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Vážení klienti, 
Vážení pedagogičtí 
pracovníci, 
Milí studenti 
a sportovci, 
Milé děti,

CK B&K TOUR
tel.: 495 518 519
tel.: 495 515 269

mob.: 777 736 349
mob.: 777 736 024

www.bktour.cz

 v úvodu Vás srdečně zdravíme a rádi bychom Vám představili naši novou nabídku SKUPINOVÝCH POBYTŮ pro školní kolektivy, zájmové skupiny či sportov-ní družstva. Víme, že sehnat dobré ubytování s kvalitní stravou a za dobrou cenu, kterou rodiče Vašich svěřenců akceptují, není pro Vás snadné. Tímto katalogem chceme ušetřit Váš čas, který pak můžete věnovat dětem. Snažili jsme se pro Vás vytvořit maximální množství alternativ - ubytování se stravou, bez stravy, ubytování v apart-
mánech, hotelích, penzionech, rekreačních chatách či stanech. Vybrat si můžete z nejvíce žádaných destinací jako jsou ČESKÁ REPUBLIKA, CHORVATSKO 
a ITÁLIE. Víme, že velmi důležitým kritériem pro výběr kvalitně stráveného pobytu s dětmi je zázemí pro venkovní sporty, možnosti výletů po blízkém okolí, pestrá 
krajina, možnost koupání a atraktivní lokalita. A TO VŠE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT! Hitem loňského léta pro školní děti byly tři naše REKREAČNÍ AREÁLY - Pecka u Nové Paky, Ostružno u Jičína a Vysoká Srbská. Všechny se nacházejí 
v atraktivních lokalitách a blízké okolí nabízí pestrou paletu výletů za poznáním. Ve všech 3 pobytových místech je možná celodenní strava (plná penze) nebo roz-
šířená plná penze (vč. 2 svačin a pitného režimu). V areálu Pecka je možná i vegetariánská strava. Pro letošní rok jsme zde ještě více rozšířili možnosti sportovního 
vyžití! Podrobnosti naleznete v katalogu na str. 15 a 16. Samozřejmostí pro nás je, že Vy (dozor, zdravotník apod.) máte pobyt ZDARMA.
 Sportovní kolektivy a studenti preferují pobyty v CHORVATSKU a ITÁLII. V tomto katalogu naleznete výběr nejžádanějších destinací za opravdu 
ZAJÍMAVÉ CENY! Pokud máte zájem o jinou destinaci či nějaké specifi cké požadavky (speciální sportovní terény apod.), tak nám prosím zašlete svoji poptávku 
(počet a věk účastníků, termín pobytu a specifi kaci požadavků) a my Vám zpracujeme nabídku. RÁDI VÁM I PORADÍME a odpovíme na každou Vaši otázku 
(např. druh pláže, kulturní památky, možnosti výletů apod.). Upozorňujeme Vás, že všechny ceny v tomto katalogu jsou většinou možné pro pobyty min. 4 denní 
(3 noci) a pro skupiny min. 25 osob (pokud není v konkrétní cenové tabulce či textu uvedeno jinak). Uvedené ceny zahrnují pojištění CK proti úpadku. Ceny však 
nezahrnují cestovní pojištění (je možné si ho u nás dokoupit od pojiš�ovny Uniqa, cena je 24 Kč za os. a den, děti do 15 let platí 12 Kč za osobu. Podrobnosti vám rádi 
sdělíme, či je naleznete na našich internetových stránkách www.bktour.cz . V ceně také není zahrnuta doprava. Tu Vám můžeme zprostředkovat, cena se pohybuje 
od 1 290 Kč (dle typu busu, vzdálenosti letoviska, počtu přepravených osob apod.). Všechny věkové hranice uváděné v katalogu musí splňovat podmínku, že daná 
osoba nesmí dosáhnout příslušné věkové hranice ani v průběhu pobytu.
 Děkujeme Vám, že jste nám věnovali svůj čas a přečetli si naše entrée ke katalogu. Věříme, že Vás naše zajímavá nabídka 
oslovila a přejeme Vám, a� se „svými“ dětmi strávíte pěkné a pohodové chvilky, na které budete všichni rádi vzpomínat!
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 v úvodu Vás srdečně zdravíme 

