Masivní dřevěné
podlahy
Ochutnejte přírodu
u Vás doma
Dřevo v budově vydrží i stovky let. Voní, inspiruje
a plyne z něj dobrý pocit. Proto máme dřevo rádi,
proto rádi po dřevě chodíme.
FeelWood podlahy jsou výrazem obdivu
k jedinečnosti a osobitosti dřeva. Každý kus
podlahy je originál s nezaměnitelným vzhledem
a do Vašeho interiéru dodá nefalšovaný kus
přírody. Z naší velmi široké nabídky dřevin
(severský smrk a borovice, sibiřský modřín, dub,
buk, jasan, javor, thermo-jasan, ořech), kvalit,
rozměrů a povrchových úprav si vybere každý.

Víte, že masivní dřevěné podlahy lze
také, při dodržení určitých zásad, položit
i na podlahové topení?

Přírodní olej,
tvrdý lak i barevné
odstíny

www.feelwood.cz

ZEPTEJTE SE NÁS

+420 777 478 913

Slavíme 27. narozeniny!
Vážení a milí klienti naší CK B & K Tour,
srdečně Vás zdravíme z Hradce Králové a jsme velice rádi, že jste si z široké nabídky vybrali právě náš katalog. Letos naše cestovní kancelář oslaví
27. narozeniny. Dovolujeme si tvrdit, že během těchto let naše firma dospěla ve schopnou, spolehlivou a na trhu oblíbenou cestovní kancelář. Disponujeme týmem zkušených odborníků, pro které je jejich práce zábavou i koníčkem. Našim cílem je spokojený a plně odpočatý klient, který si vždy
s radostí prohlédne fotografie z dovolené. Zkuste to i Vy...
A co jsme pro Vás připravili? Pestrou nabídku ubytování ve tradičních chatách a chalupách v České republice i na Slovensku, oblíbené prázdninové
apartmány u moře v Chorvatsku a Itálii a pokud milujete přírodu a jezera, tak Vás určitě osloví stylové chaty a apartmány ve Švýcarsku a Rakousku.
Vaši vysněnou dovolenou si můžete kdykoliv rezervovat na našich stránkách www.bktour.cz, v pracovní dny na níže uvedených tel. číslech či
u některého z našich doporučených prodejců (kontakty na ně naleznete na str. 5). Pevně věříme, že Vás naše nabídka oslovila a že budete s našimi
službami plně spokojeni. Přejeme Vám pohodovou dovolenou plnou sluníčka, skvělých zážitků a nových setkání.
Vaše CK B & K Tour

Rezervační oddělení ������������������� e-mail: rezervace@bktour.cz

Cestovní kancelář B&K TOUR s. r. o.

tel. ���������� 495 515 269, 495 518 819, 777 736 349, 777 479 995

Komenského 249, 500 03 Hradec Králové

Rezervace Chorvatsko ��������������������������������������������� 495 000 387

IČO: 46506501, DIČ: CZ46506501

Rezervace Česká republika ������������������������������������� 495 000 396
Rezervace Itálie, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko ���� 495 000 393
Navštivte nás na www.facebook.com/bktour. Obohaťte náš profil
Vašimi příspěvky a fotografiemi z prožité dovolené. Na našem profilu rovněž naleznete aktuální
akční nabídky a novinky z naší CK.

ZÁLOHA pouze

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 2011.
Pojistná smlouva o pojištění záruky v důsledku úpadku CK
č. 1357510002 (pojišťovna UNIQA).

www.bktour.cz

POUKÁZKY NA DOVOLENOU,
BENEFIT PROGRAMY, FKSP
Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného pobytu či zájezdu jinou formou než přímou úhradou.

POUKÁZKY A ŠEKY
a) SODEXO PASS a. s. - HolidayPass, Flexipass, Fokuspass a Dárkový šek
b) EDENRED CZ s. r. o. - Ticket Holiday, Ticket Multi a Ticket Compliments
c) CHÉQUE DÉJEUNER s. r. o. - Šek dovolená a Unišek
Poukázky mohou být uplatněny až do celkové výše ceny pobytu (při zakoupení přímo v CK B&K Tour). Platbu poukázkami lze kombinovat s jinými slevami uvedenými
v katalogu do max. výše 5 % (max. 400 Kč pro pobyty v ČR a na Slovensku). Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě. V případě storna pobytu nebude ve výši
uplatněných poukázek vrácena hotovost, klient si však může objednat jiný pobyt či
zájezd do doby platnosti poukázky.

