
JEDINEČNÝ ZÁŽITEK PŘÍMO V KORUNÁCH STROMŮ

DECHBEROUCÍ VÝHLED na rybník a lesy
- eko dům na stromě v chráněné ptačí rezervaci Ostružno
- v blízkosti možnost koupání, využití lanového parku či zapůjčení kol
- 10 minut autem od Jičína a Prachovských skal
- ideální pro milovníky přírody, klidu a relaxace

Více informací na: http://www.sklar-ostruzno.cz/dum-na-strome nebo v katalogu str. 6
rezervace na tel: 495 518 819 nebo na e-mailu: rezervace@bktour.cz
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ZÁLOHA 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 29. 2. 2020, zbytek ceny 45 dní před nájezdem 
(v případě, že do nájezdu zbývá méně než 45 dnů, je celá částka doplatku splatná ihned).

OBSAH

CHATY, CHALUPY 
A REKREAČNÍ AREÁLY ČESKO ..................  str. 6-37

APARTMÁNY 
ITÁLIE  ...................................................  str. 42-60

CHATY A CHALUPY 
SLOVENSKO  .........................................  str. 38-41

APARTMÁNY 
CHORVATSKO  ......................................  str. 62-98

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného pobytu či zá-
jezdu jinou formou než přímou úhradou. 

POUKÁZKY A ŠEKY
a) SODEXO PASS – Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass
b) EDENRED CZ – Edenred Holiday, Edenred Multi a Edenred Compliments
c) UP ČESKÁ REPUBLIKA – Šek dovolená, Unišek, Unišek +, Unišek+FKSP, Cadhoc

Poukázky mohou být uplatněny až do celkové výše ceny pobytu (při zakoupení přímo v CK 
B&K Tour). Platbu poukázkami lze kombinovat se 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.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefi tních programů BENEFITY a. s., BENEFIT 
PLUS, ePass, eVoucher, Flexi Pass CARD, Edenred Benefi ty Café, Gallery Beta nebo Gusto Kar-
ta. 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, FKSP
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 JAK SI MŮŽETE ZAREZERVOVAT VAŠI DOVOLENOU?

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).

Město Název CA / CK Adresa Telefon E-mail

Brno CK Pavel Hégr - ČESTYL Slovinská 36 542 321 324, 777 621 470 cestyl@cestyl.cz

Děčín CA JATOUR - JUDr. Josef Janů Masarykovo nám. 190 412 516 313, 608 111 252 info@jatour.cz

Frýdek - Místek CA SLUNÍČKO Nádražní 1100 558 629 104, 604 258 222 ca.slunicko@seznam.cz

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

Kladno CA ALKA 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

Kostelec nad Orlicí CA TANUS Dukelských hrdinů 900 494 323 493, 776 098 069 info@tanus.cz

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

Mělník ASTRA TOUR, cestovní agentura J. Seiferta 146 603 142 023 info@astratour.cz

Náchod A-Z TRAVEL Drašnarová Palackého 20 491 420 196 info@aztravel.cz

Opařany CA Romana Macháčková - Marotour Opařany 140 725 409 073 info@marotour.cz

Písek CA Romana Macháčková - Marotour Havlíčkovo nám. 95 773 148 803 pisek@marotour.cz

Plzeň A-TURIST Husova 5 377 222 207, 777 750 220 info@a-turist.cz

Pohořelice CA BEZVA ZÁJEZDY Vídeňská 845 734 765 205 info@bezva-zajezdy.cz

Praha 3 SUPERZÁJEZDY.CZ Chrudimská 2a 272 743 981, 777 606 055 info@superzajezdy.cz

Prostějov CA AMIMA - Štěpánka Růžičková Trávnická 2 582 330 655, 776 330 654 info@amima.cz

Rychnov nad Kněžnou CA EUROCENTRUM Svatohavelská 66 494 532 949 eurocentrum@eurocentrum.cz

Skuteč CA JOLANA - Martina Hlinecká Vítězslava Nováka 949 608 222 713 info@jolanatour.cz

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

Soběslav CA EVA Náměstí Republiky 57 777 245 568 ca.eva@email.cz

Tábor CA RIOVERDA, s.r.o. Vančurova 2904 602 435 073 tabor@rioverda.cz

Ústí nad Labem BOHEMA REISEN Hrnčířská 57/10 - V JIRCHÁŘÍCH 475 210 812 info@bohemareisen.cz

Znojmo Sun-day agency s.r.o. Dr. M. Horákové 10 515 261 637 info@sun-day.cz

Žďár nad Sázavou CA Lenka Fejfárková - VYSOČINA TOUR Nádražní 427/10 566 624 164, 725 439 930 info@vysocinatour.cz

 24 hodin denně online na www.bktour.cz
Na webových stránkách naší CK najdete aktuální ceny, rozšířenou nabídku všech objektů nově zařazených do prodeje, 

speciální slevy, kompletní fotogalerii a mnoho dalšího, co se do katalogu nevešlo.

