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CENOVÁ TABULKA Kč/os./týden
Typ ubytování Mobilní dům

SLEVY
Z TABULKOVÉ CENY 

UBYTOVÁNÍ

-10 %
do 31. 12. 2022

Při uzavření smlouvy a složení 
zálohy 40 % do uvedeného 

termínu.
Podmínkou pro přiznání slevy je 

současné využití dopravy CK!
Ve všech kempových kapacitách 

platí minimální obsazenost 
4 osoby.

Rakousko Itálie Chorvatsko Itálie Chorvatsko Itálie Chorvatsko Itálie Chorvatsko Itálie Chorvatsko

27 CAMPING 
BELLA 
AUSTRIA
Štýrsko,
Peterdorf

23 VILLAGE 
RESIDENCE
JULIAMARE
Palmová riv.,
Giulianova Lido

24 STELLA DEL 
SUD CAMPING 
VILLAGGIO
Gargáno,
Lido del Sole

2 SOLARIS NATURIST 
CAMPING RESORT
Istrie, Lanterna

4 ORSERA CAMPING 
RESORT
Istrie, Vrsar

6 CAMPING VILLAGE 
& RESORT POLJANA
Ostrov Lošinj,
Mali Lošinj

11 CAMPING PARK
SOLINE
Dalmácie,
Biograd na Moru

13 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT
Dalmácie,
Ostrov Murter

12 CAMPING 
IMPERIAL
Dalmácie, Vodice

20 MARE E PINETA
INTER. 
CAMPING
Emilia Romagna, 
Lido degli Estensi

21 RIVA NUOVA
CAMPING 
VILLAGE
Palmová riviéra,
Martinsicuro

5 CENTRO 
VACANZE
BI VILLAGE
Istrie,
Fažana

14 CAMPING 
DOLE
Makarská 
riviéra, 
Živogošće

22 SALINELLO
VILLAGGIO
Palmová riviéra,
Tortoreto Lido

25 CAMPING VILLE
DEGLI ULIVI
Ostrov Elba,
Marina di Campo

26 CAMPING 
VILLAGE BAIA 
BLU LA TORTUGA
Sardinie,
Aglientu

1 LANTERNA 
PREMIUM 
CAMPING  

 RESORT
Istrie, Lanterna

10 SAN MARINO
CAMPING 
RESORT
Ostrov Rab,
Lopar

15 CAMPING BELLA
ITALIA
Veneto,
Lago di Garda

16 CENTRO 
VACANZE
SAN FRANCESCO
Veneto, Caorle

19 CAMPING 
VILLAGE
CAVALLINO
Veneto, Cavallino

1 LANTERNA 
PREMIUM 
CAMPING

 RESORT
Istrie, Lanterna

MH PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

9 PADOVA 
PREMIUM
CAMPING 
RESORT
Ostrov Rab, Rab

MH PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

10 SAN MARINO
CAMPING 
RESORT
Ostrov Rab, Lopar

MH PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

17 UNION LIDO
Veneto,
Cavallino-Treporti

MH LUX SUPERIOR

18 CAMPING 
VILLAGE
MEDITERRANEO
Veneto,
Cavallino

3 ISTRA PREMIUM
CAMPING 
RESORT
Istrie, Funtana

MH PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

Termíny
Počet 
dnů/
nocí

Pá 31. 3. – 7. 5. Ne 10/7 – 1.190 1.590 1.790 1.990 2.590 2.990 3.990
Pá 5. 5. – 28. 5. Ne 10/7 – 1.590 1.790 1.990 2.190 2.990 3.990 4.990
Pá 26. 5. – 4. 6. Ne 10/7 990 1.790 1.990 2.190 2.590 3.590 4.990 6.990
Pá 2. 6. – 11. 6. Ne 10/7 1.190 1.990 2.190 2.590 2.990 3.990 5.990 7.990
Pá 9. 6. – 18. 6. Ne 10/7 1.590 2.190 2.590 2.990 3.590 4.990 6.990 8.990
Pá 16. 6. – 25. 6. Ne 10/7 1.790 2.590 2.990 3.990 4.590 5.990 7.990 9.990
Pá 23. 6. – 2. 7. Ne 10/7 1.990 2.990 3.990 4.990 5.590 6.990 8.990 10.990

Pá
30. 6., 7. 7., 14. 7.,
21. 7., 28. 7., 4. 8., 

11. 8., 19. 8.
Ne 10/7 2.990 3.990 4.990 5.990 6.990 8.990 12.990 14.990

Pá 25. 8. – 3. 9. Ne 10/7 2.190 3.590 4.590 5.590 6.590 7.990 9.990 12.990
Pá 1. 9. – 10. 9. Ne 10/7 1.590 2.190 2.590 2.990 3.590 4.990 6.990 8.990
Pá 8. 9. – 17. 9. Ne 10/7 1.190 1.990 2.190 2.590 2.990 3.990 4.990 6.990
Pá 15. 9. – 24. 9. Ne 10/7 9.90 1.790 1.990 2.190 2.590 3.590 3.990 4.990
Pá 22. 9. – 1. 10. Ne 10/7 – 1.590 1.790 1.990 2.190 2.990 3.590 3.990
Pá 29. 9. – 5. 10. Ne 10/7 – – 1.590 1.790 1.990 2.590 2.990 3.590

CENA V TABULCE ZAHRNUJE 7× ubytování v mobilním domě • Spotřebu vody, plynu a elektrické energie • Pojištění CK proti úpadku

POVINNÉ PŘÍPLATKY

• Taxy + lokální poplatky (viz str. 4 a jednotlivé destinace)
• Závěrečný úklid: Lux, Domus, Classic +690 Kč/mobilní dům
 Lux Grand +790 Kč/mobilní dům
 Premium Exclusive Chalet, X-Line, X-Line Design, Lux Superior +990 Kč/mobilní dům
 Premium Exclusive Grand +1.190 Kč/mobilní dům

• Ložní prádlo a ručníky: Premium Exclusive Grand, Chalet +390 Kč/os.
• Vratná kauce (platba v místě pobytu):
 X-Line, X-Line Design, Lux, Lux Grand, Lux Superior, Domus, Classic +2.000 Kč (80 €)/mobilní dům
 Premium Exclusive Grand, Chalet +4.000 Kč (160 €)/mobilní dům
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B
Y Povlečení +290 Kč/os. • Ručníky +100 Kč/os. • Konkrétní ubytovací jednotka: +500 Kč/mobilní dům

NADSTADARDNÍ 
UBYTOVÁNÍ

• Mobilní dům Lux (Stella del Sud, Elba) +1.200 Kč/mobilní dům/týden
• Mobilní dům Lux Grand (Lanterna, San Marino, Soline, Dole) +1.200 Kč/mobilní dům/týden
• Mobilní dům X-line (Dole), X-line Design (Salinello) +4.000 Kč/mobilní dům/týden

• Mobilní dům v zóně – Bella Vista (Orsera), zóna A (Caorle, Estensi) +1.200 Kč/mobilní dům/týden
• Mobilní dům v 1. zóně – pohled moře (Padova) +2.000 Kč/mobilní dům/týden
• Mobilní dům v 1. zóně – pohled moře (Istra) +4.000 Kč/mobilní dům/týden

STRAVA 
Z POLNÍ 

KUCHYNĚ

POLOPENZE +2.600 Kč/os. +2.700 Kč/os. +2.800 Kč –

PLNÁ PENZE +3.800 Kč/os. +3.900 Kč/os. +4.000 Kč –

POJIŠTĚNÍ ERV Evropská Pojišťovna a. s. – Cena zájezdu na os.*: Optimal C+/Optimal Extra+ *1.500: 120/460 Kč; *3.000: 250/590 Kč; *5.000: 450/790 Kč; *10.000: 610/950 Kč; *15.000: 790/1.130 Kč; *30.000: 990/1.330 Kč

Organizátorské odměny
Počet platících osob 19 20–29 30–35 36–40 41–49 50–59 60–69 70 a více

Počet volných poukazů 1 2 3 4 5 6 7 8
Organizátorská odměna 1.000 Kč 2.000 Kč 3.000 Kč 4.000 Kč 5.000 Kč 6.000 Kč 7.000 Kč 8.000 Kč

Příspěvek na stravu 1.000 Kč/pedagog

Příplatek za přistavení autobusu mimo svozové trasy A, B, C, D, E (minimálně 40 osob)
Vzdálenost 30 km 50 km 80 km 100 km 130 km 170 km

Příplatek (Kč/os.) +90 Kč +140 Kč +190 Kč +240 Kč +290 Kč +340 Kč

Autobusová doprava Chorvatsko Itálie Rakousko

Vzdálenost Istrie, Krk

Rab,
Biograd na 

Moru, Vodice, 
Murter

Makarská 
riviéra

Lago di Garda, 
Friuli-Venezia, 

Veneto,
Emilia Romagna

Palmová 
riviéra Gargáno Elba Sardinie Štýrsko

Cena dopravy z celé ČR
(svozové trasy A, B, C, D, E) 2.500 Kč 2.700 Kč 2.800 Kč 2.500 Kč 2.900 Kč 3.200 Kč 3.600 Kč 5.800 Kč 1.200 Kč

Počet volných poukazů se odvíjí 
od  počtu osob platících jak 
za ubytování, tak za dopravu.
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RAKOUSKO

CHORVATSKO

ITÁLIE

Jaderské moře

25 Peterdorf

87
Baška

1Lanterna
2Poreč
3Funtana

4
Vrsar 5

Fažana
6Mali Lošinj

10 Lopar
9 Rab

11 Biograd na Moru
13 Murter

12 Vodice

14

Živogošće

15Lago di Garda 16
Caorle

17Cavallino
1819

20Lido degli Estensi

21 Martinsicuro
22 Tortoreto Lido

23 Giulianova Lido

24 Lido del Sole

25

Marina di Campo

26

Aglientu

28

Lignano

POUŽITÉ PIKTOGRAMY

Plážový servis

Otevřený bazén

Krytý bazén

Sat TV

Vzdálenost na pláž

Supermarket
nebo minimarket

Restaurace

Bezbariérový
přístup

Automatická pračka

Wi-Fi

Zábavní park

Vodní atrakce
nebo aquapark

Wellness

Sauna

Potápění,
potápěčský kurzy

Windsurfing
nebo plachtění

Posilovna nebo 
fitness centrum

Tenisový kurt

Stolní tenis

Minigolf, golf

Víceúčelové hřiště

Volejbalové nebo 
beachvolejbalové 
hřiště

CENOVÁ TABULKA Kč/os./týden

Typ ubytování Zařízené stany Karavany Chatky Apartmány Sportovně rekreační 
hotelový komplex

SLEVY
Z TABULKOVÉ CENY 

UBYTOVÁNÍ

-10 %
do 31. 12. 2022

Při uzavření smlouvy a složení 
zálohy 40 % do uvedeného 

termínu.
Podmínkou pro přiznání slevy je 

současné využití dopravy CK!
Ve všech kempových kapacitách 

platí minimální obsazenost 
4 osoby.

Chorvatsko, Itálie Chorvatsko Itálie Chorvatsko Chorvatsko Itálie

4 ORSERA 
CAMPING 
RESORT
Istrie, Vrsar

10 SAN MARINO
CAMPING 
RESORT
Ostrov Rab,
Lopar

13 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT
Dalmácie,
Ostrov Murter

24 STELLA DEL SUD 
CAMPING 
VILLAGGIO
Gargáno,
Lido del Sole

7 BAŠKA BEACH 
CAMPING RESORT
Ostrov Krk, Baška

8 BUNCULUKA 
NATURIST 
CAMPING RESORT
Ostrov Krk, Baška

25 CAMPING VILLE
DEGLI ULIVI
Ostrov Elba,
Marina di Campo

14 CAMPING DOLE
Makarská riviéra, 
Živogošće

13 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT
Dalmácie,
Ostrov Murter

28 BELLA ITALIA EFA 
SPORTS VILLAGE
Friuli-Venezia Julia, 
Lignano

POLOPENZE

Ho. 1/5, Ho. 1/6
Cena platí pro skupiny

od 25 os.
Možnost zkrácených 

termínů
Cena pro jednotlivce

na vyžádání
Bez možnosti
časových slev

Termíny
Počet 
dnů/
nocí

Pá 31. 3. – 7. 5. Ne 10/7 – – – – – 1. 4. – 20. 5.
8.590Pá 5. 5. – 28. 5. Ne 10/7 590 790 990 790 –

Pá 26. 5. – 4. 6. Ne 10/7 790 990 1.190 990 –
20. 5. – 17. 6.

8.990Pá 2. 6. – 11. 6. Ne 10/7 990 1.190 1.590 1.190 –
Pá 9. 6. – 18. 6. Ne 10/7 1.190 1.590 1.790 1.590 –
Pá 16. 6. – 25. 6. Ne 10/7 1.390 1.790 1.990 1.790 2.990 17. 6. – 1. 7.

9.590Pá 23. 6. – 2. 7. Ne 10/7 1.590 2.190 2.390 2.190 3.990

Pá
30. 6., 7. 7., 14. 7.,
21. 7., 28. 7., 4. 8., 

11. 8., 19. 8.
Ne 10/7 2.990 3.190 3.390 3.190 4.990 1. 7. – 26. 8.

9.990

Pá 25. 8. – 3. 9. Ne 10/7 2.190 2.590 2.790 2.590 4.590 26. 8. – 9. 9.
8.990Pá 1. 9. – 10. 9. Ne 10/7 1.190 1.590 1.790 1.590 2.990

Pá 8. 9. – 17. 9. Ne 10/7 990 1.190 1.590 1.190 2.590
9. 9. – 30. 9.

8.590Pá 15. 9. – 24. 9. Ne 10/7 790 990 1.190 990 –
Pá 22. 9. – 1. 10. Ne 10/7 590 790 990 790 –
Ne 1. 10. – 31. 3. Pá 10/7 – – – – – 7.590

CENA V TABULCE ZAHRNUJE

Spotřebu vody, plynu a elektrické energie • Pojištění CK proti úpadku

7× ubytování ve stanu 7× ubytování v karavanu 7× ubytování v chatce 7× ubytování v apartmánu 7× ubytování v hotelu 
s polopenzí

– – – – Ložní prádlo + závěrečný úklid
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Y Taxy + lokální poplatky (viz str. 4 a jednotlivé destinace)
ZÁVĚREČNÝ ÚKLID – +390 Kč/karavan – +390 Kč/chatka – –

VRATNÁ KAUCE
(platba v místě 

pobytu)
1.000 Kč (40 €)/stan, karavan, chatka – –
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B
Y Povlečení +290 Kč/os. • Ručníky +100 Kč/os. • Konkrétní ubytovací jednotka: +500 Kč/ubytovací jednotka Pohled moře (Lux. Ap. B) 

+1.200 Kč/týden

Pokoj Ho. 1/3, Ho. 1/4
+1.000 Kč/os.
Pokoj Ho. 1/2
+3.000 Kč/os.

