem III těchto Podmínek,
f) pokud je součástí služeb pobyt nebo zájezd 

do zahraničí, mít u sebe platný cestovní doklad, 
případně vízum, pokud je vyžadováno, 

g) dodržovat platné předpisy zařízení a subjektů, 
jejichž služby využívá, stejně jako zákonné 
předpisy České republiky či navštíveného státu,

h) uposlechnout pokynů vedoucího zájezdu nebo 
delegáta v místě pobytu, nenarušovat průběh 
zájezdu, neobtěžovat ostatní účastníky zájezdu 
a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, 
dodavatelů služeb nebo CK. Cestovní kancelář 
Victoria má právo odstoupit s okamžitou 
platností od smlouvy před nástupem cesty či po 
započetí cesty, pokud cestující svým nevhodným 
a hrubým chováním vážně narušuje průběh cesty 
nebo pobytu, popř. hrozí nebezpečí, že by tato 
situace mohla nastat, a má právo zákazníka ze 
zájezdu vyloučit. Zákazníkovi v takovém případě 
zaniká nárok na úhradu nečerpaných služeb. 
Náklady na případnou zpáteční cestu nese 
zákazník sám. Vyloučena je přeprava osob v 
podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek.

i) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník 
povinen takové odstoupení oznámit v prodejním 
místě, kde uzavřel smluvní vztah s CK VICTORIA 
a to buď zasláním písemného oznámení nebo 
sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení 
v příslušném prodejním místě.

ČLÁNEK V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA

1. K právům a povinnostem zákazníků se vztahují 
odpovídající práva a povinnosti CK VICTORIA.

2. CK je povinna pravdivě a řádně informovat 
zákazníka o všech skutečnostech, týkajících 
se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka 
důležité a které jsou CK VICTORIA známé.

3. CK VICTORIA není povinna poskytnout 
zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených 
a zaplacených služeb.

4. CK VICTORIA je povinna v případě že nabízí a 
prodává zájezdy dle článku II odst. 2 písm. a) těchto 
Podmínek mít uzavřenou pojistnou smlouvu, na 
základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž CK uzavřela 
Smlouvu o zájezdu dle článku II odst. 3 písm. a) 
právo na plnění v případech, kdy CK v důsledku 
svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu 

v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí 
zájezdu,

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo 
cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil 
nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou 
cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze 

zčásti. 
CK VICTORIA je povinna v těchto případech předat 

zákazníkům současně se Smlouvou o zájezdu 
doklad pojišťovny, který obsahuje informace 
o  uzavřeném pojištění, zejména označení 
pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení 
pojistné události. Převzetí tohoto dokladu stvrzuje 
zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu.

5. Je-li součástí objednaných služeb ubytování a 
splnil-li zákazník povinnosti dle článku IV odst. 2 
písm. e) těchto Podmínek, je CK VICTORIA povinna 
nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením 
plnění vystavit zákazníkovi ubytovací poukaz (tzv. 
voucher), který předá, popř. zašle na adresu/sídlo 
zákazníka. Zákazník se uvedeným voucherem 
prokazuje při uplatňování nároků na čerpání 
objednaných služeb. 

Při ubytování v mobilních domech, chatkách, 
karavanech nebo stanech se samostatný ubytovací 
poukaz nevystavuje a zákazník se prokazuje 
Smlouvou o zájezdu (Objednávkou služeb) a 
doklady o zaplacení.

Článek VI
ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB

1. Zrušení zájezdu z titulu nedosažení min. počtu 
zákazníků:
a) CK VICTORIA má právo zrušit zájezd, jestliže do 

21 dnů před jeho zahájením nebude dosaženo 
minimálního počtu zákazníků. Minimální počet 
zákazníků je pro všechny zájezdy, není-li v 
katalogu uvedeno jinak, stanoven počtem 30. V 
případě, že CK VICTORIA zruší zájezd z důvodu 
nedosažení minimálního počtu zákazníků, je 
povinna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit 
doporučeným dopisem, nejpozději však ve lhůtě 
do 7 dní před jeho zahájením.