 Telefonicky nebo e-mailem v pracovní dny v čase 8:00 - 17:00 hod.
Naše operátorky jsou připraveny Vám pomoci s výběrem Vaší dovolené a tu Vám také zarezervují.

Rezervace ubytování v Česku  .......................................................................................... tel. 495 000 396, 495 518 819, 777 736 024

Rezervace ubytování na Slovensku, v Chorvatsku a v Itálii  ............................................................  tel. 495 000 393, 777 736 349

E-mail  ...................................................................................................................................................................... rezervace@bktour.cz

 Osobně na prodejně CK B&K Tour v pracovní dny v čase 8:30 - 17:00 hod.
Pro všechny, kteří preferují osobní jednání, je k dispozici naše prodejna v Hradci Králové, ul. Komenského 249 

(100 m od Střední zdravotnické školy a od zimního stadionu). Na naší prodejně si navíc můžete také rezervovat:

ZÁJEZDY ČESKÝCH I NĚMECKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ * ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY (LETY BALÓNEM, FORMULE 1)

LETENKY * VSTUPENKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

BONUS: pro stálé zákazníky jsou připraveny věrnostní odměny a pro všechny pak ke každému zakoupenému zájezdu láhev vína ZDARMA* 
(platí pouze při osobním zakoupení na prodejně v Hradci Králové, ul. Komenského 249).

 Osobně, telefonicky nebo e-mailem 
u některého z našich doporučených provizních prodejců
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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 %

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

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. 2019. 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 instruk-
ce včetně popisu či mapy příjezdu, v případě cest do Chorvatska či Itálie vč. cen 
pohonných hmot, dálničních poplatků, popř. trajektů. O klidný průběh Vaší dovolené 
a pomoc při nenadálých událostech v zahraničí se o Vás postarají naši smluvní chor-
vatští či italští partneři v destinacích, 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 hod. k dispozici asistenční servis CK B&K Tour (telefonní číslo 
obdržíte v cestovních instrukcích).

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 autobuso-
vé dopravy. Bližší informace naleznete na str. 43 (doprava do Itálie) a str. 64 (doprava 
do Chorvatska).

ITÁLIE

Lokalita
BENÁTSKÁ 

RIVIÉRA
EMILIA 

ROMAGNA
PALMOVÁ 
RIVIÉRA

GARGANO

Letovisko

Bibione, Caorle, 
Cavallino, Lignano,

Eraclea Mare, 
Lido di Jesolo, 
Rosolina Mare, 

Porto Santa 
Margherita

Lido Adriano

Alba Adriatica, 
Martinsicuro, 

San Benedetto, 
Silvi Marina, 

Tortoreto Lido, 
Villarosa

Peschici, 
Vieste

Zpáteční 
jízdenka 
pro 1 os.

2 090 Kč 2 290 Kč 2 690 Kč 2 890 Kč

CHORVATSKO

Lokalita ISTRIE
KVARNER, 
OSTROV 

KRK

SEVERNÍ 
DALMÁCIE, 

STŘEDNÍ 
DALMÁCIE

JIŽNÍ 
DALMÁCIE, 
MAKARSKÁ 

RIVIÉRA, 
OMIŠ 

A OKOLÍ

POLOOSTROV 
PELJEŠAC

Letovisko

Novigrad, 
Pješčana 

Uvala, 
Poreč, 
Rovinj

Crikvenica, 
Novi Vinodolski, 

Baška, Krk, 
Malinska, 
Malinska - 
Vantačiči, 

Njivice, Punat, 
Šilo

Biograd 
na Moru, 

Drage, 
Pakoštane, 

Pirovac, Seget, 
Sv. Filip i Jakov, 

Vodice, 
Primošten, 

Turanj

Čaklje, 
Brist, Gradac, 

Klek, 
Makarska, 

Podaca, 
Podgora, 
Živogošče

Drače, Orebič

Zpáteční 
jízdenka 
pro 1 os.