KLIMATIZACE – V ceně 1.200 Kč/karavan 1.200 Kč/chatka V ceně V ceně

STRAVA 
Z POLNÍ 

KUCHYNĚ

POLOPENZE +2.300 Kč/os. – +2.300 Kč/os. +2.500 Kč/os. – Hotelová plná penze
+1.000 kč/os.PLNÁ PENZE +3.500 Kč/os. – +3.500 Kč/os. +3.700 Kč/os. –

POJIŠTĚNÍ ERV Evropská Pojišťovna a. s. – Cena zájezdu na os.*: Optimal C+/Optimal Extra+
*1.500: 120/460 Kč; *3.000: 250/590 Kč; *5.000: 450/790 Kč; *10.000: 610/950 Kč; *15.000: 790/1.130 Kč; *30.000: 990/1.330 Kč

Počet platících osob 19 20–29 30–35 36–40 41–49 50–59 60–69 70 a více
Počet volných poukazů 1 2 3 4 5 6 7 8
Organizátorská odměna 1.000 Kč 2.000 Kč 3.000 Kč 4.000 Kč 5.000 Kč 6.000 Kč 7.000 Kč 8.000 Kč

19 20–29 30–39 40 a více
1 2 3 4

1.000 Kč 2.000 Kč 3.000 Kč 4.000 Kč
Příspěvek na stravu 1.000 Kč/pedagog

Jízda na koni

Dětské hřiště

Animace

Grilování

Biliár

Rybaření

Domácí zvíře
(do 10 kg)

Trekking nebo 
nordic walking

Cyklistika,
cyklostezka

Horolezectví
nebo ferraty

Domácí zvíře
nepovoleno
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DÉLKA A ROZSAH ZÁJEZDU
Délka zájezdu je v katalogu vyjádřena počtem dní a nocí. 
Do celkového počtu dní autobusových zájezdů jsou 
zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, 
a to i v případech, kdy doprava je organizována v nočních, 
popřípadě ranních hodinách. Za služby nečerpané 
z titulu zpoždění dopravy nemůže CK poskytnout žádnou 
finanční náhradu.

UBYTOVÁNÍ
CK zajišťuje ubytování v kempech ve vlastních mobilních 
domech, chatkách, zařízených stanech a karavanech 
nebo v pronajatých apartmánech/studiích a hotelu.

Kempy
Všechny kempy, kde zajišťujeme ubytování, odpovídají 
mezinárodnímu standardu. V každém jsou místní 
recepce, restaurace, obchody s potravinami a dostatečné 
množství umýváren s WC a sprchami s tekoucí teplou 
a  studenou pitnou vodou. Kempy mají svůj řád, který 
jsou klienti povinni dodržovat, stejně jako vnitřní řád 
CK Victoria určený pro pobyt v nich. Nerespektování 
a opakované hrubé porušování řádů kempu může být 
důvodem i k vyhoštění z ubytovacího zařízení bez 
náhrady.

• Mobilní domy (viz str. 5–9)
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně 
vybavených 6lůžkových mobilních domů (není-li 
uvedeno jinak).

• Chatky (viz str. 9)
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně 
vybavených 6lůžkových chatek.

• Zařízené stany (viz str. 10)
Jedná se o stany pro 4–6 osob. Všechny jsou postaveny 
na dřevěných podlážkách, které zaručují bezproblémový 
pobyt v případě nepříznivého počasí. Ložnice jsou 
vybaveny pevnou postelí s molitanovou matrací, dekami 
a polštáři. V kuchyňském koutu je elektrický nebo 
plynový vařič, lednice 120 l s mrazákem a potřeby pro 
vaření a stolování (hrnce, pánev, talíře, hrnky, skleničky, 
otvírák, příbory, kanystr na vodu), základní pomůcky 
pro úklid (lavor, kbelík, hadr, smetáček s lopatkou). 
Stan má elektrické osvětlení, zásuvku 220 V, šatní skříň 
s ramínky a plastový zahradní nábytek (stůl, židle).
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně 
vybavených 6lůžkových stanů (není-li uvedeno jinak).

• Karavany se stanovými přístavbami (viz str. 10)
Jedná se o 5lůžkové ev. 4lůžkové karavany s možností 
přistýlky. Lůžka jsou molitanová, vybavená dekami 
a malými polštářky. Ve stanové přístavbě karavanu 
je kuchyňka, jejíž výbava je shodná s kuchyňkou 
ve  stanech. V některých kempech jsou karavany 
vybaveny klimatizací.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12  kompletně 
vybavených 5lůžkových (ev. 4lůžkových s  přistýlkou) 
karavanů (není-li uvedeno jinak).

Ve výbavě mobilních domů, chatek, stanů a karavanů 
není z hygienických důvodů povlečení, tzn. prostěradlo 
na matrace a povlečení na deku a polštář si klienti 
vezou vlastní. Je však možné si povlečení objednat za 
290 Kč/os. Pokud si povezete spacák, je nutné si zároveň 
vzít prostěradlo a povlečení na polštář. U mobilních 
domů Premium Exclusive Grand a Chalet jsou povlečení 
a ručníky povinným příplatkem 390 Kč/os. (vždy klient 
povléká sám). Upozorňujeme, že v chatkách, stanech 
a karavanech se nesmějí používat jakékoli výkonné 
elektrospotřebiče (fény, varné konvice, topení aj.). 
Mobilní domy jsou vybaveny topením, varnými konvicemi 
a mikrovlnnými troubami, některé typy i myčkou nádobí 
a sat-TV.
Požadavek na přesné umístění mobilního domu, chatky, 
karavanu nebo stanu je možné dopředu objednat 
za příplatek 500 Kč/ubytovací jednotka/termín.

CK neručí za změny dopravního ruchu v okolí 
ubytovacích zařízení či jiné zdroje nezaviněného hluku 
(stavební ruch ap.). Každé středisko, ve kterém CK 
zajišťuje ubytování, rozlišuje hlavní a vedlejší sezónu 
(viz cenové tabulky). Upozorňujeme na skutečnost, že 
v období vedlejší sezóny nemusí být všechny služby 
v provozu nebo pouze v omezeném rozsahu (bazény, 
obchody, restaurace, nabídka výletů a animací).

VRATNÁ KAUCE
Jako vratná jistina za nepoškození ubytovacího zařízení 
se při pobytech skládá kauce ve výši 1.000  Kč/40  € 
na jednotku v chatkách, stanech a karavanech, 
2.000–4.000 Kč/80–160 € na jednotku v mobilních 

domech. Za škodu je považováno i odevzdání 
neuklizeného ubytovacího zařízení po skončení pobytu.

ÚHRADA ŠKOD
Při přebírání a odevzdávání ubytovacích jednotek je nutná 
účast vedoucího zájezdu, který svým podpisem na 
předávacím protokolu stvrzuje úplnost a nepoškozenost 
přebíraného materiálu. Škody způsobené v průběhu 
pobytu na zařízení CK se hradí dle platného ceníku přímo 
na místě správci kempu. Úhrada se provádí v Kč oproti 
vystavenému dokladu. V zařízeních, kde je vyžadována 
kauce, má CK právo na zápočet škod způsobených 
během pobytu.

POBYTOVÁ TAXA
Chorvatsko:
• 140 Kč/osoba 12–17 let/7 nocí
• 280 Kč/osoba od 18 let/7 nocí
Pobytová taxa zahrnuje lázeňskou a ekologickou daň, 
místní pojištění a poplatek za přihlášení. Taxa tvoří 
nedílnou součást celkové ceny ubytování a je nutno ji 
uhradit v CK.
Itálie:
• Lago di Garda: 1,1 €/osoba od 13 let/noc
• Caorle: 1,2 €/osoba od 12 let/noc
• Cavallino – Union Lido: 0,75 €/osoba/noc
• Cavallino – Cavallino: 0,6 €/osoba/noc
• Cavallino – Mediterraneo: 0,75 €/osoba/noc
• Lido degli Estensi: 0,8 €/osoba od 12 let/noc
• Martinsicuro: 0,8 €/osoba 14–75 let/noc (pouze 7 dní 

pobytu)
• Tortoreto Lido: 1 €/osoba od 15 let/noc (15. 6. – 31. 8.)
• Giulianova Lido: 1 €/osoba od 11 let/noc
• Gargáno: 2 €/osoba od 12 let/noc
• Sardinie 1,5 €/osoba od 18 let/noc + povinný klubový 

poplatek 1,5 €/osoba od 3 let/noc (6. 6. – 12. 9.)
• Lignano: 0,7 €/osoba od 12 let/noc
O výši taxy a o jejím případném zavedení i v dalších 
lokalitách nebylo v době uzávěrky katalogu rozhodnuto. 
Pobytová taxa není proto kalkulována v cenách zájezdu 
a její případná úhrada bude prováděna v místě pobytu 
dle pokynů místních samospráv. Informace obdržíte 
v pokynech na cestu a u delegáta CK.
Rakousko: osoby od 15 let jsou povinny uhradit pobytovou 
taxu na recepci. Její výše činí 1,2 €/os./noc.

STRAVOVÁNÍ
Pro vybrané pobyty v kempech je možno zajistit několik 
způsobů stravování:
• individuální připrava jídel všech účastníků 

v kuchyňkách mobilních domů, chatek, stanů, karavanů 
nebo apartmánů z vlastních surovin.

• hromadná příprava jídel pro všechny účastníky 
prostřednictvím vlastního kuchaře a vlastních surovin. 
Za poplatek 2.500 Kč je možné zajistit zapůjčení 
vybavené polní kuchyně v místě pobytu (plynová deska 
vařič, hrnec s poklicí smalt, 2 hrnce s poklicí nerez, 
rendlík s poklicí, elektrický kráječ, 3 kuchyňské nože, 
3 vařečky, vidlice, škrabka na brambory, 2  naběračky 
nerez, naběračka plast, obracečka nerez, 2 cedníky, 
2 lavory, struhadlo, 2 prkýnka, 4 podnosy, 2 pekáče, 
děrovaná naběračka nerez, odměrka, kbelík, metla, 
vytahovač knedlí, pánvička, příborník, 4 lžíce, 4 vidličky, 
4 nože, 4 lžičky, mlékovar s poklicí, 2litrový kastrol 
s  poklicí, vroubkový nůž, palička na maso, 2 plastové 
misky. Půjčovné nezahrnuje úhradu za spotřebované 
energie příp. plyn, ani dozor nad průběhem stravování). 
Samotná příprava stravy a ubytování kuchařů je v rámci 
zakoupených ubyt. jednotek.

• rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně. 
Tento způsob stravování zajišťuje kuchař CK, v polní 
kuchyni zřízené v podmínkách kempu, převážně 
z dovezených surovin. Skládá se ze:

 – snídaně: pečivo, máslo, sýr, paštika, uzeniny, džem, 
čaj.

 – oběda: přesnídávková polévka s pečivem + oplatek 
nebo ovoce, čaj nebo šťáva. Při plné penzi: polévka + 
hlavní jídlo + oplatek nebo ovoce, čaj nebo šťáva.

 – večeře: hlavní jídlo, šťáva
Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu 
a  končí snídaní. V případě plné penze končí obědem 
nebo balíčkem na cestu. Stravovací služby jsou bez 
obsluhy a  mytí použitého nádobí. Výdej stravy probíhá 
v prostoru k tomu určeném a klienti konzumují stravu na 
stolech u vlastních mobilních domů, chatek, stanů nebo 
karavanů. Vzorový jídelníček je k dispozici v CK.
Školním kolektivům je zajištěn pitný režim.
Upozorňujeme, že hromadné stravování nelze zajistit 
v každém středisku a ve všech termínech.

DOPRAVA
Je zajišťována autobusy (49–81 míst) v zájezdové 
úpravě. Během cesty se po 3–4 hodinách jízdy konají 
přestávky, při kterých řidiči podávají za poplatek teplé 
a studené nápoje. Autobusy dopraví klienty vždy až do 
místa pobytu. Doba přepravy je 5–28 hodin a probíhá 
zpravidla v nočních hodinách (není-li uvedeno jinak).
Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které mohou 
v dopravě nastat (počasí, kontrola cestovních dokladů, 
technické problémy, přeplněné silniční koridory apod.) 
může dojít k prodloužení předpokládané doby přepravy, 
případně ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Přes 
maximální snahu nemůže cestovní kancelář většinou tyto 
okolnosti ovlivnit a tedy ani vyloučit. Nedoporučujeme 
proto našim klientům sjednávat si důležitá jednání 
či  schůzky ve dnech odjezdů i příjezdů. Upozorňujeme 
rovněž na skutečnost, že první a poslední den v cílovém 
místě zájezdu je určen k přepravě, nikoliv k samotné 
rekreaci. Z důvodu zachování přiznivé ceny dopravy, 
zejména v okrajových termínech, může dojít v rámci 
jednoho autobusu ke spojení více pobytových míst. 
Přistavit autobus k odjezdu je po dohodě možné v rámci 
celé ČR. Ceny dopravy pro 1 osobu do jednotlivých 
pobytových míst z hlavních svozových míst a příplatky 
za přistavení autobusu mimo hlavní svozové trasy 
jsou v  cenové tabulce na str. 2. Uvedené příplatky jsou 
platné při minimálním počtu 40 platících osob z jednoho 
odjezdového místa.
Za příplatek 10.000 Kč (cyklovlek 12.000 Kč) + úhrada 
za trajekt (Elba + 10.000 Kč, Rab + 5.000 Kč) je možno 
objednat vlek za autobus.
Užije-li skupina k přepravě vlastní autobus, musí uhradit 
jeho parkovné 1.200 Kč/den (pokud to kemp umožňuje).

Vzhledem k tomu, že velikost zavazadlového prostoru 
autobusu je limitována a autobusy nesmějí být 
z  bezpečnostních důvodů přetěžovány, je nutné omezit 
počet i velikost přepravovaných zavazadel každého 
účastníka zájezdu.
Povolené limity na osobu:

a) osobní zavazadla o max. celkové hmotnosti 20 kg
b) malé příruční zavazadlo do autobusu o max. 
hmotnosti 2 kg.

CK si vyhrazuje právo nepřepravit nepřiměřené 
zavazadlo, jakékoliv bedny, přepravky aj.
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 
zahrnující pojištění zavazadel, řešící i jejich případné 
poškození.
UPOZORNĚNÍ: Sportovní vybavení (podložky pro 
aerobic, jízdní kola, paddleboardy, nafukovací čluny, 
potápěčská výstroj apod.) a suroviny pro vlastní 
společnou kuchyň je možné přepravit pouze v případě 
objednání vleku za autobus.
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 průvodcům. 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!

STŘÍDÁNÍ TURNUSŮ
Příjezd autobusů do všech pobytových míst je plánován 
v ranních resp. dopoledních hodinách (podle vzdálenosti 
střediska).
Ubytování přijíždějících klientů probíhá dle pokynů 
delegáta zpravidla po 12. hodině (v případech, kdy klient 
uklízí sám), po 16. hodině (tam, kde klient hradí povinný 
závěrečný úklid). Upozorňujeme na to, že do doby 
ubytování a po ukončení ubytování není možné ubytovací 
zařízení užívat. Uvedenou dobu doporučujeme strávit 
pobytem u moře. Osoby končící pobyt musí opustit 
ubytovací zařízení dle pokynů delegáta, nejpozději však 
do 9 hod. a zavazadla přenést na určené místo. CK neručí 
za zavazadla ani za jejich obsah a nezajišťuje jejich 
hlídání. Odjezd z kempu je zpravidla v odpoledních až 
večerních hodinách. CK si vyhrazuje právo na změnu 
hodiny odjezdu. Návrat do ČR na místo odjezdu je 
poslední den Vašeho zájezdu.