b) Jestliže CK VICTORIA zájezd podle písm. a) 
tohoto odstavce Podmínek zruší, má zákazník 
právo požadovat, aby mu byl na základě nové 
cestovní smlouvy/objednávky služeb poskytnut 
jiný zájezd, nejméně v kvalitě odpovídající 
původní Smlouvě o zájezdu/Objednávce 
služeb, může-li CK VICTORIA takový zájezd 
nabídnout. Nedojde-li ale k  uzavření nové 
Smlouvy o zájezdu/Objednávky služeb, je CK 
VICTORIA povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu 
ceny zájezdu podle zrušení Smlouvy o zájezdu/
Objednávky služeb, aniž by byl zákazník povinen 
platit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové 
Smlouvy o zájezdu/Objednávky služeb, platby, 
uskutečněné na základě původní Smlouvy o 
zájezdu/Objednávky služeb, se považují za platby 
uskutečněné podle nové Smlouvy o zájezdu/
Objednávky služeb.

c) CK VICTORIA má právo zrušit zájezd nebo 
služby cestovního ruchu, které jsou předmětem 
smluvního vztahu dle článku II těchto Podmínek 
i v důsledku neodvratitelné události, které 
nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které lze od ní rozumně požadovat.

d) Jestliže CK VICTORIA zruší zájezd z jiných 
důvodů, než které jsou uvedeny pod písmenny a) a 
c) tohoto odstavce ve lhůtě kratší než 20 dnů před 
termínem jeho zahájení je povinna zákazníkovi 
uhradit pokutu ve výši 10 % ceny zájezdu.

2. Změny dohodnutých služeb před zahájením 
zájezdu ze strany CK VICTORIA:

Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout 
služby dle smluvně dohodnutých podmínek a je-li 
tak CK VICTORIA nucena z objektivních důvodů 
před zahájením čerpání služeb změnit podmínky 
smlouvy, je CK VICTORIA povinna takové změny 
oznámit zákazníkovi doporučeným dopisem a 
navrhnout mu změnu smlouvy. Zákazník má právo 
se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude 
souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí. 
a) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení 

návrhu na změnu smlouvy od smlouvy 
neodstoupí, má se za to, že s její změnou 
souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede ke 
zvýšení ceny služeb, je zákazník povinen uhradit 
CK rozdíl v ceně služeb do 5 dnů od doručení 
návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto 
závazku má CK VICTORIA právo od smlouvy 
odstoupit, čímž není dotčeno právo CK VICTORIA 
na úhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede 
ke snížení ceny služeb, je CK povinna vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně služeb v případě, 
že zákazník uhradil již celkovou cenu služeb 
nebo snížit doplatek celkové ceny, pokud nebyl 
zákazníkem dosud uhrazen.

b) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou 
smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu 
na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má 
právo požadovat, aby mu CK VICTORIA na 
základě nové smlouvy poskytla jiné služby 
cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající 
původní smlouvě, může-li CK VICTORIA 
takové služby nabídnout. Nedojde-li ale v 
takovém případě k uzavření nové smlouvy je 
CK VICTORIA povinna bez zbytečného odkladu 
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na 
úhradu služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl 
zákazník povinen platit odstupné. Jestliže dojde 
k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na 
základě původní smlouvy se považují za platby 
podle nové smlouvy.

3. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu:

a) Jestliže po zahájení zájezdu CK VICTORIA 
neposkytne zákazníkovi služby nebo jejich 
podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že 
mu všechny služby nebo jejich podstatnou část 
nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže 
se k tomu smluvně zavázala, je povinna bez 
zbytečného odkladu a bezplatně provést takové 
opatření, aby mohl zájezd pokračovat, zejména 
je povinna zabezpečit náhradní program a služby 
v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující 
původně dohodnutým podmínkám

b) Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání 
služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb 
nižší kvality, než jako jsou uvedené ve smlouvě, 
je CK VICTORIA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl 
v ceně.

c) Pokud nelze pokračování zájezdu, či čerpání 
služeb zajistit ani prostřednictvím služeb 
nižší kvality, než je uvedené ve smlouvě, nebo 
zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CK 
VICTORIA povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí 
zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout 
zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu, nebo 
jiné místo návratu s nímž zákazník souhlasí, 
včetně nezbytného náhradního ubytování a 
stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným 
dopravním prostředkem, než kterým měla být 
uskutečněna podle smlouvy, je CK VICTORIA 
povinna:

– v případě, že je doprava uskutečněna za nižší 
náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně

– v případě, že je doprava uskutečněna za vyšší 
náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních zdrojů

4. Změny smluvních podmínek na základě přání 
zákazníka:
a) zákazník má právo nejpozději 3 dny před 

zahájením zájezdu oznámit, že se místo něho 
zúčastní zájezdu jiná osoba. Oznámení o změně 
účastníka musí provést vždy písemně a zaslat 
nebo doručit na prodejní místo, kde uzavřel 
smluvní vztah. K oznámení je nutné přiložit 
prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s 
uzavřenou Smlouvou o  zájezdu/Objednávkou 
služeb a splňuje podmínky stanovené pro účast 
na zájezdu.