2 190 Kč 2 290 Kč 2 390 Kč 2 490 Kč 2 590 Kč

POJIŠTĚNÍ CK
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REKREAČNÍ AREÁL A KEMP OSTRUŽNO U JIČÍNA

Aquapark Jičín 8 km

Ubytování: pro firemní akce, dětské kolektivy a tábory nabízíme ubytování v jednoduše zařízených chatkách typ 
Standard. Bližší informace včetně cen najdete na www.sklar-ostruzno.cz/pro-skupiny. 
Rodinám a individuálním klientům nabízíme ubytování v rekonstruovaných chatkách typ Standard Plus nebo 
ve zcela nově postavených chatkách typ Exclusive. Tyto chatky jsou většinou 2-5 lůžkové s palandami. Chatky 
dvou a třílůžkové jsou koncipovány jako polovina chatky se samostatným vchodem. Chatky nemají vlastní sprchu 
a WC, ty jsou umístěny ve 3 společných zděných budovách, účelně rozmístěných po celém areálu.
Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze formou jednotného menu v hlavní jídelně v areálu Ostružno.

V těsné blízkosti areálu Ostružno a nedaleko rybníku Jíkavec nabízíme exkluzivní zážitek ve formě dřevěného 
domku umístěného přímo na stromě.
DŮM NA STROMĚ - max. obsazení 4 osoby. Velikost 25 m2. Jedinečný zážitek pro milovníky dobrodružství a ro-
mantiky. Domek má malou terasu, ze které je dechberoucí výhled na rybník a okolní lesy. Na terase je možnost 
posezení a dokonalé relaxace. Domek se skládá z obytné místnosti s manželskou postelí a palandou (šířka lůžek 
0,8 m), celý je koncipován jednoduše s ohledem na okolní přírodu. Součástí obytné místnosti je i odkládací stolek 
a poličky. Vzhledem k ekologickému principu stavby je k dispozici suchá toaleta. V objektu není k dispozici voda, 
elektřina je za poplatek. 
Stravování: donáška formou kempinkového koše, pouze snídaně, za poplatek 200 Kč/os. Další stravování formou 
jednotného menu je možno zajistit za poplatek v hlavní jídelně areálu Ostružno.

Rekreační areál je situovaný 8 km od města Jičína, v nádherné přírodě Českého ráje, který je vy-
hledávaným místem milovníků přírody, obdivovatelů české historie a také turistů a horolezců.

Za návštěvu stojí pískovcové skalní město Prachovské skály, které se tyčí cca 4 km od areálu, nebo pískovcová skalní 
plošina s čedičovým povrchem Mužský, známé Drábské světničky a romantické skalní hrádky u Mnichova Hradiště. 
Nesmíme opomenout hrad Trosky, jehož dominantou jsou dvě věže s vyhlídkami (Baba a Panna), ze kterých je nádher-
ný výhled do širokého okolí. Také návštěva Jičína, města pohádek, potěší děti i dospělé. A když jsme u světa pohádek, 
tak zavítejte i do skalního hradu Frýdštejn, který sloužil jako doupě zlých čarodějnic v pohádkovém fi lmu O princezně 
Jasněnce a létajícím ševci. Kluky (malé i velké) určitě potěší vyhlášené muzeum aut v Mladé Boleslavi.
Rekreační areál se nachází uprostřed lesů, v nádherné zeleni, na velmi prostorném travnatém pozemku. Je ideálním 
místem nejen pro rekreaci rodin s dětmi, ale i ideálním cílem školních výletů či místem pro báječné prázdninové 
tábory a sportovní soustředění. Kolem areálu vedou vyznačené turistické a cyklistické stezky, která Vás dovedou 
na nejkrásnější místa Českého ráje.

dům na stromě 

lanový park

BAZÉN
SPORTOVNÍ 
RYBAŘENÍ

PLÁŽOVÝ 
VOLEJBAL

maringotka aquaskipperchatka Standard Plus chatka Exklusive chatka Exklusive rybník Jíkavec