ÚKLID
U pobytů ve všech stanech a karavanech (Elba) není úklid 
v ceně pobytu (viz cenová tabulka). Průběžný i závěrečný 

úklid provádějí klienti sami. Na konci pobytu se ubytovací 
zařízení musí předávat delegátovi vždy čisté, deky 
a molitany vyklepané, ložnice vymetené, odpadky 
vynesené, podlaha umytá, lednice a vařič očištěný, 
lednice navíc odmražená a vytřená, umyté a utřené 
nádobí. Za úklid odpovídá vedoucí skupinového zájezdu.
U pobytů v mobilních domech, chatkách a karavanech 
(Krk) je závěrečný úklid povinným příplatkem (viz cenová 
tabulka). Jedná se o úklid základní, který nezahrnuje: 
úklid kuchyně, vynesení odpadků, odmražení a vytření 
lednice. Tyto úkony klienti provádějí sami dle pokynů 
delegáta.
V případě jejich neprovedení je delegát CK oprávněn 
doúčtovat částku, odpovídající zajištění kompletního 
úklidu. Stejnou částku je oprávněn účtovat i při 
nadměrném znečištění ubytovací jednotky. K úhradě 
účtované částky může být použita kauce. Delegát provádí 
inventární kontrolu.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Ve všech pobytových místech je v blízkosti kempu 
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. Doporučujeme účinné 
ochranné krémy proti intenzivnímu slunečnímu záření, 
sluneční brýle a do některých středisek prostředky proti 
létajícímu a lezoucímu hmyzu, event. obuv do vody.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Není zahrnuto do cen zájezdů. Ve všech našich 
pobočkách a u autorizovaných prodejců Vám nabízíme 
možnost uzavření Cestovního pojištění u ERV Evropské 
pojišťovny a. s.

Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, asistenční služby, 
opatrovníka, úraz, osobní věci, odpovědnost za  škodu, 
storno a cesty autem. Pojistný produkt Extra+ zahrnuje 
navíc nouzové situace a osobní karanténu. 
• Jako doklad o uzavření Cestovního pojištění slouží 

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

Všeobecné pojistné podmínky, 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: +420 221 860 860
www.ervpojistovna.cz, e-mail: klient@ERVpojistovna.cz

CK poskytne nutné podklady pro řešení pojistné události.

DELEGÁT V MÍSTĚ POBYTU
Česky mluvící stálý delegát je ve většině pobytových 
míst. V kempech plní současně i funkci správce, jež 
zajišťuje ubytování, nabízí fakultativní výlety místních 
organizátorů, organizuje informativní schůzky, pomoc při 
nemoci a úrazu (nezajišťuje však služby lékaře, převozu 
a asistence, které jsou plně v kompetenci asistenčních 
služeb pojišťoven, kterou klient v případě nutnosti 
kontaktuje). Řeší technické problémy s inventářem a 
dohlíží na dodržování řádu kempu a vnitřního řádu CK. 
Má svou pracovní dobu, ale v případě vážných problémů 
je Vám k dispozici i mimo ni.

VEDOUCÍ ZÁJEZDU, PEDAGOGICKÝ DOZOR
A ZDRAVOTNÍK
CK vedoucím kolektivních zájezdů, pedagogickému 
dozoru, zdravotníkovi, příp. kuchaři, poskytuje volné 
poukazy. Počet volných poukazů je stanoven na str. 2 a 3 
a je určen počtem platících účastníků kolektivního 
zájezdu a typem ubytování. Osoby cestující na 
volné poukazy získávají bezplatně veškeré služby 
(s výjimkou pojištění) poskytované platícím účastníkům 
kolektivního zájezdu.
Vedoucím zájezdu může být navíc poskytnuta 
organizátorská odměna. Tato odměna je poskytována 
v případě bezproblémového průběhu zájezdu a je 
proplácena v CK po skončení zájezdu na základě 
potvrzení, které si vyžádáte u delegáta v místě pobytu 
těsně před odjezdem.
Pedagogický dozor získává navíc příspěvek na stravu ve 
výši 1.000 Kč v případě, že strava není součástí služeb.
Skupinám s vlastní dopravou se organizátorská odměna 
a příspěvek na stravu snižuje na 50 % tabulkové hodnoty! 
Podmínkou pro přiznání organizátorské odměny 

a příspěvku na stravu je objednání a zakoupení zájezdu 
přímo v CK (bez zprostředkující CA)!

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
• osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze 

pod dohledem osob starších 18 let – vedoucích zájezdu.
• osoby starší 15 let a mladší 18 let, které cestují bez 

dohledu osob starších 18 let musí předložit souhlas 
zákonného zástupce.

• všichni účastníci zájezdu musí mít platný cestovní 
doklad (cestovní pas nebo OP) a uzavřené pojištění 
léčebných výloh v zahraničí + kartičku domácího 
zdravotního pojištění.

• podrobnější informace o destinacích a případných 
změnách, které nastanou po uzávěrce tohoto katalogu 
budou k dispozici v katalogu Léto 2023, eventuálně 
v pokynech na cestu.

INFORMACE K POBYTŮM A DOPRAVĚ
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Hranice
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Ostrava

D

D

D

Uherské Hradiště

Zlín
Kroměříž

E

E

E

České Budějovice

Jindřichův Hradec Třebíč

A
A

A

A

A

A
A

A

Liberec Jablonec
n. Nisou

Turnov

Mladá Boleslav

Praha

Jihlava

Velká Bíteš

Velké
Meziříčí

Mikulov

BRNO

TRASY AUTOBUSŮ
A: Jablonec n. Nisou – Liberec – Turnov – Mladá Boleslav – Praha – Jihlava – Velké Meziřící – Velká Bíteš – Brno – Mikulov
B: Náchod – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Vysoké Mýto – Svitavy – Letovice – Boskovice – Blansko – Brno – Mikulov
C: Ostrava – Frýdek-Místek – Nový Jičín – Hranice n. Moravě – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno – Mikulov
D: Uherské Hradiště – Zlín – Kroměříž – Brno – Mikulov
E: České Budějovice – Jindřicův Hradec – Třebíč – Brno – Mikulov

ASISTENČNÍ LINKA
+420 606 370 203

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.
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VICTORIA MOBILNÍ DŮM PREMIUM EXCLUSIVE GRAND

870 cm

410 cm

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem (164×204 cm), 
matrace 18 cm

• 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky (84×205 
cm), matrace 18 cm

• Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
• Deky a polštáře (povlečení a ručníky za povinný 

příplatek)
• 2× sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo, fén)
• 2× klimatizace, TV
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 217 l, myčka, rychlovarná konvice, kávovar, 

mikrovlnná trouba
• Krytá terasa cca 25–27 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, 2× sluneční lehátko), 
gril za příplatek

• Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

+ 36 m2 + krytá terasa

KLIMATIZOVÁNO

Istrie, Funtana – Istra Premium Camping Resort

Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem

Manželská ložnice

LožniceWC/sprcha

© Valamar Riviera

VICTORIA MOBILNÍ DŮM PREMIUM EXCLUSIVE CHALET

+ 20 m2 + krytá terasa

• 1 obytná místnost s manželskou postelí a rozkládacím 
dvoulůžkem

• Deky a polštáře (povlečení a ručníky za povinný příplatek)
• Sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo, fén)
• Klimatizace
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 217 l, myčka, rychlovarná konvice, kávovar, 

mikrovlnná trouba
• Krytá terasa cca 12 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko), gril za 
příplatek

• Parkovací místo pro jedno vozidlo ve vyhrazené zóně 
(za příplatek)500 cm

40
0 

cm

WC/sprchaKuchyňský kout

Manželská postel

Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem a rozkládacím dvoulůžkem

Mobilní dům Premium Exclusive Chalet (typové foto)

© Valamar Riviera

KLIMATIZOVÁNOOd 2.330 Kč/os./týden Od 2.330 Kč/os./týden
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VICTORIA MOBILNÍ DŮM X-LINE VICTORIA MOBILNÍ DŮM X-LINE DESIGN

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
• 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
• Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• Sprcha, toaleta, umyvadlo (v různých modifikacích)
• Klimatizace
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 217 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
• Krytá terasa cca 15 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

+ 32 m2 + krytá terasa
800 cm

40
0 

cm

800 cm

40
0 

cm

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
• 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
• Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• Sprcha, toaleta, umyvadlo, fén
• Klimatizace
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 217 l, myčka, rychlovarná konvice, mikrovlnná 

trouba
• Krytá terasa cca 10 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko, 
závěsné relaxační křeslo)

• Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

+ 32 m2 + krytá terasa

WC/sprchaWC/sprcha

Makarská riviéra, Živogošćé – Camping Dole 

Manželská ložnice

Ložnice Kuchyňská linka Jídelní kout

Palmová riviéra, Tortoreto Lido – Villaggio Salinello

Manželská ložniceLožnice

Obytná místnost

KLIMATIZOVÁNO KLIMATIZOVÁNOOd 2.610 Kč/os./týden Od 2.790 Kč/os./týden
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VICTORIA MOBILNÍ DŮM LUX VICTORIA MOBILNÍ DŮM LUX GRAND

Palmová riviéra, Tortoreto Lido – Villaggio Salinello Ostrov Rab, Lopar – San Marino Camping Resort

800 cm

30
0 

cm

800 cm

40
0 

cm

KLIMATIZOVÁNO KLIMATIZOVÁNO

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
• 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
• Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• Sprcha, toaleta, umyvadlo (v různých modifikacích)
• Klimatizace
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 120–212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná 

trouba
• Krytá terasa cca 9–14 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, případně sluneční lehátko)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

+ 24 m2 + krytá terasa

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
• 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
• Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• 2× sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo)
• Klimatizace
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
• Krytá terasa cca 9–14 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, případně sluneční lehátko)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

+ 32 m2 + krytá terasa

Obytná místnost

WC/sprcha Ložnice Manželská ložnice Manželská ložnice Ložnice

Obytná místnost

WC/sprcha

Od 1.430 Kč/os./týden Od 1.430 Kč/os./týden
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VICTORIA MOBILNÍ DŮM DOMUS

Ostrov Elba, Marina di Campo – Camping Ville degli Ulivi

770 cm

25
0 

cm

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
• 1 menší dětská ložnička s palandou (2,4 m2)
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• Sprcha, toaleta, umyvadlo
• Klimatizace
• Kompletně vybavený kuchyňský kout
• Lednice 160 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
• Stanový altán cca 9 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko)
• Parkování pro jedno vozidlo na vyhrazeném parkovišti 

(za příplatek)
• Upozorňujeme na malé úložné prostory

19 m2 + altán+

Manželská ložnice

Kuchyňský koutWC/sprchaDětská ložnice

KLIMATIZOVÁNO

VICTORIA MOBILNÍ DŮM LUX SUPERIOR

800 cm

30
0 

cm

+ 24 m2 + krytá terasa

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
• 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
• Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• Sprcha, toaleta, umyvadlo, fén
• Klimatizace
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná 

trouba
• Krytá terasa cca 19,2 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, případně sluneční 
lehátko)

• Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

WC/sprcha

Veneto, Cavallino-Treporti – Union Lido

Obytná místnostManželská ložnice

Ložnice

KLIMATIZOVÁNO Od 1.790 Kč/os./týdenOd 3.230 Kč/os./týden
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VICTORIA MOBILNÍ DŮM CLASSIC

Gargáno, Lido del Sole – Stella del Sud Camping Villaggio

800 cm

30
0 

cm

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
• 1 ložnice s jedním samostatným lůžkem a palandou
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• Sprcha, toaleta, umyvadlo
• Klimatizace
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 120 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
• Krytá terasa cca 10 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle, případně sluneční 
lehátko)

• Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

+ 24 m2 + krytá terasa

WC/sprcha Kuchyňský kout

Obytná místnostManželská ložnice

Ložnice s palandou

KLIMATIZOVÁNO

VICTORIA CHATKA/VICTORIA CHATKA COOL

Makarská riviéra, Živogošće – Camping Dole

• 2 samostatné ložnice pro 2 osoby
• Palanda pro 2 osoby v obytné části chatky
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• Vybavený kuchyňský kout
• Lednice 120 l
• Elektrické osvětlení, zásuvky 220 V
• Klimatizace (za příplatek, pouze chatky Cool)
• Krytá terasa cca 5 m2

• Zahradní nábytek (stůl, židle)
• Parkování pro jedno vozidlo (za příplatek)

+ 24 m2 + krytá terasa

Ložnice

Obytná místnost s palandou

Kuchyňský kout

KLIMATIZOVÁNO ZA PŘÍPLATEK 

LUXUSNÍ APARTMÁNY A VYBRANÁ STUDIA
• Povlečení a ručníky v ceně
• Sat-TV
• Sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo)
• Klimatizace
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 120 l
• Balkón nebo terasa
• Bezplatné parkování v areálu resortu
• Závěrečný úklid v ceně

KLIMATIZOVÁNO

Dalmácie, ostrov Murter – Jezera Village Holiday Resort

Luxusní apartmány
Lux Ap. B 1/2+2 terasa, park
• dvoulůžková ložnice, obytná místnost 
s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, terasa, přízemí.

Lux Ap. B 1/2+2 balkón, moře
• dvoulůžková ložnice, obytná místnost 
s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, balkón, 1. patro s přímým 
nebo částečným pohledem na moře.

Vybraná studia
St. A 1/3 blk, moře
• obytná místnost se 2 pevnými lůžky a 
jednou přistýlkou a částečně odděleným 
kuchyňským koutem, přízemí. Vybrané studio typu A Luxusní apartmán typu B

Od 890 Kč/os./týden Od 710 Kč/os./týden

Od 2.330 Kč/os./týden
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VICTORIA ZAŘÍZENÝ STAN

Ostrov Rab

• 2 samostatné ložnice vybavené pevnými postelemi 
s molitanovými matracemi

• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• Vybavený kuchyňský kout
• Lednice 120 l
• Šatní skříň
• Elektrické osvětlení, zásuvka 220 V
• Sluneční přístřešek
• Zahradní nábytek (stůl, židle)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

+ 22 m2 + sluneční přístřešek

Šatní skříň Vybavený kuchyňský kout Obytná místnost s pohledem do jedné ložnice

• 1 ložnice se 4–5 
lůžky s molitanovými 
matracemi, možno 
i skládanými z více částí, 
šatní skříň

• 5. osoba na lůžku v 
karavanu nebo ve stanové 
přístavbě na přistýlce

• Deky a polštáře 
(povlečení za příplatek)

• Vybavený kuchyňský kout, 
lednice 120 l ve stanové 
přístavbě 8,8–12 m2

• Elektrické osvětlení, 
zásuvka 220 V

• Slunečník
• Zahradní nábytek (stůl, 

židle)
• Sušák na prádlo
• Parkovací místo pro jedno 

vozidlo (za příplatek)
• Karavany Frankia a Adria 

Krk jsou starší modely se 
starší výbavou pro méně 
náročnou klientelu

• Karavany Jecha a Adria 
jsou starší modely se 
starší výbavou pro 
nenáročnou klientelu

+
stanová přístavba 8,8 m2

430 cm

20
5 

cm

2lůžko
větší

2lůžko
menšíPřistýlka

ve stanové
přístavbě

VICTORIA KARAVAN JECHA

VICTORIA KARAVAN ADRIA KRK COOL

stanová přístavba 11,4 m2

KLIMATIZOVÁNO

530 cm

21
5 

cm

Palanda

Ev. 5 
lůžko

2lůžko

VICTORIA KARAVAN FRANKIA COOL

stanová přístavba 12 m2 KLIMATIZOVÁNO

600 cm

20
0 

cm

Palanda

1lůžko

2lůžko

Ostrov Elba, Marina di Campo – Camping Ville degli Ulivi, karavan Jecha

Kuchyňský kout u karavanu Jecha

stanová přístavba 9,8 m2

KLIMATIZOVÁNO ZA PŘÍPLATEK

490 cm

20
0 

cm

3lůžko 2lůžko

VICTORIA KARAVAN ADRIA

VICTORIA KARAVAN/VICTORIA KARAVAN COOL

Od 530 Kč/os./týdenOd 710 Kč/os./týden
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Destinace: Zalesněný poloostrov Lanterna leží v nejsevernější části Porečské riviéry (9 km od Poreče, 
7 km od Novigradu).