Původní a nový zákazník společně a nerozdílně 
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu 
nákladů, pokud v souvislosti se změnou CK 
VICTORIA vzniknou. Za změnu provedenou ve 
Smlouvě o zájezdu/Objednávce služeb dle odst. 
4 písm. a) tohoto článku Podmínek je oprávněna 
účtovat manipulační poplatek ve výši 100 Kč nebo 
300 Kč, je-li oznámení o změně přijato CK ve lhůtě 
kratší než 8 dnů před zahájením plnění. 

b) CK VICTORIA na přání zákazníka provádí, 
pokud je to nutné, změny podmínek sjednaných 
ve Smlouvě o zájezdu/Objednávce služeb. 
Provedení takových změn podléhá zaplacení 
manipulačního poplatku ve výši a za podmínek 
níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za 
každou osobu
ba) změna a doplnění osobních údajů zákazníka 

před zahájením čerpání služeb:
8 a více dní – 50 Kč; 7 a méně dní – 100 Kč
bb) změna termínu zájezdu, místa pobytu nebo 

typu ubytování 
63 a více dní – 300 Kč.
V případě změny ve lhůtě kratší než 63 dní 

do zahájení čerpání služeb je tato změna 
považována za odstoupení od smlouvy ze 
strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit 
CK VICTORIA odstupné dle článku VIII těchto 
Podmínek. 

bc) změna místa odjezdu nebo typu dopravy
8 a více dní – 100 Kč; 7 a méně dní – 300 Kč
bd) snížení počtu osob v ubytovací jednotce
Změna je posuzována jako odstoupení od 

smlouvy jedné či více osob, které jsou povinny 
uhradit odstupné dle článku VIII těchto 
Podmínek. Dojde-li v důsledku snížení počtu 
osob v ubytovací jednotce ke změně ceny za 
ubytování, jsou neodstupující zákazníci povinni 
tento rozdíl uhradit.

be) zvýšení počtu osob v ubytovací jednotce
8 a více dní – 100 Kč; 7 a méně dní – 300 Kč
Dojde-li v důsledku zvýšení počtu osob 

v ubytovací jednotce ke změně ceny za 
ubytování, je CK VICTORIA povinna tento rozdíl 
zákazníkům vrátit. 

bf) jiné změny ve Smlouvě o zájezdu nebo 
Objednávce služeb

8 a více dní – 100 Kč; 7 a méně dní – 300 Kč
ČLÁNEK VII

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. CK VICTORIA je oprávněna před zahájením 

čerpání služeb, které jsou předmětem smluvního 
vztahu od smlouvy odstoupit z důvodu:
a) porušení povinnosti zákazníkem
b) z důvodu zrušení zájezdu

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy 
s uvedením důvodu zasílá CK VICTORIA 
doporučeným dopisem do místa bydliště/sídla 
zákazníka uvedeného ve smlouvě.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv 
před zahájením čerpání služeb:
a) bez udání důvodů
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle 

ustanovení článku VI odst 1 písm. b) nebo dle 

článku VI odst. 2 písm. b) těchto Podmínek.
Oznámení o odstoupení od smlouvy a v případě 

odstoupení dle písm. b) tohoto odstavce s 
uvedením důvodu, je možno provést pouze 
písemně. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení písemného oznámení.

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od 
smlouvy porušení povinnosti CK VICTORIA 
stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK 
VICTORIA od smlouvy před zahájením čerpání 
služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem, 
je zákazník povinen zaplatit CK VICTORIA odstupné 
ve výši stanovené v článku VIII těchto Podmínek. 
CK VICTORIA je po odečtení odstupného 
(stornopoplatku) a případného pojištění povinna 
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na 
úhradu ceny služeb dle zrušení smlouvy.

4. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy 
porušení povinností CK VICTORIA stanovené 
smlouvou nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy 
dle odst. 2 písm. b) tohoto článku Podmínek, je CK 
VICTORIA povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu 
ceny služeb podle zrušení smlouvy, aniž by byl 
zákazník povinen platit CK VICTORIA odstupné. 