Při včasné rezervaci
pobytu či zájezdu máte možnost uhradit zálohu

ve snížené výši
1.000,- Kč na 1 rezervaci.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefitních programů přes firmy
BENEFITY a. s., BENEFIT MANAGEMENT s. r. o., EDENRED CZ s. r. o. a SODEXO PASS
a. s. Platí pro pobyty a zájezdy zakoupené přímo v CK B&K Tour. Platbu benefitními
programy lze kombinovat s jinými slevami uvedenými v katalogu do max. výše 5 %
(max. 400 Kč pro pobyty v ČR a na Slovensku).

FONDY FKSP
Zajistíme pro Vás fakturaci na zaměstnavatele a tím i proplacení dovolené z fondu FKSP.
Příspěvky z fondů FKSP lze kombinovat se slevami uvedenými v katalogu bez omezení.

Doplatek do výše 30 % zálohy je splatný do 29. 2. 2016, zbytek ceny 45 dní před nájezdem
(v případě, že do nájezdu zbývá méně než 45 dnů, je celá částka doplatku splatná ihned).
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OBSAH
O CK B&K Tour ........................................................... 3
Důležité informace, doprava, pojištění .................. 4

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Vzhledem k tomu, že naprostá většina Vás, našich klientů má zařízené vlastní cestovní pojištění a my nechceme dalším cestovním pojištěním zdražovat nabízené pobyty,
cena zájezdů neobsahuje žádné pojištění. Případným zájemcům nabízíme cestovní
pojištění našeho partnera, pojišťovny UNIQA. Pojištění je třeba uzavřít ihned při sepisování závazné objednávky. Do celkové částky za pojištění se započítává každý den
pojištěného období (tj. týdenní pobyt od soboty do soboty = 8 pojištěných dnů).

Doporučená prodejní místa, www.bktour.cz .......... 5

ČESKÁ REPUBLIKA

Rekreační areál Stříbrný rybník ......................... 6-10

Varianta II. A - pro pobyty v ČR 12 Kč/os./den.
Děti do 15 let 9 Kč/os./den.

Rekreační areál Ostružno ...................................... 11

Zahrnuje úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu,
pojištění storno poplatků, viz. tabulka.

Rekreační areál Pecka ............................................ 12
ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO TUZEMSKÉ POBYTY

Rekreační areál Vysoká Srbská ............................. 13
Chaty a chalupy Česká republika ..................... 14-58
Chaty a chalupy Slovenská republika .............. 59-64

Pojistná nebezpečí

Limity pojistného plnění
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Trvalé následky úrazu

300 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Rakousko ........................................................... 66-67
Švýcarsko ........................................................... 68-69
Itálie ................................................................... 70-97

Odpovědnost za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000 Kč

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ
Pojištění stornovacích poplatků - 80 %

15 000 Kč

Spoluúčast

20 %

Chorvatsko ...................................................... 98-170

ZAHRANIČÍ
Varianta I. A - pro pobyty v zahraničí 24 Kč/os./den.
Děti do 15 let 12 Kč/os./den.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Klient je povinen se při provedení rezervace seznámit s podrobnými prodejními podmínkami, které regulují veškeré vztahy mezi námi - pořádající cestovní kanceláří
a Vámi - našimi klienty. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí závazné objednávky
a jsou k dispozici na všech prodejních místech. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou
kalkulovány za ubytovací jednotku a týden (sobota - sobota). Ceny zahrnují DPH. Při
kalkulaci byl použit kurzovní lístek ČNB z 21.10. 2016. Po zaplacení zájezdu a nejpozději 14 dní před odjezdem klient obdrží voucher, potvrzující termín a rozsah objednaných a řádně zaplacených služeb. Zároveň obdrží (e-mailem nebo poštou) podrobné cestovní instrukce včetně popisu příjezdu, v případě cest do zahraničí vč. cen
pohonných hmot, dálničních poplatků, popř. trajektů. O klidný průběh Vaší dovolené
a pomoc při nenadálých událostech v zahraničí se postarají naši smluvní partneři v destinacích, ve kterých se nalézají námi nabízené objekty. Jejich seznam a spojení na ně
obdržíte v cestovních instrukcích. Pro případ řešení nečekaných problémů při Vaší
cestě do místa pobytu je každou sobotu až do večerních hodin k dispozici asistenční
servis CK B&K Tour. Telefonní číslo obdržíte v cestovních instrukcích. Veškeré nabízené
kapacity jsme osobně shlédli, můžeme se tedy zaručit za absolutní korektnost popisů
jednotlivých objektů. Pro maximální orientaci při výběru vhodného ubytování právě
pro „Vaši dovolenou“ jsme doplnili podrobné informace.