a rádi bychom Vám představili naši novou 

nabídku SKUPINOVÝCH POBYTŮ pro 

školní kolektivy, zájmové skupiny či sportov-

ní družstva. Víme, že sehnat dobré ubytování 

s kvalitní stravou a za dobrou cenu, kterou rodiče 

Vašich svěřenců akceptují, není pro Vás snadné. Tímto katalogem chceme 

ušetřit Váš čas, který pak můžete věnovat dětem. Snažili jsme se pro Vás vytvořit maximální množství alternativ - ubytování se stravou, bez stravy, ubytování v apart-

mánech, hotelích, penzionech, rekreačních chatách či stanech. Vybrat si můžete z nejvíce žádaných destinací jako jsou ČESKÁ REPUBLIKA, CHORVATSKO 

a ITÁLIE. Víme, že velmi důležitým kritériem pro výběr kvalitně stráveného pobytu s dětmi je zázemí pro venkovní sporty, možnosti výletů po blízkém okolí, pestrá 

krajina, možnost koupání a atraktivní lokalita. A TO VŠE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT!

 Hitem loňského léta pro školní děti byly tři naše REKREAČNÍ AREÁLY - Pecka u Nové Paky, Ostružno u Jičína a Vysoká Srbská. Všechny se nacházejí 

v atraktivních lokalitách a blízké okolí nabízí pestrou paletu výletů za poznáním. Ve všech 3 pobytových místech je možná celodenní strava (plná penze) nebo roz-

šířená plná penze (vč. 2 svačin a pitného režimu). V areálu Pecka je možná i vegetariánská strava. Pro letošní rok jsme zde ještě více rozšířili možnosti sportovního 

vyžití! Podrobnosti naleznete v katalogu na str. 15 a 16. Samozřejmostí pro nás je, že Vy (dozor, zdravotník apod.) máte pobyt ZDARMA.

 Sportovní kolektivy a studenti preferují pobyty v CHORVATSKU a ITÁLII. V tomto katalogu naleznete výběr nejžádanějších destinací za opravdu 

ZAJÍMAVÉ CENY! Pokud máte zájem o jinou destinaci či nějaké specifi cké požadavky (speciální sportovní terény apod.), tak nám prosím zašlete svoji poptávku 

(počet a věk účastníků, termín pobytu a specifi kaci požadavků) a my Vám zpracujeme nabídku. RÁDI VÁM I PORADÍME a odpovíme na každou Vaši otázku 

(např. druh pláže, kulturní památky, možnosti výletů apod.). Upozorňujeme Vás, že všechny ceny v tomto katalogu jsou většinou možné pro pobyty min. 4 denní 

(3 noci) a pro skupiny min. 25 osob (pokud není v konkrétní cenové tabulce či textu uvedeno jinak). Uvedené ceny zahrnují pojištění CK proti úpadku. Ceny však 

nezahrnují cestovní pojištění (je možné si ho u nás dokoupit od pojiš�ovny Uniqa, cena je 24 Kč za os. a den, děti do 15 let platí 12 Kč za osobu. Podrobnosti vám rádi 

sdělíme, či je naleznete na našich internetových stránkách www.bktour.cz . V ceně také není zahrnuta doprava. Tu Vám můžeme zprostředkovat, cena se pohybuje 

od 1 290 Kč (dle typu busu, vzdálenosti letoviska, počtu přepravených osob apod.). Všechny věkové hranice uváděné v katalogu musí splňovat podmínku, že daná 

osoba nesmí dosáhnout příslušné věkové hranice ani v průběhu pobytu.