Resort: Solaris Naturist Camping Resort se nachází v krásné krajině. Sousedí s resortem Lanterna. 
Nábřežní promenáda lemující poloostrov Lanterna spojuje Solaris Naturist Camping Resort a 
Lanterna Premium Camping Resort. Uvnitř resortu a mezi resorty poloostrova jezdí turistický 
vláček umožňující pohodlné spojení mezi jednotlivými středisky a nedalekou obcí Tar s velkým 
supermarketem. Resort je vybaven recepcí, marketem, tržnicí, pekařstvím, pěti restauracemi, grily 
a tavernami (možnost objednat polopenzi formou švédského stolu). V blízkosti recepce se nachází 
zóna s možností bezplatného Wi-Fi připojení. Dominantou resortu je 2,5 km dlouhé členité pobřeží 
s krásnými zátokami a romantickými výhledy, převážně na otevřené moře. Jeho součástí jsou i dvě 
upravené oblázkové naturistické pláže Galeb a Sidro, z nichž jedna se pyšní Modrou vlajkou za čistotu 
moře a pláže. V blízkosti pláže Sidro je k dispozici naturistický sladkovodní bazén, u něhož se nachází 
centrum vodních sportů.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné v zalesněné části resortu asi 400 m od 
pobřeží s plážemi Galeb a Sidro.
Pro skupinu 24 osob je k dispozici 6 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Pobřeží tvoří 1,5 km dlouhé naturistické pláže s betonovými platy, s upravenými vstupy do vody 
a travnatými, částečně zastíněnými plochami nad přírodním pobřežím. Součástí resortu jsou dvě 
upravené oblázkové naturistické pláže Galeb a Sidro, vstup do vody je pozvolný, vhodný i pro děti. 
Obuv do vody doporučujeme.

Sportovní a zábavní aktivity: Naturistický sladkovodní bazén u pláže Sidro, centrum vodních sportů, 
tenisové kurty, plážový volejbal, víceúčelové hřiště a půjčovna jízdních kol. Za poplatek minigolf, 
šlapadla, kajaky, motorové čluny, jízdní kola, trampolíny, lehátka a slunečníky a nabízí se také vyjížďky 
se zkušebním ponorem. V hlavní sezóně připravují profesionální animátoři zábavné programy pro děti 
i pro dospělé. Každoročně 4. srpna se koná vyhlášený Karneval Solaris. Další nabídku atrakcí najdete 
v nedalekém sportovním centru Lanterna.

Tipy na výlety: Poreč, Novigrad, Limský záliv, Rovinj, 
Vrsar, Pula, Brijuni, Benátky.

LANTERNA PREMIUM CAMPING RESORT1

Destinace: Poloostrov Lanterna leží v nejsevernější části Porečské riviéry (9 km od Poreče, 7 km 
od Novigradu).

Resort: Lanterna Premium Camping Resort patří k nejznámějším, největším a nejlépe vybaveným 
resortům v Chorvatsku a nachází se na fantastickém místě u moře na zalesněném poloostrově 
Lanterna.

Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand jsou umístěné v zóně asi 200 m od aquaparku a 
500 m od pláže.

• Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand se nacházejí 400 m od pláže Val Marbello Family Plaža 
v blízkosti soustavy dětských bazénů. Mobilní domy Lux č. 15 a 16 jsou umístěné jihozápadně od 
recepce, 300 m od pláže Val Adrija Sandy Family Plaža, přibližně 2 km od rodinného aquaparku.

Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 5 a 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Typická, přibližně 3 km dlouhá istrijská pláž oceněná Modrou vlajkou, kde se střídají oblázky, 
kameny a betonová plata, s upravenými vstupy do vody, písečno-štěrková pláž. Obuv do vody 
doporučujeme. Nedaleko se nachází pláž FKK.

Sportovní a zábavní aktivity:
• Aquamar Lanterna – rodinný sladkovodní park vyhřívaný na 28 °C o celkové rozloze 1 525 m2 
s tobogány a dalšími vodními atrakcemi asi 150 m od mobilních domů

• Vodní dětské hřiště s bazény vyhřívanými na 30 °C
• Hlavní bazén s mořskou vodou o ploše 727 m2

• 16 bazénů o celkové ploše 2 600 m2

• Wellness Mediteran Spa s nabídkou masáží na pláži
• V-Sport Park – sportovní zóna (tenis, víceúčelové hřiště, plážový volejbal, skate park, stolní tenis)
• Terra Magica Adventure Minigolf – zážitkový minigolf
• Stay Fit – celodenní program pro zdravý životní styl (aerobic, zumba, Nordic walking, jóga, pilates, 
aqua-aerobik, aqua dance, cyklistika apod.)

• Mořské vodní atrakce – motorové čluny, vodní šlapadla, kajaky, nafukovací atrakce apod.
• Music & Fun – zábavní hudební a taneční večery pro všechny věkové skupiny
• Dětské kluby – Maro Baby Club (0–3 roky), Maro Club (3–7, 7–12 let), Teens Lounge (12+), 
Maro Playzone

• Restaurace a bary – Trattoria La Pentola, Oliva Grill, Tuna Bay Grill, Restoran Greno Duro, Pizzeria 
Kras, Mezzino Street, Cafe Belvedere, Movida Bar Beat Bench Club, Mezzino Snack Bar, Zoo Beach 
Bar

• Piazza – centrální náměstí s obchody, bary, společenskými a relaxačními plochami
• Lanterna Summer Nights – letní noci plné zábavy

Tipy na výlety: Poreč, Novigrad, Limský záliv, Rovinj, Vrsar, Pula, Brijuni, 
Benátky. 400 m 400 m

Lanterna Premium Resort – Val Adria Sandy Family Plaža

Lanterna Premium Resort – Aquamar Lanterna se sladkou vodouVictoria mobilní dům Premium Exclusive Grand

Lanterna Premium Resort – soustava bazénů s mořskou vodou

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar RivieraPrémiový rodinný 4  resort nejvyšší kvality

Zdarma 300–500 m 30 HRK 500/100 m50 HRK 100 m/2 km 1500 m 70 HRK/h. 20 HRK/h.

Zdarma 50 m Všechny typy100 m/2 km30 HRK/h.

SOLARIS NATURIST CAMPING RESORT  2

ISTRIE – POREČ
Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand
Victoria mobilní dům Lux/Lux Grand

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

ISTRIE – POREČ

Victoria mobilní dům Lux

GREEN
RESORT

TOP
DESTINACE

100 m 300 m Zdarma
– recepce 400 m

Za poplatek 400 m Zdarma 50 m70 HRK/h.

Solaris Naturist Camping Resort

Solaris Naturist Camping Resort – sladkovodní naturistický bazén

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Chorvatsko | IstrieChorvatsko | Istrie

aerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 
cykloturistika,

kurzy potápění, tenis

VHODNÉ AKTIVITY

aerobik, aquaaerobik, 
basketbal, beachvolejbal, 

cykloturistika, fotbal, kurzy 
potápění, tenis, nordic 

walking, zumba, pilates

VHODNÉ AKTIVITY



12 +420 545 213 101

ISTRA PREMIUM CAMPING RESORT3 ORSERA CAMPING RESORT  4

ISTRIE – FUNTANA

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand

Destinace: Kouzelné menší letovisko Funtana leží na istrijském poloostrově mezi Porečí a Vrsarem. Tvoří nejjižnější část Porečské riviéry, která je 
obecně považována za turisticky nejrozvinutější oblast Chorvatska. Název obce inspirovaly prameny pitné vody, které v oblasti vyvěrají. Pobřeží 
je zde velice členité, obklopené malými romantickými ostrůvky. Celá oblast je hojně zalesněná, protkaná sítí cyklostezek. Mezi nejbližší turisticky 
zajímavá místa patří Vrsar (cca 3 km), Limský záliv (6 km), Poreč (7 km) či Rovinj (13 km). Za zábavou můžete vyrazit do „Dinoparku“ Funtana nebo 
navštívit aquapark Istralandia (29 km). Letovisko Funtana nabízí samozřejmě i řadu restaurací, tavern a grilbarů s místním kulinářskými specialitami 
a bohatou nabídkou kvalitních istrijských vín.

Resort: Istra Premium Camping Resort s prvotřídním vybavením a službami:
• Piazza – centrální náměstí kempu s restaurací Grano Duro Pizza & Pasta, obchody, bary a prostory pro různé akce v nádherném středomořském 
prostředí

• Oliva Grill – lahodná středomořská kuchyně zahrnující grilované speciality, drobné občerstvení a lehké saláty

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand jsou obklopené středomořskou vegetací v části resortu známé jako Orlandin, 
velmi blízko pláže (cca 30–100 m).

Pláž: Pobřeží resortu Istra je 1,5 km dlouhé a nabízí různé druhy pláží, mimo jiné např. Val Maro Family Plaža - cca 550 m dlouhou oblázkovo-
štěrkovou pláž s Modrou vlajkou a překrásným výhledem na Vrsar. Jde o jedny z nejkrásnějších pláží Jaderského moře. Další pláže tohoto resortu – 
Marina plaža, Sunset plaža a Reverol plaža – jsou členité přírodní pláže tvořené kamennými platy s upravenými vstupy do vody. Místy jsou oblázkové 
a travnaté plochy ke slunění. Resort přirozeně nabízí řadu vodních atrakcí s možností zapůjčení šlapadel, kajaků a jízdních kol.

Sportovní a zábavní aktivity:
• Aquamar – prémiový rodinný aquapark o rozloze více než 1.000 m2 s bazény, vodními atrakcemi a 350 m tobogánů; největší z nich, Twister Slide, 
je vysoký 10 m

• Rozlehlé vnitřní prostory s různými aktivitami a programy, které se konají v divadle Istra, v dětských klubech a ve vstupní hale Vetri
• Historic Island Edutainment Park – zábavní park na ostrově Školjić, kde se mohou děti a mládež s pomocí průvodců Epiho a Tei proměnit v objevitele 
a osadníky z doby bronzové

• Balance Mediterranean Spa – wellness
• Každodenní animační a fitness programy pro zájemce všech věkových kategorií Večerní hudební a zábavné programy
• Teenagers’ Lounge – oáza vyhrazená teenagerům
• Valamar Funtana Summerfest – spousta zábavy po celé léto pro všechny věkové kategorie!
• Programy Super Maro pro děti ve věku 3 až 7 a 7 až 11 let a také Maro Baby Club pro děti do 3 let. V hlavní sezóně každodenní animační programy 
pro děti i dospělé a každodenní sportovní programy

• Na centrálním náměstí Piazza probíhají každý den zábavní programy a taneční večery
• Sport Park – sportoviště, víceúčelové hřiště, plážový volejbal a dětská hřiště
• Sport Marina a Sport Bella Vista – velký výběr oblíbených vodních sportů
• Terra Magica – zážitkové hřiště na minigolf s 18 jamkami, každá jamka představuje jiný istrijský výhled nebo příběh
• Bohatý výběr rozmanitých kurzů v zónách Marina, Sunset, Bella Vista a 
Orlandin v bezprostřední blízkosti moře nebo uprostřed středomořské zeleně

Tipy na výlety: Vrsar, Poreč, Limský záliv, Rovinj, aquapark Istralandia. cca 200 m cca 200 m Zdarma45 HRK 30–100 m 80–120 HRK

200 mZdarma 500 m cca 200 mV okolí50 HRK 150 HRK/d.

Istra Premium Camping Resort Istra Premium Camping Resort

© Valamar Riviera

Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand v 1. zóně s výhledem na mořePrvní 5  resort extratřídy na Istrii

Destinace: Vrsar je známé letovisko v centru Porečské riviéry 10 km jižně od Poreče. Pobřeží je členité a lemuje ho spousta ostrůvků. Jižně od Vrsaru 
leží turisty hojně vyhledávaný Limský záliv (přírodní rezervace s chovem ryb a škeblí).

Resort: Orsera Camping Resort leží na okraji města a obklopuje ho bohatá zeleň. Je velmi dobře vybavený a udržovaný, s příjemnou restaurací, 
obchodem s potravinami, stánky s ovocem a zeleninou, směnárnou a bankomatem.

Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux jsou rozmístěny na terasách nad prostorem recepce přibližně 200 m od pláže a cca 800 m od Victoria zařízených stanů.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).
• Victoria zařízené stany a mobilní domy č. 11–14 se nacházejí na terasách (v zóně Bella Vista) částečně stíněných stromy, přibližně 200 m od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených stanů (viz str. 10).

Strava: Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo stanů.

Pláž: Betonová a menší oblázkové pláže, obuv do vody doporučujeme.

Sportovní a zábavní aktivity: Během hlavní sezóny sportovní animační programy, cvičení, Nordic walking, strečink, večery s živou hudbou. Oblast 
vyhrazená pro dětské hry a malý dětský bazén. Kurty na plážový volejbal v nedalekém kempu. Ideální podmínky pro potápění (možnost zapsat 
se do potápěčského kurzu), sand surfing, na pláži možnost zapůjčení člunů a šlapadel. 
Půjčovna jízdních kol a skútrů ve Vrsaru.

Tipy na výlety: Poreč, Limský záliv, Rovinj, Pula, Brijuni, Benátky.

ISTRIE – VRSAR

Victoria mobilní dům Lux

TOP
DESTINACEVictoria stan

© Valamar Riviera

10 km Plyn Mobilní dům Stan
200 Kč/noc20 HRK/d. 5 km 2 km Za poplatek

1500 m V resortu Zdarma blízko 
recepce 200 m45 HRK

Vrsar

Orsera Camping Resort – pláž

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Chorvatsko | Istrie

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

Orsera Camping Resort © Valamar Riviera

Malebný resort přímo u moře na okraji kouzelného Vrsaru

aerobik, beachvolejbal, 
cykloturistika, kurzy 

potápění, nordic walking

VHODNÉ AKTIVITY

Chorvatsko | Istrie
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Destinace: Fažana je rybářské městečko v jihozápadní části istrijského pobřeží. Díky své strategické poloze je ideálním výchozím bodem pro 
návštěvu Národního parku Brijuni nebo Puly, proslulého turistického centra známého svými antickými památkami vzdáleného pouhých 5 km.

Resort: Luxusní resort Centro Vacanze Bi Village je obklopený středomořskou vegetací. Najdete zde 3 restaurace, bar, cukrárnu, jogurtový bar, 
zmrzlinárnu, plážový bar, supermarket, minimarket, bankomat, salon krásy, směnárnu a ošetřovnu. Bazén je v blízkosti našich mobilních domů.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux Grand jsou částečně stíněné a leží cca 250 m od oblázkové pláže a asi 100 m od soustavy bazénů 
„Garden Pools“ pro děti i dospělé.
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Prostorná, 1 km dlouhá oblázková pláž s výhledem na NP Brijuni. Modrá vlajka označuje, že zdejší moře je obzvlášť čisté. Pláž se zvolna 
svažuje k moři, za poplatek jsou k dispozici lehátka. Obuv do vody doporučujeme.

Sportovní a zábavní aktivity: 3 venkovní sladkovodní bazény, dětské brouzdaliště se skluzavkou a relaxační zónou, 2 volejbalové kurty, basketbalové 
hřiště, házenkářské hřiště, 2 fotbalová hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, lukostřelba, tělocvična, zábavní park se stezkou v korunách stromů, venkovní 
fitness park a společenská místnost. Konají se zde pravidelné kurzy windsurfingu a potápění. Půjčovna kanoí, člunů, surfů, šlapadel a jízdních kol 
(za poplatek). V hlavní sezóně probíhá řada animačních programů, 
soutěží pro děti i dospělé, mini klub, sportovní turnaje, hry na pláži 
a zábavné večery.