DOPRAVA
Většina zájezdů a pobytů uvedených v tomto katalogu je určena pro klienty s vlastní
dopravou. U vybraných letovisek v Chorvatsku a Itálii je možnost zajištění autobusové
dopravy. Bližší informace naleznete na str. 71 (doprava do Itálie) a str. 101 (doprava
do Chorvatska).

POJIŠTĚNÍ CK
SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE
Veškeré zájezdy ve smyslu zákona, které pořádá naše kancelář, jsou pojištěny. Pojistná
smlouva naší cestovní kanceláře je evidována u UNIQA pojišťovny, a. s. pod číslem
1357510002. Zájezdem se rozumí soubor služeb cestovního ruchu obsahující alespoň
2 z následujících plnění: doprava nebo ubytování nebo jiná služba cestovního ruchu,
která tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Ubytování s vlastní dopravou,
které není doplněno o další službu, není zájezdem, a to ne proto, že bychom nechtěli,
ale proto, že to zákon neumožňuje. Jsme přesvědčeni, že dostatečnou zárukou kvality
našich služeb je dobré jméno naší firmy, šestadvacetiletá tradice i členství v Asociaci
českých cestovních kanceláří a agentur.

4

Zahrnuje léčebné výlohy vč. asistenční služby, úrazové pojištění,
pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, viz. tabulka.

Varianta I. B - pro pobyty v zahraničí 30 Kč/os./den.
Děti do 15 let 18 Kč/os./den.
Zahrnuje variantu I. A + pojištění storno poplatků
(do výše 80 % ceny zájezdu, maximálně však 15 000 Kč), viz. tabulka.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO ZAHRANIČNÍ POBYTY
Pojistná nebezpečí

Limity pojistného plnění
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb

3 000 000 Kč

SOUČÁSTÍ POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB JSOU:
- náklady na repatriaci pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

60 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

60 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopr. prostředku

60 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

60 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

60 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000 Kč
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Trvalé následky úrazu

300 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pojištění zavazadel v případě ztráty

max. 15 000 Kč
5 000 Kč/kus (max. 3 ks)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Odpovědnost za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000 Kč

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ
Pojištění stornovacích poplatků - 80 % (pouze varianta I. B)
Spoluúčast

15 000 Kč
20 %

w w w. b k t o u r. c z
Slevy za včasnou rezervaci

Detailní informace o objektech

Využijte slev na pobyty v Chorvatsku a v Itálii. Rezervujte dovolenou včas a ušetříte.
Nejvýhodnější slevy platí do 31.1. 2017.

Snadné a rychlé vyhledávání
Orientaci při výběru Vám výrazně usnadní náš vyhledávač umožňující si vybrat vhodný
objekt podle volného termínu, vzdálenosti od koupání či lyžování, či některého z dalších
30 kritérií. Využijte námi doporučené výběry (luxusní ubytování, pobyty se psem, levné
ubytování, tipy pro rybáře...).

Popisy objektů (vč. m2 u jednotlivých místností, teras, pozemku atd.) a tipy na výlety. To
vše Vám zcela jistě pomůže při výběru té pravé dovolené pro Vás a Vaše přátele. Těm také
můžete přímo z našich stránek zaslat fotografii a popis vytipovaného objektu e-mailem.

Slevy
Denně zařazujeme do prodeje nové objekty. Také pravidelně aktualizujeme naši nabídku
v akčních rubrikách „Naše tipy“, „Doporučujeme“ a „Zlevněné pobyty“. Zajímavý je též
kompletní seznam námi poskytovaných slev.

Více než 2 000 objektů

Virtuální e-katalog

Jedna z nejrozsáhlejších nabídek na trhu. Chaty, chalupy, rekreační areály, apartmány
a hotely. Veškeré kapacity jsme osobně shlédli, můžeme se tudíž zaručit za korektnost
uvedených popisů. A navíc vše za dobré ceny.

Více než 22 000 fotografií
Více fotografií ke každému objektu. Udělejte si přesnou představu o vybavení, okolí,
zahradě a třeba i o výhledu z okna ložnice.

Všichni, kdo si chtějí prohlížet náš tištěný katalog v elektronické podobě, si jej mohou
stáhnout přímo z našich stránek.