ČLÁNEK VIII
ODSTUPNÉ

1. Odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy uzavřené 
se zákazníkem dle článku II odst. 2 písm. a), b), c) 
těchto Podmínek před zahájením čerpání služeb 
z důvodu porušení povinností zákazníkem, je 
CK VICTORIA oprávněna požadovat odstupné a 
zákazník je povinen toto odstupné uhradit.

2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s předmětem 
smluvního vztahu dle článku II odst. 2 písm. a) 
b) nebo c) těchto Podmínek je zákazník povinen 
zaplatit odstupné. Odstupné se stanoví dle 
zásad přiměřenosti ke dni doručení písemného 
odstoupení od smlouvy cestovní kanceláři. CK 
VICTORIA má nárok na odstupné ve výši skutečně 
na straně cestovní kanceláři vzniklých nákladů, 
nejméně však:
300 Kč/os./termín při odstoupení 63 a více dnů 

před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu 
v případě celkové ceny zájezdu do 3.000 Kč/os. 
včetně;

1.000 Kč/os./termín při odstoupení 63 a více dnů 
před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu 
v případě celkové ceny zájezdu nad 3.000 Kč/os.;

25 % při odstoupení ve lhůtě 62–41 dnů před 
dnem zahájení čerpání služeb cestovního ruchu. 
Minimálně však 1.000 Kč/os./termín

50 % při odstoupení ve lhůtě 40–21 dnů před dnem 
zahájení čerpání služeb cestovního ruchu;

70 % při odstoupení ve lhůtě 20–15 dnů před dnem 
zahájení čerpání služeb cestovního ruchu;

90 % při odstoupení ve lhůtě 14–7 dnů před dnem 
zahájení čerpání služeb cestovního ruchu;

95 % při odstoupení ve lhůtě 6–3 dny před dnem 
zahájení čerpání služeb cestovního ruchu;

100 % při odstoupení ve lhůtě 2 a méně dnů před 
dnem zahájením čerpání služeb cestovního 
ruchu.

3. Odstupné se účtuje z celkové ceny všech 
objednaných služeb po odečtení případného 
pojištění. Výše odstupného je závislá na dni 
doručení písemného oznámení o odstoupení do 
cestovní kaceláře.

4. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nečerpá-
li služby cestovního ruchu bez předchozího 
odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil 
povinnost dle článku IV odst. 2 písm. f), hradí 100 % 
předem stanovené ceny.

5. CK VICTORIA má právo odečíst odstupné od 
složené zálohy nebo zaplacené ceny.

6. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se 
do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy 
nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu 
dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na 
příslušný zájezd nebo službu.

7. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů 
kvalifikovaných v pojistné smlouvě a má-li takovou 
smlouvu uzavřenou, má nárok na částečnou 
úhradu odstupného.

ČLÁNEK IX
REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování 
nároků zákazníků vyplývajících z odpovědnosti CK 
VICTORIA za vady poskytnutých služeb a jejich 
vyřízení.

2. Tento reklamační řád se vztahuje na služby 
poskytované CK VICTORIA přímo nebo 
prostřednictvím jiných dodavatelů služeb v rámci 
uzavřeného smluvního vztahu.

3. Zákazník je povinen případnou vadu reklamovat 
bez zbytečného odkladu u zástupce CK VICTORIA 
v místě pobytu nebo u zástupce zařízení 
poskytujícího služby tak, aby mohla být včas 
uskutečněna náprava v místě samém. Jedině tak 
může být závadný stav odstraněn, služba doplněna 
nebo poskytnuta znovu.

4. Rozhodne-li se zákazník uplatňovat reklamaci 
po skončení pobytu u CK VICTORIA, je vhodné již 
v místě pobytu sepsat zápis o zjištěných vadách, 
udat jméno pracovníka, kterému byly tyto závady 
na místě hlášeny a uvést způsob, jakým byly/nebyly 
vady odstraněny. Tento zápis nechá podepsat 
pracovníkem, u kterého vady v místě pobytu 

reklamoval a připojí svůj podpis.
5. Reklamaci lze podat písemně i ústně v prodejním 

místě, kde došlo k uzavření smluvního vztahu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce 
od skončení zájezdu nebo poskytnutí poslední 
služby. Doporučujeme, obzvláště u složitějších 
reklamací, sepsat zápis o  zjištěných vadách dle 
odst. 4 tohoto článku Podmínek.