Tipy na výlety: Pula, Brijuni, Poreč, Novigrad, Rovinj, Limský záliv. 50 m 50 m 35 HRK 250 m 80–100
HRK/d.

75 HRK/h.Venkovní Fotbal
50 HRK/h.

Beachvolejbal
150 HRK/h. El./plyn

ISTRIE – FAŽANA

Victoria mobilní dům Lux Grand

GREEN
RESORT

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

Centro Vacanze Bi Village – pláž

Centro Vacanze Bi Village

4  resort v italském stylu s výhledem na NP Brijuni

CENTRO VACANZE BI VILLAGE5 CAMPING VILLAGE & RESORT POLJANA6

Destinace: Ostrov Lošinj, jeden z nejnavštěvovanějších chorvatských ostrovů, se nachází v severní části Jaderského moře ve vnějším pásu 
Kvarnerského souostroví, jihovýchodně od istrijského pobřeží. Je proslulý svými krásnými plážemi, zachovalou přírodou a borovými lesy a známý je 
také jako ostrov delfínů a zdravého životního prostředí.

Resort: Camping Village & Resort Poljana leží v nejjižnějším cípu ostrova 4 km od města Mali Lošinj. Ideální místo pro odpočinek, kde můžete být 
v souladu s přírodou. Najdete zde supermarket, bar, kavárnu a restauraci.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné na terasách obklopených středomořskou zelení, část z nich má výhled na lošinjskou 
zátoku a městečko Mali Lošinj. Leží asi 100 m od moře a asi 150 m od pláže.
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Menší písečno-oblázková pláž a přírodní kamenná pláž s upravenými vstupy do vody. Část pláže je vyhrazená naturistům. Modrá vlajka 
označuje, že zdejší moře je obzvlášť čisté. Na pláži před resortem si lze zapůjčit čluny. Obuv do vody doporučujeme.

Sportovní a zábavní aktivity: Fotbalové hřiště a dětské hřiště, hřiště na malou kopanou, kurty na plážový volejbal, půjčovna jízdních kol 
a paddleboardů. Nedaleko kempu se nachází zátoka vhodná pro potápění. V hlavní sezóně zde probíhají animační 
programy pro děti (mini klub) i pro dospělé, sportovní a společenské akce, jóga, pilates. Okolí je protkané hustou 
sítí cyklostezek.

Tipy na výlety: Ostrovy Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Rab. 100 m 100 m 40 HRK

38 HRK/d. 1500 m150 m 77 HRK/h. Fotbal
150 HRK/h. El./plyn

OSTROV LOŠINJ – MALI LOŠINJ

Victoria mobilní dům Lux

GREEN
RESORT

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

Camping Village & Resort Poljana

Victoria mobilní dům Lux Camping Village & Resort Poljana – pláž

Ostrov zdravého životního stylu

Slunce, křišťálově čisté moře, panenská příroda a delfíni

Chorvatsko | Istrie Chorvatsko | Ostrov Lošinj

aerobik, beachvolejbal, 
cykloturistika, kurzy 

potápění, nordic walking, 

VHODNÉ AKTIVITY

aerobik, cykloturistika, 
fotbalové kempy, kurzy 

potápění, lanové centrum, 
míčové hry, windsurfing

VHODNÉ AKTIVITY
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PADOVA PREMIUM CAMPING RESORT9

Destinace: Rab je jedním z nejkrásnějších ostrovů Jaderského moře a městu Rab – 
mezinárodně proslulým lázním – se přezdívá „malý Dubrovník“.

Resort: Padova Premium Camping Resort se nachází v nádherné přírodě v blízkosti 250 m 
dlouhé písečné pláže a malebného starobylého města Rab. Přivítá vás ve zcela moderním 
duchu.

Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand se nacházejí v zóně Victoria, na terase 
vzdálené od pláže cca 50–100 metrů.

• Victoria mobilní domy Premium Exclusive Chalet jsou od pláže vzdálené asi 50 metrů.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 5).
Parkování je možné na vyhrazeném parkovišti v blízkosti recepce, cca 400 metrů 
od Victoria mobilních domů.

Strava: Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Pláž: V kempu je 250 m dlouhá písečná pláž orientovaná směrem k otevřenému moři a 
umožňující pozvolný vstup do vody.

Sportovní a zábavní aktivity:
• Bazénový komplex s příjemně vyhřívaným bazénem (28 °C) a vyhřívaným dětským 
vodním parkem (30 °C) s tobogány a vodními atrakcemi pro děti (hloubka 0,3–0,6 m).

• Piazza – centrální náměstí s obchůdky, kde se nabízejí doma vyráběné produkty, a 
s plochami pro společenská setkání, relaxační aktivity a večerní animační programy pro 
děti i dospělé

• Mezzino Snack Bar, restaurace Sweet Corner Andrija a supermarket
• Super Maro Club pro děti ve věku 3 až 7 a 7 až 12 let, Maro Baby Club (pro děti ve věku 
0 až 3 roky)

• Multimedia Game Lounge – zábava pro celou rodinu
• Stay Fit – každodenní fitness programy
• Hudební večery pro dospělé, dětské diskotéky a každodenní animační programy
• Víceúčelová hřiště – v blízkosti mobilních domů Victoria hřiště s koutem s houpačkami a 
trampolínami, víceúčelové sportovní hřiště v blízkosti recepce

• Moderní centrální sociální zařízení
• Parkovací zóna pro vozidla klientů CK Victoria
• V blízkosti kempu se nachází půjčovna skútrů, 
čtyřkolek, šlapadel, vodních skútrů a motorových 
člunů

Tipy na výlety: Lodí (Krk, Pag, Goli, Lošinj), Plitvická 
jezera.

Padova Premium Camping Resort – vyhřívané relaxační a dětské bazény

Padova Premium Camping Resort – písečná pláž

4  Padova Premium Resort v top destinaci Rab

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand

Pobyt v přírodě spojený s kvalitou a maximálním komfortem

200 m 200 m 45 HRK

Sat TVZdarma 50–100 m

60 HRK/d. Zdarma Všechny typy

© Valamar Riviera

Chorvatsko | Ostrov Rab

OSTROV RAB – RAB
Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand 
Victoria mobilní dům Premium Exclusive Chalet

TOP
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TOP
RESORT

BAŠKA BEACH CAMPING RESORT7

BUNCULUKA NATURIST CAMPING RESORT8

OSTROV KRK – RAB

Victoria karavan Frankia Cool/Adria Krk Cool

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

Destinace: Baška se nachází na jihu ostrova Krk a českým turistům je již dlouho známa jako lázeňské 
město. Leží na úpatí divokých ostrovních hřebenů v dlouhé, úrodné nížině.

Baška Beach Camping Resort: leží na okraji města Baška, rozprostírá se podél 2 km dlouhé oblázkové 
pláže. Vstup do vody je zde pozvolný, vhodný pro děti. V kempu je směnárna, bistro, tržnice, parková 
úprava, moderní sociální zařízení s myčkami nádobí v blízkosti našich karavanů.

Sportovní a zábavní aktivity: Bazénový komplex s relaxačním vyhřívaným bazénem (28 °C), vyhřívaný 
dětský vodní park s vodními atrakcemi tenisové kurty, fotbalové, beachvolejbalové a volejbalové hřiště, 
minigolf, stolní tenis, biliard a půjčovna kol, skútrů a vodních skútrů, značené turistické trasy, Disco 
Maro večery min. 3× týdně. V hlavní sezóně v resortu probíhají animační programy Maro Club. V hotelu 
Corinthia je fitness centrum.

Bunculuka Naturist Camping Resort: Ukryt v zátoce s krásnou oblázkovou pláží na svažitém, částečně 
zalesněném terénu asi 10–15 min. chůze od centra Bašky. Je vybaven restaurací, směnárnou, obchodem 
s potravinami, obchodem s ovocem a zeleninou. Upozornění: kemp Bunculuka je nudistický!

Sportovní a zábavní aktivity: Volejbalové hřiště, tenisové kurty, stolní tenis a dětský koutek.

Ubytování Victoria: Victoria karavany jsou v obou kempech umístěny asi 300 m od pláže a vybaveny 
klimatizací.
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných karavanů (viz str. 10).

Strava: Vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách karavanů.

Pláže: Rozsáhlé oblázkové s pozvolným vstupem do moře, vhodné 
i pro děti.

Tipy na výlety: Lodí (Krk, Pag, Goli, Lošinj), Plitvická 
jezera.

300/1500 m 1200/200 m 40 HRK

Zdarma 300 m Za poplatek Baška Beach

150 m Uhlí50/100 m 200 Kč/noc250 mBaška Beach Baška Beach

Baška Beach Camping Resort

Baška Beach Camping Resort – bazény Baška Beach Camping Resort – pláž

Nejhezčí pláž na Jadranu

Chorvatsko | Ostrov Krk

Město Rab

aerobik, aquaaerobik, 
cykloturistika, in-line 

bruslení, nordic walking

VHODNÉ AKTIVITY

aerobik, in-line bruslení, 
nordic walking, tenis, 

volejbal

VHODNÉ AKTIVITY
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SAN MARINO CAMPING RESORT10

Destinace: Lopar leží v severovýchodní části ostrova u 1,5 km dlouhé písečné pláže známé jako Rajská plaža. Od města Rab 
je vzdálený 15 km.

Resort: San Marino Camping Resort je moderní a dobře vybavený: nákupní centrum s prodejnou potravin, restaurace, disco-
klub, zábavní centrum, kavárna, cukrárna, bankomat a směnárna.

Ubytování Victoria: Všechny Victoria mobilní domy jsou vzdálené do 300 m od hlavní písečné pláže.
• Victoria mobilní domy Lux (terasa 15 m2) – mobilní domy č. 3–10.
• Victoria mobilní domy Lux (terasa 10 m2) – mobilní domy č. 13–31.
• Victoria mobilní domy Lux Grand – mobilní domy č. 1, 2 a 11, 12.
• Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 5 a 7).
• Victoria zařízené stany jsou postavené ve stínu borovic a hájků listnatých stromů cca 200 m od hlavní pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených stanů (viz str. 10)

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo stanů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Pláž je písečná, rozlehlá, s pozvolným přístupem do vody, vhodná pro děti. V blízkosti se nacházejí další písečné pláže, 
často naturistické.

Sportovní a zábavní aktivity: Antukové tenisové kurty, víceúčelové sportovní hřiště (fotbal, basketbal), minigolf, hřiště pro 
děti v blízkosti recepce (bezplatné), stolní tenis a skútry. Kurty na plážový volejbal, tobogány a možnost potápění, zapůjčení 
vodních skútrů, šlapadel, motorových člunů, dětských autíček a surfů. Součástí resortu je i wellness centrum a krytý baby-
klub. Během hlavní sezóny zábavné animační programy pro děti (kromě 
soboty), Maro Club (kromě víkendů), školka. Během hlavní sezóny (kromě 
soboty) cvičení a večerní minidiskotéka a kouzelník nedaleko hotelového 
komplexu. Zumba a aerobic na pláži, v blízkosti také antukové 
tenisové kurty a minigolf.

Tipy na výlety: Plitvická jezera, lodí okolo nedalekých ostrovů, 
Baška.

San Marino Camping Resort – písečná pláž „Rajska plaža”

San Marino Camping ResortNaturistická pláž Sahara na Loparském výběžku

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Unikátní písečná pláž „Rajska plaža”

Victoria mobilní dům Lux Grand

4  resort s wellness & spa

30 m 500 m 45 HRK Zdarma

200–300 m 100 HRK/d. 50 HRK 1000 m

1000 m 200 m VeřejnýZdarma1000 m Mobilní dům Stan
200 Kč/noc

Chorvatsko | Ostrov Rab

© Valamar Riviera

OSTROV RAB – LOPAR
Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand
Victoria mobilní dům Lux/Lux Grand

TOP
DESTINACE

TOP
RESORTVictoria stan aerobik, aquaaerobik, 

basketbal, beachvolejbal, 
cykloturistika, fotbal, kurzy 
potápění, nordic walking, 

tenis, zumba, pilates

VHODNÉ AKTIVITY
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Destinace: Biograd na Moru leží asi 30 km od Zadaru a je výchozím bodem pro návštěvu tří národních parků – Paklenica, vodopády Krka a souostroví Kornati. Nedaleko se nachází 
největší chorvatské sladkovodní jezero Vransko.

Resort: Resort Camping Park Soline se rozkládá v borovém hájku na jižním okraji Biogradu v rekreační oblasti na pobřeží moře. Najdete zde restaurace, bar, pekařství, bankomat a 
směnárnu. Nábřežní promenáda je lemovaná restauracemi, bary a kavárnami, cesta do centra Biogradu zabere asi 20 minut.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand leží částečně ve stínu borovic, 50–200 m od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Přírodní oblázková a skalnatá pláž s betonovými platy a dobře upravenými vstupy do vody. Nedaleko se nachází zátoka s polopísečnou pláží.

Sportovní a zábavní aktivity: Dětské hřiště, stolní tenis, tobogán. Hřiště na petánque, antukové tenisové kurty a venkovní městský bazén na vodní polo nedaleko kempu, 
na pláži kurty na plážový volejbal. V hlavní sezóně dětský klub, diskotéka, animační programy, cvičení na pláži, noční bary, koncerty. Ve vzdálenosti 2 km zábavní park. 
Půjčovna jízdních kol a skútrů v Biogradu.

Tipy na výlety: NP Kornati, NP Krka, NP Plitvická jezera, Zadar, Pašmanský kanál, Šibenik, Fun Park Mirnovec.

TOP
RESORT

TOP
DESTINACE

GREEN
RESORT

250 m

150/300 m 35 HRK 2 km 400 mZdarma 50–200 m Od 30 HRK 100/200 m Veřejný/uhlí200 m60 HRK/h. Zdarma

CAMPING PARK SOLINE11

DALMÁCIE – BIOGRAD NA MORU

Victoria mobilní dům Lux/Lux Grand

Camping Park Soline

Polopísečné pláže v příjemném resortu

NP Krka Camping Park Soline – pláž

CAMPING IMPERIAL12

Destinace: Vodice – proslulé turistické centrum, které je výchozím bodem pro výlety do tří národních parků – 
k souostroví Kornati, k vodopádům na řece Krka a k přírodnímu kaňonu Paklenica. Dalším oblíbeným cílem výletů 
je Šibenik (15 km) s renesanční katedrálou sv. Jakuba. I když je Vodice mezi návštěvníky velmi oblíbená, zůstává 
i nadále poklidným letoviskem nabízejícím pestrou paletu výletů na lodích a příjemné procházky po nábřežních 
promenádách, jejichž prázdninovou atmosféru ještě podtrhují stovky člunů a plachetnic kotvící ve zdejší maríně. 
Poloha kempu je ideální pro všechny, kdo mají rádi městský ruch, i pro ty, kteří upřednostňují krásu přírody a 
historických památek.

Resort: Camping Imperial se nachází přímo ve městě Vodice na krásné oblázkové pláži (možnost široké škály 
aktivit, 10 minut pěšky od centra). Celý kemp je porostlý borovicemi, jalovci a olivovníky a je propojený s hotelem 
Imperial, jehož služby – restaurace à la carte a bary – jsou návštěvníkům kempu k dispozici.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v částečném stínu 80 m od pláže.
Pro skupinu 24 osob je k dispozici 6 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Oblázková pláž, místy s betonovými platy ke slunění. Obuv do vody doporučujeme.