 Děkujeme Vám, že jste nám věnovali svůj čas a přečetli si naše entrée ke katalogu. Věříme, že Vás naše zajímavá nabídka 

oslovila a přejeme Vám, a� se „svými“ dětmi strávíte pěkné a pohodové chvilky, na které budete všichni rádi vzpomínat!
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Pro ty, kteří se 
nebojí dřeva.

Severský 
smrk

Borovice 
severská

Borovice 
Limba

Modřín
sibiřský
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Rezervační oddělení �������������������� e-mail:�rezervace@bktour�cz

tel������������� �495�515�269,�495�518�819,�777�736�349,�777�736�024

Rezervace�Chorvatsko,�Itálie������������������������������������� �495�000�393

Rezervace�Česká�republika��������������������������������������� �495�000�396

Rezervace�Slovensko������������������������������������������������� �495�000�392

Cestovní kancelář B&K TOUR s. r. o.

Komenského�249,�500�03�Hradec�Králové�

IČO:�46506501,�DIČ:�CZ46506501
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)�

w w w. b k t o u r. c z
 aktuální ceny pobytů 

 slevy za včasnou rezervaci

 akční slevy na vybrané objekty

 rozšířená nabídka objektů

 novinky v nabídce

 kompletní fotogalerie 

CHATY A CHALUPY
V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

APARTMÁNY A REZIDENCE
V CHORVATSKU A V ITÁLII

SPECIALIZUJEME SE NA:
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Klient je povinen se při provedení rezervace seznámit s Všeobecnými 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 17.10. 2018. Po zaplacení pobytu a nejpozději 
14 dní před odjezdem klient obdrží voucher potvrzující termín a rozsah objednaných 
a řádně zaplacených služeb. Zároveň obdrží podrobné cestovní instrukce včetně popisu 
či mapy příjezdu, v případě cest do Chorvatska či Itálie vč. cen pohonných hmot, dál-
ničních poplatků, popř. trajektů. O klidný průběh Vaší dovolené a pomoc při nenadálých 
událostech v zahraničí se o Vás postarají naši smluvní chorvatští či italští partneři v de-
stinacích, ve kterých se nalézají námi nabízené objekty. Pro případ řešení nečekaných 
problémů při Vaší cestě do místa pobytu je každou sobotu až do 19,00 h k dispozici 
asistenční servis CK B&K Tour (telefonní číslo obdržíte v cestovních instrukcích).

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, devětadvacetiletá tradice i členství v Asociaci 
českých cestovních kanceláří a agentur.

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. 49 (doprava do Itálie) a str. 73 (doprava 
do Chorvatska).

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 (zrušení pobytu pouze ze zdravotních důvodů)

Pojištění stornovacích poplatků - 80 % (pouze varianta I. B) 15 000 Kč

Spoluúčast 20 %

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Vzhledem k tomu, že naprostá většina Vás, našich klientů má zařízené vlastní cestov-
ní 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 se-
pisování závazné objednávky. Do celkové částky za pojištění se započítává každý den 
pojištěného období (tj. týdenní pobyt od soboty do soboty = 8 pojištěných dnů). 

ZAHRANIČÍ
Varianta I. A - pro pobyty v zahraničí 24 Kč/os./den. 

Děti do 15 let 12 Kč/os./den. 
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. 

ČESKÁ REPUBLIKA
Varianta II. A - pro pobyty v ČR 12 Kč/os./den. 

Děti do 15 let 9 Kč/os./den.
Zahrnuje úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 

pojištění storno poplatků, viz. tabulka.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO TUZEMSKÉ POBYTY

Pojistná nebezpečí Limity pojistného plnění

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 

Smrt následkem úrazu 150 000 Kč

Trvalé následky úrazu 300 000 Kč

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Odpovědnost za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ (zrušení pobytu pouze ze zdravotních důvodů)

Pojištění stornovacích poplatků - 80 % 15 000 Kč

Spoluúčast 20 %
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Město Název CA/CK Adresa Telefon E-mail

Benátky nad Jizerou EUROCENTRUM CA – Tomáš Zahálka 5. května 597 734 396 749 benatky@eurocentrum.cz