6. Výsledek reklamačního řízení bude zákazníkovi 
oznámen nejpozději do 30 dnů od data podání 
reklamace.

7. Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace za 
uspokojivé, je oprávněn požádat o přezkoumání 
správnosti postupu, popř. přehodnocení věcného 
vyřízení reklamace. Přezkoumání je provedeno v 
termínu do 30 dnů.

ČLÁNEK X
POJIŠTĚNÍ

1. V cenách zájezdů a služeb cestovního ruchu CK 
VICTORIA není zahrnuto pojištění léčebných výloh 
v zahraničí, pojištění úrazové, pojištění zavazadel 
a pojištění odpovědnosti, stejně jako v cenách 
zájezdů a služeb cestovního ruchu není zahrnuto 
pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od 
smlouvy.

2. Všichni zákazníci CK Victoria mají možnost 
uzavřít cestovní pojištění (léčebné výlohy, aktivní 
asistence, trvalé následky úrazu, škoda na 
osobních věcech, škoda na zdraví, stornopoplatky) 
u ERV a.s. ve všech prodejních místech CK Victoria 
a u autorizovaných prodejců, se kterými má CK 
Victoria uzavřenou smlouvu o provizním prodeji 
zájezdů pořádaných CK Victoria. Veškeré nároky 
vyplývající z eventuální pojistné události uplatňuje 
zákazník u pojistitele (ERV a.s., Křižíkova 237/36a, 
186 00, Praha 8).

3. Všichni účastníci zájezdů pořádaných CK 
VICTORIA jsou po celou dobu čerpání objednaných 
služeb pojištěni pro případ úpadku cestovní 
kanceláře v souladu s ustanovením zákona č. 
159/1999 Sb.

ČLÁNEK XI
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Zákazník bere na vědomí a předáním podepsané 
Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky služeb 
vyslovuje souhlas, že CK Victoria zpracovává 
osobní údaje, které jí zákazník poskytnul nebo 
poskytne v souvislosti s poskytováním služeb 
zákazníkovi. Zpracování osobních údajů je 
nezbytné pro účely plnění smluvních závazků CK 
Victoria vůči zákazníkům a pro plnění zákonných 
povinností upravujících ochranu osobních údajů 
a jejich zpracování. Zpracovávány budou zejména 
identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další 
informace uvedené ve Smlouvě o zájezdu nebo 
v  Objednávce služeb, nebo údaje shromážděné 
v souvislosti s tímto plněním. Zákazník dále souhlasí 
s tím, že CK Victoria může pořizovat fotografie jeho 
osoby během zájezdu a zároveň souhlasí s použitím 
těchto fotografii v rámci propagačních materiálů CK 
Victoria. 
Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu 
k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o 
zájezdu/objednávku služeb uzavřel (spolucestující).
Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je 
oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a 
to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má 
zejména následující práva:
a) Souhlas s pořizováním fotografií může kdykoliv 

odvolat, a to podáním zaslaným CK, a to buď na 
adresu CK nebo e-mailem. 

b) Požadovat od CK přístup k osobním údajům 
týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, 
může požadovat omezení zpracování svých 
osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování 
osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost 
údajů.

c) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho 
osobních údajů, pokud 
ca) zákazník popírá přesnost svých osobních 

údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce 
ověřil přesnost jeho osobních údajů; 

cb) zpracování jeho osobních údajů bylo 
protiprávní, ale nepožádá o  výmaz osobních 
údajů, ale o omezení jejich použití; 

cc) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely 
zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, 
výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo 

cd) zákazník vznesl námitku proti zpracování 
svých osobních údajů, a to do doby než bude 
ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují 
nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo 
omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, 
mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou 
uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, 
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní 
údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je 
CK povinna mu na žádost poskytnout následující 
informace a vydat mu kopii zpracovávaných 
osobních údajů: 
ea) účel zpracování; 
eb) kategorie osobních údajů, které zpracovává; 
ec) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho 

osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; 
ed) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní 

údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria 

použitá ke stanovení této doby; 
ee) existence práva požadovat od správce 

opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících 
se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a 
vznést námitku proti tomuto zpracování.