Sportovní a zábavní aktivity: 2 bazény (venkovní a vnitřní), tenisové kurty 
hotelu Imperial, stolní tenis, volejbalové kurty, fitness, bowling, dětské hřiště, 
možnost plachtění a surfování.

Tipy na výlety: Kornati, Krka, Paklenica, Šibenik, Zadar, Nin, Fun Park Mirnovec. Za poplatek

80 m Za poplatek 300 m

DALMÁCIE – VODICE

Victoria mobilní dům Lux

Camping Imperial – pláž

Vodice

Klidná dovolená v atraktivní lokalitě tří Národních parků

Chorvatsko | Dalmácie Chorvatsko | Dalmácie

cykloturistika,
nordic walking, tenis

VHODNÉ AKTIVITY

beachvolejbal, 
cykloturistika, nordic 

walking, stolní tenis, tenis

VHODNÉ AKTIVITY



17www.victoria-ck.cz

JEZERA VILLAGE HOLIDAY RESORT13

Destinace: Ostrov Murter leží asi 20 km od Šibeniku a s pevninou je spojený mostem. Výchozí bod pro výlety k vodopádům Krka a k národní parku 
na ostrovech Kornati.

Resort: Jezera Village Holiday Resort leží v blízkosti městeček Tisno (1,5 km), Jezera (2 km) a Murter (6 km) na východní straně ostrova. Kemp 
je prostorný, obklopený vegetací, dobře vybavený a pečlivě udržovaný. Součástí je oblast recepce se sejfem, obchod s potravinami, restaurace, 
směnárna, dětský koutek a místnost s televizí. Resort je vyhledávaný pro svou poklidnou atmosféru. V blízkosti resortu supermarket.

Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny na terasách v zóně Boca Vista, 150 m od moře.
Pro skupinu 44 osob je k dispozici 11 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).
• Victoria zařízené stany jsou umístěny na terasách, částečně ve stínu borovic, 70 m od moře.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených stanů (viz str. 10).
• Luxusní zrekonstruované apartmány:
• Lux Ap. B 1/2+2 – v přízemí, terasa. Orientace park. 
• Lux Ap. B 1/2+2 – v 1. patře, balkon. Přímý nebo částečný pohled moře za příplatek (viz cenová tabulka).
– vybavení: dvoulůžková ložnice, obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem, kuchyňský kout, klima, WC/sprcha, sat-TV.

• Vybraná studia
• St. A 1/3 – v přízemí, místnost se dvěma pevnými lůžky a přistýlkou s částečně odděleným kuchyňským koutem, balkon, klima, WC/sprcha, sat-TV. 
Pohled moře může být stíněn vegetací.

Všechny apartmány a studia jsou vybaveny kuchyňskými potřebami, ručníky a lůžkovinami. Parkování je možné na blízkém centrálním parkovišti. 
Jedná se o komplex umístěný ve svahu, asi 80–150 metrů od pláže. Check-in 16 hod., check-out 9 hod.

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů, stanů, apartmánů nebo studií.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Hlavní pláž je písečno-štěrková. Mořské dno je kamenité, obuv do vody doporučujeme. Přírodní pláže s výhledem na otevřené moře a národní 
park Kornati vzdálené asi 30 minut pěší chůze.

Sportovní a zábavní aktivity: Dětské hřiště, osvětlené tenisové kurty (umělá tráva a beton), stolní tenis. V hlavní sezóně probíhají animační programy 
pro děti i dospělé, minidiskotéka pro děti, soutěže, hudební a ilusionistická produkce, aerobic, aqua-aerobic a gymnastika. Na pláži najdete půjčovnu 
šlapadel, surfů, katamaránů a školu potápění a surfingu. V této oblasti doporučujeme výlety na kole a na in-line bruslích. Půjčovna motorových člunů 
v Tisnu, půjčovna aut a skútrů v Murteru.

Tipy na výlety: NP Kornati, NP Krka, NP Paklenica, NP Plitvická jezera, aquapark Solaris, 
Šibenik, Skradin.

TOP
DESTINACE

GREEN
RESORT

300 m 300 m 3 dny
zdarma 70–150 m50 HRK

2500 m10–50 HRK El./plyn450 m8 HRK/h.40 HRK/h. 12 HRK/h. Mobilní dům Stan
200 Kč/noc

Victoria mobilní dům Lux

DALMÁCIE – OSTROV MURTER

Victoria stan Luxusní apartmány/vybraná studia

Jezera Village Holiday Resort – pláž

Jezera Village Holiday Resort – pláž

Tam, kde začínají Kornati...moře, slunce a romantický ostrov

Jezera Village Holiday Resort – pláž

NP Kornati

Victoria mobilní dům Lux Luxusní zrekonstruované apartmány typu B

Chorvatsko | Dalmácie

aerobik, cykloturistika, 
in-line bruslení, minigolf, 
nordic walking, potápění, 
pěší turistika, stolní tenis, 

surfování, tenis

VHODNÉ AKTIVITY
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Destinace: Živogošće se nachází 17 km jižně od Makarské v sousedství města Igrane. Původně šlo o rybářskou vesnici, 
dnes se zde nachází malé pobřežní letovisko s nádhernými oblázkovými plážemi.

Resort: Kemp Dole leží 5 km jižně od Živogošće, ukrytý v borovém hájku na úpatí pohoří Biokovo. Doporučujeme 
všem, kteří milují přírodu, ticho, klid a skvělé koupání. K vybavení kempu patří recepce s barem, minimarket, obchod se 
suvenýry, pekařství, bankomat a směnárna. V blízkosti najdete pět restaurací, kavárnu a stánky.

Ubytování Victoria: 
• Victoria mobilní domy Lux, Lux Grand, X-Line jsou umístěné ve stínu borovic 1–10 m nad oblázkovou pláží 
(10–20  schodů). Victoria mobilní domy X-Line stojí přímo u pláže. Některé mobilní domy Lux jsou umístěny blíže k 
vesnici Blato, cca 15–70 m od pláže.

Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 6 a 7). 
• Victoria chatky a Victoria chatky Cool stojí v několika řadách částečně ve stínu borovic 20–80 m od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených chatek ev. s možností klimatizace (viz str. 9).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo chatek.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Oblázková pláž s pozvolným vstupem, obuv do vody doporučujeme. Zátoky mezi útesy jsou vhodné i pro nudisty.

Sportovní a zábavní aktivity: Betonové tenisové kurty, pétanque, půjčovna skútrů, půjčovna šlapadel, parasailing, 
potápění, rybaření.

Tipy na výlety: Hvar, Brač, Biokovo, Makarska, Imotski, Mostar, Medjugorje, Kravica, Dubrovník, Cetina, Pelješac, Korčula.

TOP
DESTINACE

GREEN
RESORT

60 m 400/60 m 90 HRK/týden 1–80 m Veřejný/uhlí55 HRK/h. Mobilní dům Chatka
200 Kč/noc

CAMPING DOLE14

Victoria mobilní dům X-Line
Victoria mobilní dům Lux/Lux Grand Victoria chatka/chatka Cool

DALMÁCIE – ŽIVOGOŠĆE

Victoria mobilní dům X-Line

Užívejte nejlepšího koupání za příznivé ceny

Victoria chatka/chatka CoolVictoria mobilní dům X-Line, za nimi v řadě Victoria mobilní dům Lux Grand

Ubytování přímo nad pláží KLIMATIZOVÁNO ZA PŘÍPLATEK

Camping Dole – pláž

Vodopády Kravica

Chorvatsko | Makarská Riviéra

aerobik, míčové hry
stolní tenis

VHODNÉ AKTIVITY
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TOP
RESORT

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

TOP
DESTINACE

VENETO – LAGO DI GARDA

Victoria mobilní dům Lux Victoria mobilní dům Lux

VENETO – CAORLE

CAMPING BELLA ITALIA15 CENTRO VACANZE SAN FRANCESCO16

Destinace: Peschiera del Garda je krásné turistické, kulturní a historické město na jihovýchodních březích největšího a nejkrásnějšího italského 
jezera Lago di Garda. Ideální místo pro milovníky krásné přírody, historických památek a především nejrůznějších sportů.

Resort: Camping Bella Italia je luxusním centrem s bohatým vybavením a sportovišti, které uspokojí i tu nejnáročnější klientelu. Najdete zde 
restaurace, 5 barů, cukrárnu, kadeřnictví, supermarket, obchod se suvenýry, stánek s ovocem a zeleninou, bankomat, místnost s televizí, Wi-Fi 
připojení a vybavení na grilování.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux se nacházejí 80 m od jezera.
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Pláž: Písečno-štěrková pláž v bezprostřední blízkosti resortu s pozvolným vstupem do vody.

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava čtyř bazénů se skluzavkami, 2 tobogány + velký tobogán, hydromasážní vodní hříbek (slunečníky a lehátka 
u bazénu zdarma, je nutná koupací čepice), víceúčelové sportovní hřiště, fotbalové hřiště, stolní tenis, kulečník (Diego Bar), půjčovna jízdních kol a 
sportovního vybavení, 3 zábavní parky, 6 dětských hřišť, skákací hrady, vláček, trampolíny, lezecké stěny a lukostřelba. V hlavní sezóně každodenní 
zábavné animační programy pro děti i pro dospělé, sportovní a společenské akce, mini-klub pro děti (4 – 12), 2× denně aquagymnastika s cvičitelkou. 
Na pláži vodní banán a půjčovna šlapadel, plachetnic, kanoí, člunů. V blízkosti se nachází půjčovna aut a skútrů. Každou hodinu jezdí do Peschiery 
vláček.

Tipy na výlety: Verona, Sirmione, Limone, Arco, Malcesine 
s lanovkou na Monte Baldo, Riva del Garda, Gardaland, Movieland, 
mořské akvárium, Parco Natura Viva, Parco di Sigurtà. 200 m 200 m 1,5 €/h. 80 m U bazénu

zdarma 200 m5 €

Diego BarKočár 3 €200 m Všechny typy100 m300 m 30 km

Destinace: Caorle je turisticky oblíbené městečko ležící asi 60 km východně od Benátek. Tato bývalá rybářská vesnice je dnes známým a moderním 
letoviskem s příjemným centrem a malebnými uličkami a náměstími.

Resort: Centro Vacanze San Francesco má prvotřídní vybavení a rozkládá se na ploše 30 hektarů v turistické oblasti Duna Verde. Tento luxusní 
resort nabízí 3 restaurace, 2 bary, jogurterii, zmrzlinárnu, supermarket s prodejem čerstvých ryb, bankomat, (bezplatné) Wi-Fi připojení ve všech 
prostorách kempu a možnost grilování (je třeba vlastní gril).

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné v částečném stínu topolů cca 250 m (A-zóna) a 500 m (B-zóna) od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Pláž: Písečná s betonovými moly vybíhajícími do moře, volně přístupná. Pozvolný vstup do vody. Za poplatek je možné pronajmout slunečníky a 
lehátka.

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava 4 bazénů, z nichž jeden je vyhřívaný, a „Vodní svět“ – 4 bazény, 2 tobogány, hydromasáž, motokáry, tělocvična 
a diskoklub (vše zdarma, pouze lehátka a slunečníky za poplatek). Sportovní centrum – 3 víceúčelová hřiště, 2 fotbalová hřiště s umělým trávníkem, 
basketbalové hřiště, kurty na volejbal a na plážový volejbal, 3 tenisové kurty, 3 hřiště na pétanque, tělocvična, lukostřelba, kulečník, stolní tenis, 
minigolf (vše za poplatek). Zábavní centrum, hřiště pro děti (skákací hrady, trampolíny a prolézačky) a půjčovna kol. V hlavní sezóně se také nabízejí 
každodenní animační programy pro děti i pro dospělé, hry na pláži, sportovní turnaje, Nordic walking a zábavné večerní programy pro děti i pro 
dospělé, Spritzsummerparty. V nedalekém Caorle je půjčovna skútrů, aut a motorových člunů.

Tipy na výlety: Benátky a ostrovy, Terst a okolí 
(Miramare, Aquileia, Grotta Gigante), Verona a jezero 
di Garda, večerní Caorle. 150 m 150 m 4 €5 €/den 250–500 m 7 € 150 m5 €

600 m 3 €/h. 3 €3000 m200 m Elektrický6 €4 €/h.5 €/h.

Lago di Garda, Camping Bella Italia – pláž

Camping Bella Italia – bazény

5  top resort v nejnavštěvovanější destinaci Evropy

Sirmione

Mobilní domy 30–80 m od jezera!

Sportovní aktivity a zábavní park Centro Vacanze San Francesco – bazény

Centro Vacanze San Francesco – pláž

5  resort v atraktivní destinaci

Caorle

Místní poplatky: pobytová taxa 1.2 €/osoba od 12 let/nocMístní poplatky: pobytová taxa 1.1 €/osoba od 13 let/noc

Itálie | Lago di Garda Itálie | Caorle

aerobik, cykloturistika, 
ferraty, míčové hry, nordic 

walking, plachtění, turistika, 
windsurfing

VHODNÉ AKTIVITY

aerobik, aquaaerobik, 
cykloturistika, in-line 

bruslení, minigolf, míčové 
hry, nordic walking, stolní 

tenis, turistika

VHODNÉ AKTIVITY
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TOP
DESTINACE

VENETO – CAVALLINO-TREPORTI

Victoria mobilní dům Lux Superior Victoria mobilní dům Lux

VENETO – CAVALLINO

UNION LIDO17 CAMPING VILLAGE MEDITERRANEO18

Destinace: Cavallino-Treporti je velmi oblíbené letovisko s nadstandardní nabídkou ubytovacích služeb a pestrou škálou volnočasových aktivit v 
blízkosti proslulých Benátek.

Resort: Union Lido – první 5  resort na Apeninském poloostrově je nejmodernějším a nejluxusnějším střediskem v Itálii a díky bohaté nabídce 
skvělých služeb patří k nejvyhledávanějším místům v Evropě. 60hektarový resort Union Lido je světem plným zábavy s bohatou paletou 
nejrůznějších atrakcí, se dvěma wellness centry s bazénem s výhledem na moře a malým krytým bazénem (za poplatek), se šestihektarovým 
přírodním parkem ideálním pro ranní jogging, kinem, 8 restauracemi, 17 bary, 22 obchody, turistickým vláčkem, bankomatem, tržnicí, soláriem, 
lunaparkem, diskotékou, fitness centrem, baby-klubem, zábavním amfiteátrem a Wi-Fi připojením ve všech prostorách kempu. K dispozici je 
samozřejmě i zdravotní středisko a první pomoc.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux Superior se nacházejí cca 400 m od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 8). 

Strava: Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Pláž: Více než kilometr dlouhá soukromá písečná pláž, která se denně uklízí, se pozvolna svažuje k moři. Na velké pláži je půjčovna šlapadel a 
windsurfingů, dětské hřiště a kurty na plážový volejbal.

Sportovní a zábavní aktivity: 2 aquaparky (okolí novějšího je pokryté bílým pískem) s 9 bazény (2 plaveckými), hydromasážními koupelemi a lehátky, 
skluzavkami, tobogány a divokou řekou. Víceúčelová hřiště, dětské hřiště, fotbalové hřiště, volejbalové a tenisové kurty, basketbalové hřiště, hřiště 
na malou kopanou, minigolf a lukostřelba. Resort nabízí školu potápění, vyjížďky na koních pro děti i pro dospělé, windsurfing a kite-surfing a 
možnost zapůjčení šlapadel a kanoí. Večerní animační programy: filmové večery, 
ohňostroje, turnaje, divadelní představení a tématické slavnosti.