Beroun LINGUA TOUR, s.r.o. Husovo nám. 78 311 625 804, 311 621 145 ck@linguatour.cz

Beroun Milena Kusá CA Slapská 131 607 218 467, 311 600 392 milena.kusa@centrum.cz

Benešov CA ADVENTURE PLUS – V. Říhová Masarykovo nám. 102 317 728 443, 317 726 677 info@adventureplus.cz

České Budějovice CA CLUBTOUR s.r.o. U Černé Věže 18 386 353 055, 774 415 041 clubtour@volny.cz

Havířov-Město MARIA TOUR Dlouhá třída 23 725 581 193, 596 811 039 mariatour@post.cz

Hradec Králové B&K Tour, s. r. o. Komenského 249 777 736 346, 495 408 198 prodejna@bktour.cz

Chlumec nad Cidlinou Rakouská Lenka – CHLUMECKÁ CA Klicperovo náměstí 11 604 938 779 info@chlumeckaca.cz

Jablonec nad Nisou CA LAGUNA Dolní náměstí 14 731 504 747, 483 315 465 laguna@ca-laguna.cz

Kostelec nad Orlicí EUROCENTRUM CA – Tomáš Zahálka Tyršova 880 727 916 982, 494 323 878 kostelec@eurocentrum.cz

Kladno ALKA – Jitka Hanzlová Italská 2369 312 682 349 ckalka@ckalka.cz

Klášterec nad Ohří PRIMA TRAVELS s. r. o. U Potoka 527 777 728 280, 474 376 149 info@prima-travels.cz

Lhota pod Libčany CA TOURIA Roudnice 15 737 539 356 dovolena@touria.cz

Lipník nad Bečvou GTOUR GROUP s. r. o. 28. října 602 581 771 503, 721 877 658 gtour@gtour.cz

Mělník ASTRA TOUR, cestovní agentura Nám. Míru 4 603 142 023 info@astratour.cz

Pardubice CA DATOUR Kpt. Bartoše 499 466 413 650 datour@datour.cz

Praha 4 CA DATOUR Antala Staška 1565/30 212 241 750 praha@datour.cz

Praha 6 Anna Baumová – LIDOVÁ CA Žalanského 57 235 300 208, 721 057 132 lck@cestujte.cz

Prostějov CA AMIMA Trávnická 2 582 330 655, 776 330 654 mimako1@seznam.cz

Rychnov nad Kněžnou EUROCENTRUM CA – Tomáš Zahálka Svatohavelská 66 494 532 949, 731 462 096 eurocentrum@eurocentrum.cz

Slaný CA Jana Richterová VITATUR Masarykovo nám. 138/13 608 339 918, 312 522 029 vitatur@cavitatur.cz

Tábor Dagmar Pazourková – VELOTOURS s. r. o. 9. května 678/20 381 257 430, 775 739 764 info@velotours.cz

Třebíč AZZURRO TOUR OPERATOR, s.r.o. V. Nezvala 16 568 848 492 trebic@azzurro.cz

Ústí nad Labem CA Marcela Hübschová Mírové náměstí 37 777 929 922 LK-CK@seznam.cz

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ MÍSTA

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného po-
bytu 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 pří-
mo 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). Poukáz-
ky 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.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefi tních programů přes fi rmy 
BENEFITY a. s., BENEFIT MANAGEMENT s. r. o., EDENRED CZ s. r. o., SODEXO PASS 
a. s. a GALLERY BETA. Platí pro pobyty a zájezdy zakoupené přímo v CK B&K Tour. 
Platbu benefi tními 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.

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSPZÁLOHA pouze ZÁLOHA pouze 

Při včasné rezervaci 
pobytu či zájezdu máte možnost uhradit zálohu 

ve snížené výši 
1.000,- Kč na 1 rezervaci. 
Doplatek do výše 30 % zálohy je splatný do 28. 2. 2019, 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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