CK VICTORIA nenese odpovědnost za škodu 
způsobenou porušením právních povinností, 
pokud prokáže, že škodu nezpůsobila ona, ani jiní 
dodavatelé služeb v rámci uzavřeného smluvního 
vztahu, ale škodu způsobil 
– zákazník
– třetí osoba, která není spojena s poskytováním 
zájezdu 
– neodstranitelná událost, které nemohlo být 
zabráněno ani vynaložením veškerého úsilí, které 
lze požadovat.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na eventuální 
odlišnosti v katalogu oproti skutečnostem v průběhu 
zájezdu, které není schopna ovlivnit a které nastaly 
po uzávěrce katalogu.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na úpravu programu 
nebo časového harmonogramu zájezdu z důvodu 
tzv. vyšší moci (nepříznivé počasí, silniční kalamity, 
hraniční blokády, politické nepokoje, živelné 
pohromy apod.)
CK VICTORIA neodpovídá za možné zpoždění 
dopravních prostředků, jakož i následky z toho 
plynoucí. CK VICTORIA nehradí škody, které 
případným zpožděním dopravních prostředků 
mohou zákazníkovi nastat.
Pozdní nástup na ubytování zdůvodu zpoždění 
dopravních prostředků, nezadává právo na pozdní 
vyklizení ubytovacího zařízení v den odjezdu.
Katalog CK VICTORIA nabízí základní popisy 
jednotlivých ubytovacích zařízení způsobem 
odpovídajícím skutečnosti. Na vyžádání je možno 
poskytnout i další informace.
Ubytování zákazníka v místě pobytu probíhá v plné 
kompetenci ubytovatele – poskytovatele služeb. 
CK nemá ve většině případů přímý vliv na určení 
konkrétního pokoje nebo apartmánu. Požadavky 
zákazníků na ubytování v  konkrétním pokoji, 
apartmánu, mobilním domě, chatce, karavanu nebo 
stanu může CK VICTORIA zajistit pouze v rámci 
svých možností po předchozí dohodě. Nesplnění 
požadavku na konkrétní ubytovací jednotku, stejně 
tak jako požadavku klienta uvedeného na smlouvě 
v sekci poznámky, nezadává v žádném případě na 
možnost odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany 
zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
Fakultativní služby uváděné v nabídkovém katalogu 
CK VICTORIA nejsou předmětem smluvního vztahu. 
Jedná se o služby doplňkové, hrazené v místě pobytu, 
na kterých je účast dobrovolná a CK VICTORIA 
nenese odpovědnost za jejich průběh. Nemožnost 
čerpat některou z nabízených fakultativních služeb 
z důvodu sezónnosti, malé obsazenosti apod., 
nezadává v žádném případě právo na změnu 
podmínek Smlouvy o zájezdu/Objednávky služeb, 
ani na možnost odstoupení od uzavřené smlouvy 
ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné. 
Reklamace fakultativních služeb je možná pouze v 
místě pobytu u jejich poskytovatele.
V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů 
v průběhu zájezdu je zákazník povinen si na vlastní 
náklady obstarat potřebné náhradní doklady. CK 
VICTORIA je povinna mu být přitom nápomocna.
Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, 
že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 
84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
kdydoliv v  průběhu zájezdu pořizovat obrazové 
(zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové 
záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů 
jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna 
všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i 
kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i 
jinak upravovat a v původní i případně takto změněné 
podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých 
propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, 
webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a 
takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, 
a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, 
díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto 
ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně 
neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou 
dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze 
strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského 
zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem 
udělovány bezplatně.
Při zakoupení zájezdu, jehož organizátorem je jiná 
cestovní kancelář v síti prodejen CK VICTORIA, 
přijímá zákazník Všeobecné smluvní podmínky 
organizující CK.

ČLÁNEK XII
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují 
v  platnost a účinnost dne 1. 8. 2022 a nahrazují 
Všeobecné smluvní podmínky ze dne 28. 10. 2021. 
Veškeré údaje a informace o službách, cenách a 
cestovních podmínkách odpovídají skutečnostem 
známým ke dni 20. 7. 2022 a jsou ve shodě s platným 
právním řádem ČR. Zákazník svým podpisem na 
Smlouvě o zájezdu/Objednávce služeb stvrzuje, 
že těmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je 
respektuje.

V Brně, 1. 8. 2022
Ing. Ladislav Jarý, CK Victoria
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Jsme s Vámi již

Člen Asociace českých
cestovních kanceláři

Ve všech pobočkách CK Victoria
možná úhrada až 100 % ceny zájezdu