Tipy na výlety: Benátky a ostrovy Murano a Burano, Tropicarium, Pirátská loď, aquapark 
Jesolo, Terst a okolí (Grotta Gigante, Aquilleia, Miramare). V resortu V resortu Zdarma 400 m5 €

17 €/den V resortu V resortu100–400 m V resortu Veřejný/UhlíV resortu3,5 €10 €/den

Nejluxusnější 5  resort v Itálii

Unikátní svět plný atrakcí – splněný sen i nejnáročnějšího klienta

Union Lido – aquaparkUnion Lido – pláž

Union Lido – aquapark

5  resort extratřídy, náležející do top 3 regionu Veneto

Camping Village Mediterraneo – aquaparkCamping Village Mediterraneo – pláž

Camping Village Mediterraneo

Místní poplatky: pobytová taxa 0.75 €/osoba/nocMístní poplatky: pobytová taxa 0.75 €/osoba/noc

Destinace: Cavallino, jedno z nejoblíbenějších letovisek na Apeninském poloostrově leží mezi živým městem Lido di Jesolo s mnoha restauracemi, 
diskotékami a obchody a přístavem Punta Sabbioni (5 km).

Resort: Camping Village Mediterraneo je moderní letovisko rozkládající se podél písečné pláže, který má vše, co na dovolené potřebujete: restaurace, 
pizzerii, bar, diskotéku, supermarket, minimarket, bankomat, Wi-Fi připojení ve všech prostorách kempu.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux leží v nově osazené zóně, asi 350 m od pláže.
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).
Pozor: V kempu je třeba striktně dodržovat pravidla ubytování (noční klid a odpolední siestu)!

Strava: Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Pláž: Rozlehlá písečná pláž přímo u kempu. Snadný přístup do moře, vhodný i pro malé děti.

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava vyhřívaných bazénů s vířivkami, bazén, víceúčelový bazén, betonové hřiště na fotbal, kurty na volejbal a 
plážový volejbal, tenisové kurty s umělým povrchem, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, skateboardová dráha, půjčovna jízdních kol – okolí je 
protkané rozsáhlou sítí cyklostezek. V hlavní sezóně se v resortu nabízejí každodenní animační programy pro děti i dospělé (večerní minidiskotéka 
pro děti a večerní show). Na pláži je půjčovna šlapadel a bar.

Tipy na výlety: Benátky, Pirátská loď, Tropicarium, Aquarium, aquapark.

100 m 200 m El./uhlí100 m3 €/h.10 €/h. 2 €/h.250 m

100 m 250 m Zdarma 350 m4 € Za poplatek

Itálie | Cavallino Itálie | Cavallino

aerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 

cykloturistika, in-line 
bruslení, jízda na koni, malá 
kopaná, míčové hry, nordic 

walking

VHODNÉ AKTIVITY

aerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 

cykloturistika, minigolf, 
míčové hry, stolní tenis, 

tenis, turistika

VHODNÉ AKTIVITY
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CAMPING VILLAGE CAVALLINO19

Destinace: Cavallino je malé letovisko ležící mezi oblíbeným letoviskem Lido di Jesolo proslulým svými restauracemi, 
obchody, diskotékami a zábavními parky a přístavem Punta Sabbioni, odkud vyjíždějí pravidelné trajekty do jednoho 
z nejkrásnějších italských měst – do Benátek.

Resort: Camping Village Cavallino je dynamický moderní resort rozkládající se podél pláže v příjemném částečném stínu 
borového háje. V resortu se nachází restaurace s pizzerií, bar, supermarket, minimarket, místnost s televizí, bankomat, Wi-Fi 
připojení ve všech prostorách kempu a ošetřovna.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux leží částečně ve stínu borovic asi 150 m od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Rozlehlá písečná pláž lemující kemp, s pozvolným vstupem do vody.

Sportovní a zábavní aktivity: Spa Panta Rei, finská sauna, Kneippův chodník, vyhřívaný krytý bazén, relaxační zóna na 
terase s výhledem na moře, turecké lázně, hydromasážní koupele, zážitkové sprchy. Soustava bazénů pro děti i dospělé 
(nutná koupací čepice) – dětské bazény s vodními atrakcemi, hydromasážní koupele, lehátka, solárium a relaxační zóna. 
Kurty na plážový volejbal a travnaté fotbalové hřiště, minigolf, velké dětské hřiště, hřiště pro nejmenší a zábavní centrum. 
V hlavní sezóně každodenní animační programy pro děti i pro dospělé, baby-club (od 3 let), aerobic, jóga, balet, jogging, 
večerní diskotéka pro děti, večerní show. Na pláži je půjčovna šlapadel, bar, plážová služba. Okolí je protkané rozsáhlou sítí 
cyklostezek. V kempu je půjčovna jízdních kol.

Tipy na výlety: Benátky a ostrovy Murano 
a Burano, Tropicarium, Pirátská loď, 
aquapark Jesolo, Terst a okolí (Grotta 
Gigante, Aquilleia, Miramare).

Camping Village Cavallino

Camping Village Cavallino – soustava bazénů + Spa

4  resort v exkluzivní destinaci

Camping Village Cavallino – dětský bazén

Camping Village Cavallino – pláž

100 m 100 m 4 €/h. 150 m 11–25 €/den 100 m5 €

Itálie | Cavallino

3000 mV resortu 300 m Všechny typy300 m15 €/2 hodiny 3,5 €300 m

TOP
RESORT

TOP
DESTINACEVictoria mobilní dům Lux

VENETO – CAVALLINO

Místní poplatky: pobytová taxa 0.6 €/osoba/noc aerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 

cykloturistika, in-line 
bruslení, jízda na koni, 

míčové hry, nordic walking, 
stolní tenis

VHODNÉ AKTIVITY
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MARE E PINETA INTERNATIONAL CAMPING20

Destinace: Lido degli Estensi je živé, turisticky oblíbené letovisko ležící přibližně 30 km severně od Ravenny a 130 km jižně od Benátek. Jeho hlavní 
dominantou je 5 km dlouhá promenáda plná obchodů, kaváren a restaurací.

Resort: Mare e Pineta International Camping je dobře vybavený resort prakticky umístěný v těsné blízkosti písečné pláže a hlavní městské 
promenády, centra společenského života města. V kempu je k dispozici restaurace, pizzerie, bar, prodejna potravin, prodejna ovoce a zeleniny, 
trafika, prodejna suvenýrů a bankomat. Wi-Fi připojení, možnost grilování (je třeba vlastní gril).

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux leží částečně ve stínu borovic asi 350 m od písečné pláže (mobilní domy č. 16–23 – A-zóna). Mobilní 
domy č. 1–15 se nacházejí cca 550 m od písečné pláže (B-zóna).
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených mobilních domů (viz str. 7).
Pozor: V kempu je třeba striktně dodržovat pravidla ubytování (noční klid a odpolední siestu)!

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Písečná s pozvolným vstupem do moře. Plážový servis za poplatek (slunečníky a lehátka).

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava bazénů (v hlavní sezóně za poplatek 1 €/os., mimo hlavní sezónu zdarma), víceúčelové sportoviště, fotbalové 
hřiště, kurty na volejbal a plážový volejbal, stolní tenis, badminton, fitness centrum (lekce spinningu), dětské hřiště a síť cyklostezek v okolí. V hlavní 
sezóně každodenní animační programy pro děti i pro dospělé (aqua-gymnastika, lekce tance, mini-klub a soutěže) a diskotéka. Na recepci je možné 
zapůjčit jízdní kola.

Tipy na výlety: Benátky, San Marino, Padova, Ravenna, 
Ferrara, Comacchio, lodní výlet k deltě Pádu.

Mare e Pineta International Camping

Lido degli Estensi – pláž

4  resort ve stínu pinií u pulzujícího letoviska s vyhlášenou promenádou

GREEN
RESORT

TOP
RESORT

350 m 300 m  1 hodina/den
zdarma5 € 350–550 m 60 €/týden 300 m 7 €

Itálie | Lido degli Estensi

500 m 4 €/h. 10 €/h. 200 m 300 m 500 m Plyn 11 €400 m 10 €

EMILIA ROMAGNA – LIDO DEGLI ESTENSI

Victoria mobilní dům Lux Místní poplatky: pobytová taxa 0,8 €/osoba od 12 let/noc

Mare e Pineta International Camping – aquapark

RIVA NUOVA CAMPING VILLAGE21

Destinace: Martinsicuro je městečko s příjemnou atmosférou v srdci Palmové riviéry na břehu řeky Tronto, které na severu sousedí s hlavním 
městem oblasti – San Benedetto del Tronto. Město leží na hranici mezi oblastmi Marche a Abruzzo.

Resort: Riva Nuova Camping Village se rozkládá v blízkosti písečné pláže, od níž ho odděluje jen vedlejší cesta a pobřežní promenáda. V resortu je 
k dispozici bar, pizzerie, minimarket, bankomat a Wi-Fi připojení ve všech prostorách. Grilování je povolené (na veřejných grilech).

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné asi 100 m od písečné pláže, částečně ve stínu topolů.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).
Pozor: V kempu je třeba striktně dodržovat pravidla ubytování (noční klid a odpolední siestu)!

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody. Plážový servis zdarma (slunečník a 2 lehátka/mobilní dům).

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava bazénů s lehátky a slunčníky – vstup zdarma, fotbalové hřiště, kurty na volejbal a plážový volejbal, tenisové 
kurty, stolní tenis, dětské hřiště a dětský koutek. V hlavní sezóně každodenní animační 
programy pro děti i pro dospělé. Na pláži půjčovna kanoí a šlapadel.

Tipy na výlety: Řím, Ascoli Piceno, aquapark Onda Blu, Colonnella, San Benedetto, 
Gran Sasso.

Riva Nuova Camping Village

Riva Nuova Camping Village – plážRiva Nuova Camping Village – bazény

Exkluzivní 4  resort

Plážový servis a bazén zdarma

150 m 150 m Zdarma přes 
Facebook 100 m5 €

Itálie | Palmová riviéra

Zdarma 150 m 150 m 8 €/h. 150 m 80 m 100 m Veřejný100 m

TOP
RESORT

PALMOVÁ RIVIÉRA – MARTINSICURO

Victoria mobilní dům Lux Místní poplatky: pobytová taxa 0,8 €/osoba 14–75 let/noc (prvních 7 nocí)

aerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 

cykloturistika, in-line 
bruslení, míčové hry, stolní 

tenis, turistika

VHODNÉ AKTIVITY aerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 

cykloturistika, fotbal, in-line 
bruslení, míčové hry, nordic 
walking, stolní tenis, tenis, 

turistika

VHODNÉ AKTIVITY
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VILLAGGIO SALINELLO22

Destinace: Tortoreto Lido patří k nejoblíbenějším letoviskům Palmové riviéry, na severu sousedí s rušným letoviskem Alba Adriatica, na jihu 
s městečkem Giulianova.

Resort: Villaggio Salinello patří k nejlépe vybaveným italským resortům. Tento prvotřídní resort zahrnuje restauraci, pizzerii, samoobslužnou 
restauraci, bar, cukrárnu, kadeřnictví, bankomat, nákupní a kongresové centrum, minimarket, relaxační zónu, lékárnu, ambulantní kliniku, Wi-Fi 
připojení a veřejný gril.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux a X-Line Design jsou umístěny 50–150 m od moře přímo u relaxační zóny s lehátky a slunečníky 
v polynéském stylu.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 6 a 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Rozlehlá písečná pláž, vyhrazená pouze pro zákazníky resortu, s pozvolným vstupem do vody. Plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + 
sedátko/mobilní dům).

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava bazénů s hydromasáží, jedno víceúčelové sportovní hřiště a dvě fotbalová hřiště s  umělým trávníkem, 
tartanové tenisové kurty, kurty na volejbal a plážový volejbal, hřiště na pétanque, lukostřelba, minigolf, stolní tenis, fitness centrum, golfový trenér, 
dětské hřiště, dětské zábavní centrum s lanovkou a mini-klub. Každý den se konají zábavné animační programy pro děti i pro dospělé, koncerty živé 
hudby v jednom ze dvou přírodních amfiteátrů nebo na 
pláži.

Tipy na výlety: Řím, Gran Sasso, Ascoli Piceno, Offida, 
Loreto, Colonella, Norcia.

Tortoreto Lido – Villaggio Salinello

Villaggio Salinello – bazény

Luxusní resort nejvyšší kvality

Plážový servis a bazény zdarma

Itálie | Palmová riviéra

100 m 50–150 m150 m Zdarma5 € 80 mZdarma Zdarma

10 m6 €/h. 100 m20 m Nedaleko
ranč50 m Veřejný/uhlí

TOP
RESORT

PALMOVÁ RIVIÉRA – TORTORETO LIDO

Místní poplatky: pobytová taxa 1 €/osoba od 15 let/noc (15. 6. – 31. 8.)Victoria mobilní dům X-Line Design 
Victoria mobilní dům Lux

VILLAGE RESIDENCE JULIAMARE23

Destinace: Giulianova Lido je příjemné letovisko s půvabnou promenádou lemovanou palmami podél dlouhé písečné pláže. Příjemný pohled na 
vzdouvající se Apeniny a otevřené moře si v okolí mohou vychutnat i milovníci pěší turistiky, cyklistiky a jízdy na kolečkových bruslích. Večer se 
promenáda mění v rušný turistický ráj lemovaný bezpočtem restaurací, pizzerií, diskoték, kaváren a obchodů.

Resort: Village Residence JuliaMare – malý a útulný rodinný kemp ležící ve stínu topolů se rozkládá na jižním okraji městečka Giulianova Lido, asi 
200 m od konce promenády. Od pláže odděluje kemp pouze cyklostezka propojující několik letovisek na Palmové riviéře (o celkové délce 22 km). 
V kempu najdete restauraci s pizzerií, bar, Wi-Fi připojení v celém resortu i na pláži (v kempu za poplatek, na pláži zdarma) a možnost grilování (je 
třeba vlastní gril).

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux leží částečně ve stínu topolů v exkluzivní poloze pouhých 20 m od pláže!
Pro skupinu 44 osob je k dispozici 11 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Soukromá, písečná. Plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + sedátko/mobilní dům).

Sportovní a zábavní aktivity: V kempu je k dispozici bazén s hydromasážním hříbkem, víceúčelové asfaltové hřiště na míčové hry a 
tenis, kurty na plážový volejbal a dětský koutek s malým hřištěm. V hlavní sezóně se v resortu a na pláži konají animační programy pro 
děti i pro dospělé. Ve městě se nachází půjčovna aut a skútrů.

Tipy na výlety: Řím, Atri, aquapark Onda Blu, Loreto, San Benedetto, Ascoli Piceno.

Giulianova Lido – pobřežní promenáda

Giulianova Lido – pláž

Plážový servis a bazén zdarma

Mobilní domy Lux již 20 m od pláže

Village Residence JuliaMare – bazén

350 m

Itálie | Palmová riviéra

50 m Za poplatek5 € 20 m Zdarma Aquapark 5 km20 m Uhlí20 m

PALMOVÁ RIVIÉRA – GIULIANOVA LIDO

Victoria mobilní dům Lux Místní poplatky: pobytová taxa 1 €/osoba od 11 let/noc

aerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 

cykloturistika, in-line 
bruslení, míčové hry, nordic 

walking, stolní tenis

VHODNÉ AKTIVITY

aerobik, aquaaerobik, 
cyklistika, in-line bruslení, 

míčové hry

VHODNÉ AKTIVITY
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STELLA DEL SUD CAMPING VILLAGGIO24

Destinace: Lido del Sole je příjemné letovisko na severním cípu poloostrova Gargáno s typickou italskou atmosférou.