Vše o cestovní kanceláři
B&K Tour - nejen to, že v letošním roce slavíme 27 let existence, ale najdete zde i veškeré
údaje o naší firmě (Certifikát o pojištění, Všeobecné prodejní podmínky...). A jako bonus fotografie nás všech, co se staráme, aby Vaše dovolená proběhla přesně podle Vašich představ.

On-line rezervace

Doporučená prodejní místa

Na našich stránkách máte aktuální přehled o obsazenosti. Rezervujte kdykoliv a cokoliv!

Naše zájezdy a pobyty si můžete koupit i u doporučených autorizovaných prodejců.

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ MÍSTA
Město

Název CA/CK

Adresa

Telefon

E-mail

Benešov

ADVENTURE PLUS

Masarykovo náměstí 102

317 72 84 43, 317 72 66 77

info@adventureplus.cz

Beroun

LINGUA TOUR, s.r.o.

Husovo náměstí 78

311 62 58 04

ck@linguatour.cz

Blansko

CA AIKO tour Tomáš Zukal

Svitavská 1018/1

516 41 86 29

infozukal@seznam.cz

Brno

Invia.cz, a.s.

Cejl 105/107

226 00 06 22

poradce@invia.cz

Brno

FOR-LINE tour s.r.o.

Dominikánské náměstí 8

515 91 52 90, 603 18 91 47

tour@forline.cz

Brno

STUDENT AGENCY k.s.

Náměstí Svobody 17

800 60 06 00

zajezdy@studentagency.cz

Brno

Zájezdy.cz, a.s.

Veselá 199/5

800 65 66 30

brno@zajezdy.cz

Hradec Králové

CK B&K Tour, s.r.o.

Komenského 249

777 73 63 46

prodejna@bktour.cz

Kladno

CK Alka - Jitka Hanzlová

Italská 2369

312 68 23 49

ckalka@ckalka.cz

Klášterec nad Ohří

PRIMA TRAVELS, s.r.o.

U potoka 527

777 72 82 80 , 474 37 61 49

info@prima-travels.cz

Lány

CA Marie Bočková

Lesní 362

313 50 21 50, 602 26 77 90

zajezdy.bockova@volny.cz

Liberec

INVIA Liberec

Široká 2

485 10 12 13

liberec@invia.cz

Mladá Boleslav

SOLID LINE, s.r.o.

Krátká 904

326 73 48 35

cestovka@solidline.cz

Olomouc

CKM relax s.r.o.

Denisova 4

585 22 01 27

info@ckmolomouc.cz

Ostrava

Invia.cz, a.s.

Českobratrská 46

226 00 06 22

poradce@invia.cz

Ostrava

STUDENT AGENCY k.s.

Nádražní 1

800 60 06 00

zajezdy@studentagency.cz

Ostrava 2

Zájezdy.cz, a.s.

28. října 2663/150

800 65 66 40

ostrava@zajezdy.cz

Praha

Invia.cz, a.s.

U Půjčovny 2

226 00 06 22

poradce@invia.cz

Praha 1

STUDENT AGENCY k.s.

Revoluční 25

800 60 06 00

zajezdy@studentagency.cz

Praha 1

Zájezdy.cz, a.s.

Jindřišská 24/941

800 65 66 60

praha@zajezdy.cz

Praha 6 - Řepy

Anna Baumová cestovní agentura

Žalanského 57

235 30 12 08, 235 30 02 08, 721 05 71 32

LCK@cestujte.cz

Trutnov

CK ÁDR-TOUR Jana Ebenová

Palackého 84

499 81 55 68, 721 89 86 15

adrtour@adrtour.cz

Trutnov

T SPLIT TOUR s.r.o.

Havlíčkova 12 (vedle hotelu Adam)

499 81 16 10

tsplittour@tsplittour.cz

Třebíč

CK AZZURRO TOUR OPERATOR, s.r.o.

V. Nezvala 16

568 84 84 92

trebic@azzurro.cz

Třebíč

Zájezdy.cz, a.s.

Na Potoce 468/25

800 65 66 10

zajezdy@zajezy.cz

Ústí nad Labem

CK BOHEMA REISEN

V Jirchářích

475 21 18 46

info@bohemareisen.cz

Ústí nad Labem

CK Elbis

Revoluční 8 (1. patro)

475 22 09 26, 602 14 91 33

elbis@elbis.cz

Velvary

CA Ivana Longauerová

nám. Krále Vladislava 112

775 95 94 10

velvary@longauerova.cz
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