Resort: Stella del Sud Camping Villaggio je středně velký rodinný resort situovaný na pobřežní promenádě mezi letoviskem Lido del Sole a 
historickým městečkem Rodi Garganico. Je zde restaurace s pizzerií, bar s výherními automaty, stolní fotbal, TV místnost, minimarket, směnárna a 
Wi-Fi. Grilování povoleno (gril vlastní). Bankomat je v Rodi Garganico.

Ubytování Victoria: 
• Victoria mobilní domy Lux a Classic se nacházejí v blízkosti stanů cca 100 m od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7 a 9).
• Victoria zařízené stany jsou umístěné mezi olivovníky cca 120 m od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených stanů (viz str. 10).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: Soukromá písečná pláž s pozvolným vstupem do vody. Plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + sedátko/mobilní dům nebo stan).

Sportovní a zábavní aktivity: Velký bazén s lehátky – pro hosty Victoria mobilních domů zdarma (je nutná koupací čepice), betonové tenisové kurty 
(za poplatek), stolní tenis, víceúčelové kurty na volejbal a plážový volejbal a dětské hřiště. V hlavní sezóně animační programy pro děti i pro dospělé. 
Na pláži se nachází půjčovna šlapadel. Půjčovna aut a skútrů je ve městě.

Tipy na výlety: Ostrovy Tremiti, trhy Ischittella, Vieste/Peschici, Pompeje a 
Vesuv, Foresta Umbra, Lago di Varano.

Stella del Sud Camping Villaggio – pláž

Poloostrov Gargáno – Lido del Sole, Stella del Sud Camping Villaggio

Victoria mobilní dům Lux/Classic

Plážový servis zdarma

GREEN
RESORT

Příjemný rodinný resort s duší italského jihu

20 m 20 m 0,5 €/30 min. 100/120 m Zdarma3 €/vyprání

Itálie | Gargáno

Victoria stan

100 m 300 m 100 m Zdarma El./uhlí50 m7,5 €/h. 2 €/30 min. Mobilní dům Stan
200 Kč/noc

Tremiti

GARGÁNO – LIDO DEL SOLE

Místní poplatky: pobytová taxa 2 €/osoba od 12 let/noc

CAMPING VILLE DEGLI ULIVI25

Destinace: Marina di Campo – oblíbené letovisko na ostrově Elba leží 15 km od města Portoferraio, v 2 km dlouhém zálivu s nádhernou písečnou 
pláží. V pozadí se jako fascinující kulisa tyčí nejvyšší hora ostrova Monte Capanne.

Resort: Camping Ville degli Ulivi – moderní, dobře vybavený resort uprostřed tropické vegetace leží v ideální poloze u moře, přímo na začátku 
dvoukilometrové písečné pláže. K dispozici jsou zde restaurace, bar, pizzerie, supermarket, obchod se suvenýry, půjčovna mopedů, bankomat, Wi-Fi 
připojení.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux a Domus a Victoria karavany/karavany Cool leží částečně ve stínu borovic – 200 m od pláže.
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 7 klimatizovaných mobilních domů Domus + 3 klimatizované mobilní důmy Lux (viz str. 7 a 8).
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 karavanů s možností klimatizace a dalšího lůžka nebo přistýlky (viz str. 10).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo karavanů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Pláž: V blízkosti kempu se nachází dlouhá písečná pláž. Pozvolný vstup do vody, vhodný i pro malé děti.

Sportovní a zábavní aktivity: Dva bazény s masážními proudy propojené širokou skluzavkou, vyhřívaný bazén, malé wellness centrum, sauna, turecká 
pára, bublinkové koupele, masážní křeslo, škola potápění, herní automaty pro děti, dětské hřiště. Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, víceúčelové 
sportovní hřiště, fotbalové hřiště, stolní fotbálek, kurty na volejbal a na plážový volejbal, fitness, tělocvična. V hlavní sezóně každodenní animační 
programy. Na pláži je půjčovna surfů, motorových člunů, šlapadel, slunečníků a lehátek. Po promenádě se příjemnou procházkou (cca 20 minut) 
dostanete do městečka Marina di Campo.

Tipy na výlety: Porto Azurro, Portoferraio, Monte 
Capanne, Blue Cave, Punta Calamita, Sant’ Andrea.

Pláž u Camping Ville degli Ulivi, v pozadí malé městečko Marina di Campo

Camping Ville degli Ulivi – bazény

Exkluzivní resort v atraktivní destinaci se subtropickým klimatem a nádhernou přírodou

100 m 100 m 15 €/týden 200 m 15–35 €/d. Zdarma5 € 4 €/den

Itálie | Ostrov Elba

OSTROV ELBA – MARINA DI CAMPO
TOP

RESORT
TOP

DESTINACEVictoria mobilní dům Lux/Domus Victoria karavan Jecha/Adria/Adria Cool

250 m 10 €/h. 100 m Všechny typy100 m10 €/h. 100 m Karavan
200 Kč/nocMobilní dům

aerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 

cykloturistika, fitness, 
míčové hry, potápění, 

surfování, tenis, turistika

VHODNÉ AKTIVITYaerobik, aquaaerobik, 
beachvolejbal, 

cykloturistika, in-line 
bruslení, míčové hry, tenis, 

turistika

VHODNÉ AKTIVITY
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CAMPING BAIA BLU LA TORTUGA26

Destinace: Aglientu, oblast s nedotčenou přírodou v severní části Sardinie právem označovaná za „perlu Středomoří“, leží ve snadno dostupné 
vzdálenosti od přístavů Olbia a Golfo Aranci a letišť Olbia a Cagliari.

Resort: Camping Village Baia Blu La Tortuga je sportovně zaměřený resort v panenské přírodě vhodný pro milovníky bílých písečných pláží a 
modrého moře, ale i příznivce nejrůznějších letních sportů. V kempu se nachází pizzerie, samoobslužná restaurace, bar, cukrárna, supermarket, 
bankomat, obchod se suvenýry a zdravotnické zařízení. K dispozici je Wi-Fi připojení a je zde povolené grilování.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux leží částečně ve stínu borovic asi 200 m od pláže.
Pro skupinu 24 osob je k dispozici 6 klimatizovaných mobilních domů (viz str. 7).

Strava: Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Pláž: Široká bílá písečná pláž s plážovými bary, lemovaná drobnými útesy. Vstup do moře je pozvolný. FKK pláž je vzdálena 3 km.

Sportovní a zábavní aktivity: K vybavení resortu patří bazény, fotbalové hřiště, kurty na volejbal a plážový volejbal, tenisové kurty (pouze v srpnu), 
stolní tenis, dětské hřiště, lukostřelba, potápěčské centrum, instruktoři windsurfingu, tělocvična, fitness centrum a půjčovna potřeb pro vodní 
sporty. Okolí je protkané rozsáhlou sítí cyklostezek. V resortu se konají pravidelné animační programy pro děti i pro dospělé (kabaret, muzikály, 
lekce latinskoamerických tanců, mini-klub).

Tipy na výlety: Porto Cervo, Costa Smeralda, Santa Teresa a trajektem do 
Bonifacio (Korsika) nebo Santa Teresa a lodí do La Maddalena, Costa Paradiso, 
Castel Sardo.

Camping Baia Blu La Tortuga

Camping Baia Blu La Tortuga – aquapark

Karibik Středomoří s nejkrásnějšími plážemi

Aquapark v kempu cca 100 m od ubytování

500 m 200 m 5 €/den 200 m 20 €/den 100 m

Itálie | Sardinie

150 m 250 m Všechny typy150 m 10 €/h. 200 m200 m

SARDINIE – AGLIENTU

Victoria mobilní dům Lux Místní poplatky: pobytová taxa 1,5 €/osoba starší 18 let/noc
+ klubový příplatek 1,5 €/osoba od 3 let/noc (6. 6. – 12. 9. 2023)
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CAMPING BELLA AUSTRIA27

Victoria mobilní dům Classic

Destinace: St. Peter am Kammersberg – malebné městečko rozkládající se v podhůří majestátních alpských vrcholů v rakouském Štýrsku právem 
označované za zelené srdce Rakouska.

Resort: Camping Bella Austria – sportovně zaměřený resort usazený uprostřed nedotčené přírody s pohádkovými lesy, horskými jezery s křišťálově 
čistou vodou a alpskými vrcholy je jako stvořený pro nejrůznější letní a sportovní aktivity, ale i pro odpočinek a relaxaci. Najdete zde restauraci, bar 
a minimarket. V kempu je Wi-Fi zóna, grilování je povolené (je třeba vlastní gril). Bankomat cca 2 km.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Classic jsou umístěné uprostřed zelených rakouských luk a lesů, na pozadí se vypínají alpské vrcholy.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných/vytápěných mobilních domů (viz str. 9).

Strava: • Vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.
 • Rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4).

Sportovní a zábavní aktivity: Malé travnaté hřiště na fotbal, venkovní bazén, bazén s brouzdalištěm pro děti, malé wellness centrum (infrasauna, 
biosauna, finská sauna), stolní tenis, dětské hřiště, zábavní centrum – v hlavní sezóně s každodenními animačními programy, lekce jógy, lanové 
prolézačky, vodní mlýnky, místnost s televizí, mini zoo. Okolí je protkané rozsáhlou sítí cyklostezek.

Tipy na výlety: Vyjížďky na koních v údolí Katschtal, golfové hřiště Kreischberg (22 km), rybaření 
v  Katschbach (jednodenní povolenky 25 €), letní bobová dráha Turracher Höhe (50 km), tenisové 
kurty (2 km), Red Bull Ring Zeltweg (70 km).

Camping Bella Austria – bazén

V blízkosti ideální cyklistické terény

Cyklistika, turistika, relaxace a wellness v zeleném srdci Rakouska

GREEN
RESORT

TOP
DESTINACE

V resortu 50 m Zdarma4 €

Camping Bella Austria – minizoo

Rakousko | Štýrsko

50 m 6 km
cca. 28 €/h.Fotbal Plyn/uhlí5 €/2 hodiny 22 km 18–45 €/den70 m

ŠTÝRSKO – PETERDORF

Místní poplatky: pobytová taxa 1.2 €/osoba od 15 let/noc

aerobik, cykloturistika, jízda 
na koni, míčové hry, nordic 

walking, rybaření, sportovní 
soustředění, turistika,

školy v přírodě

VHODNÉ AKTIVITY

aerobik, cykloturistika, 
kiteboarding, lukostřelba, 

míčové hry, nordic walking, 
potápění, tenis, turistika, 

windsurfing

VHODNÉ AKTIVITY
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Destinace: Unikátní sportovně-rekreační a tréninkový komplex na pomezí Lignano Sabbiadoro a Lignano Pineta v severní 
části Adriatického pobřeží regionu Friuli-Venezia Julia.

Resort: Bella Italia je ponořený v 60 ha piniového háje, protkaný 12 km cest vhodných k rekreačně sportovním aktivitám. 
Komplex je přímo u moře s vlastní písečnou pláží. Provoz resortu je celoroční!

Ubytování: 13 objektů s 2–6lůžkovými pokoji. Pokoje jsou jednoduše, ale účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, 
klimatizaci a některé i balkon. 2lůžkové a 3–4lůžkové pokoje jsou za příplatek. Na vyžádání je možno objednat pokoje typu 
Premium s novější výbavou. Ve společných prostorách objektu je Wi-Fi.

Strava: Polopenze v samoobslužné jídelně formou bufetu. Za příplatek možná plná penze. Večeře a obědy se skládají 
ze 2 chodů, 0,5 l vody, dezertu nebo ovoce a zeleninového baru.

Pláž: Prostorná písečná pláž o délce 1.100 m. Přístup na pláž je bez přecházení silnice. Ke každému pokoji k dispozici plážový 
servis (slunečník + 2 lehátka) zdarma.

Sportovní a zábavní aktivity: Klimatizovaná plavecká hala s olympijským a semi-olympijským vyhřívaným bazénem, 
venkovní plavecký bazén, bazén s umělými vlnami, bazén pro výuku potápění, víceúčelová sportovní hala s několika 
klimatizovanými a zvukově izolovanými sály, 5 venkovních hřišť na malou kopanou s umělou trávou, 2 hřiště na házenou 
s  umělým povrchem, profesionální travnaté fotbalové hřiště, 4  basketbalové/volejbalové hřiště a 13 hřišť pro plážový 
volejbal. Všechna sportoviště jsou oplocena a osvětlena. Veškerá vnitřní a venkovní sportoviště jsou zdarma. Hradí se pouze 
rezervační poplatek. Aquapark Aquatico, fitness, kurzy windsurfingu, plachtění a další vodní sporty (za poplatek). V hlavní 
sezóně bohaté animační programy pro děti i dospělé, Miniclub, soutěže a turnaje na pláži pro dospělé, společenské večery 
pro všechny věkové kategorie s živou hudbou, tancem a divadelními představeními.

Tipy na výlety: Benátky a ostrovy, Terst a okolí (Miramare, Aquileia, Grotta Gigante), Udine, Verona a jezero di Garda.

BELLA ITALIA EFA SPORTS VILLAGE28

Sportovně rekreační
hotelový komplex s polopenzí

FRIULI-VENEZIA JULIA – LIGNANO

Lignano

Klimatizovaná plavecká halaBella Italia Efa Sports Village

Klimatizovaná víceúčelová sportovní hala

Venkovní sportoviště

Itálie | Friuli-Venezia Julia

Místní poplatky: pobytová taxa 0,7 €/osoba od 12 let/noc

1.200 m V resortu Ve společných
prostorách 100–400 m V resortu V resortuZdarma V resortu V resortu V resortu

basketbal, beachvolejbal, 
bojové sporty, box, fitness, 

florbal, fotbal, indoor 
hokej, lukostřelba, moderní 
gymnastika, plavání, rugby, 

stolní tenis, střelba na skeet, 
šerm, tanec, tenis, volejbal

VHODNÉ AKTIVITY

Aquapark AquaticoProfesionální travnaté fotbalové hřiště

Mimořádný sportovní komplex pro profesionální a amatérské sportovní kempyTOP
SPORT RESORT
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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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LET
1993–2023

Jsme s Vámi již

Člen Asociace českých
cestovních kanceláři

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

POSTUP PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁJEZDU:
1. Telefonická nebo e-mailová rezervace 
(max. 14  dnů). Do  ukončení doby rezervace 
objednavatel zašle na adresu CK písemnou 
objednávku (e-mailem).
2. CK zašle návrh smlouvy o zájezdu. 
Pobyt je  závazně objednán po podepsání 
(potvrzení) smlouvy a zaplacení první zálohy 
dle individuálního platebního kalendáře. 
V  případě odstoupení od smlouvy si CK 
účtuje 10.000 Kč manipulační poplatek a dále 
podle stornopodmínek CK.
3. Objednavatel hradí zálohy dle splátkového 
kalendáře uvedeného na smlouvě. Pobyt musí 
být plně uhrazen nejpozději do 63 dnů před 
odjezdem. V tomto termínu je objednavatel 
povinen dodat CK seznam účastníků 
s  údaji potřebnými k vycestování. Změny 
v počtu účastníků ve lhůtě kratší než 63 dnů 
před  odjezdem podléhají stronopoplatkům 
dle Všeobecných smluvních podmínek.
4. Platbu lze provést hotově v CK, bankovním 
převodem nebo prostřednictvím faktury.