PŘÍRODNÍ
NÁDRŽ

A proč zavítat právě sem? Neboť zde naleznete ideální podmínky pro spokojenou letní dovolenou - výbornou stravu, 
dobré ubytování, sportovní zázemí, nádhernou okolní přírodu. Hostům jsou k dispozici vlastní přírodní nádrž (60 x 100 m, 
pro ubytované zdarma), bazén 8 x 4 x 1,5 m, 3 antuková hřiště, travnaté hřiště na malou kopanou, hřiště  na plážový 
volejbal, stolní tenis, půjčovna sportovních potřeb. Součástí areálu je i nově vybudovaný lanový park s 10 překážkami 
a 3 lanovkami. V areálu lanového parku je možno provozovat lukostřelbu a řadu dalších aktivit jako Bumperball, 
paddleboard, šerm na kladině, střelbu ze vzduchové pistole ad. Více informací vč. ceníku na www.sklar-ostruzno.cz. 
Areál je napojen přímo na turistické trasy a je ideálním místem na rodinné výlety na kolech nerušených silniční dopra-
vou. V těsném sousedství areálu je pak rybník Jíkavec s rozlohou 2,8 ha, na kterém je možnost sportovního rybaření. 
Voda je bohatě zarybněna kapry a amury o hmotnosti od 3 do 6 kg i více. Své štěstí při rybolovu může vyzkoušet každý 
zájemce o rybolov, neboť k zakoupení pověření k lovu není nutné vlastnit rybářský lístek. Pověření k lovu ryb (denní, 
týdenní, čtrnáctidenní) je možné zakoupit přímo u správce areálu. Ubytovaným jsou rovněž k dispozici 2 klubovny, 
ohniště, bistro a stánek s občerstvením. Wifi  připojení je v celém areálu zdarma.

Více informací 

www.sklar-ostruzno.cz

Cena zahrnuje: pronájem objektu na 1 noc pobytu. Cena nezahrnuje: místní poplatek za lázeňský či rekreační 
pobyt, který se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 obce Ostružno. Kauce 3 000 Kč.

DŮM NA STROMĚ

max. 4 os., bez stravy 4 800Cena zahrnuje: ubytování v chatce za 1 osobu a noc včetně stravování. Cena platí při min. pobytu na 2 noci. Po-
byty na 1 noc za příplatek 50 Kč. Vegetariánská nebo bezlepková strava za příplatek 70 Kč/noc. Cena nezahrnuje: 
místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 obce Ostružno.

do 27.6. a od 22.8. 27.6.-22.8.

chatka 
Standard Plus

chatka 
Exklusive

chatka 
Standard  Plus

chatka 
Exklusive

ubytování se snídaní 320 350 330 360

ubytování s polopenzí 345 370 355 380

ubytování s plnou penzí 365 390 375 400

ubytování s rozšířenou plnou penzí 385 420 395 430
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REKREAČNÍ AREÁL PECKA

Oblíbený rekreační areál leží v nádherné a členité krajině, v romantické přírodě nedaleko měs-
tečka Pecka (1,5 km). Městečko je situováno v oblíbeném Podkrkonoší, mezi známými městy 

Nová Paka a Dvůr Králové nad Labem.

Hlavní dominantou tohoto krásného místa je hrad ze 14. století, jehož majitelem byl Kryštof Harant z Polžic a Bez-
družic. Zdejší pestrá příroda a čisté, lesem provoněné ovzduší je ideální k procházkám nebo vyjížďkám na kole. 
Blízké okolí skýtá pestrou nabídku výletů (ve Dvoře Králové n. L. můžete navštívit vyhlášenou ZOO, v Kumburku 
hrad, v Hradci Králové aquapark a sladkovodní akvárium, ve Zvičině kopec s úžasnou vyhlídkou na celé Krkonoše 
a Miletínskou kotlinu, zámek Kuks známý i díky Braunovým sochám), Lázně Bělohrad, Hořice v Podkrkonoší, které 
jsou proslulé díky úžasným trubičkám a také pískovcovým sochám. V dosahu je také Český ráj a Krkonoše.

PROSTORNÝ
POZEMEK 

Rekreační areál se rozprostírá na velmi prostorném pozemku s pečlivě udržovaným trávníkem a je obklopen bohatými 
lesy. Součástí areálu jsou 4 antukové kurty a 2 travnatá hřiště na malou kopanou, hřiště na plážový volejbal, dětské 
hřiště s pískovištěm, klubovna, půjčovna sportovních potřeb, centrální budova s restaurací, barem, letní terasou a stol-
ním tenisem. Velkou předností je také zdejší vyhlášená výborná strava. Velice pěkné koupaliště a 3 tenisové kurty jsou 
vzdáleny 300 m od areálu, fotbalové hřiště 3 km (vše za poplatek na místě). V celém areálu je připojení Wifi  zdarma.

hřiště na plážový volejbal chatky antukový kurtbungalov SUN - ilustrační foto

KOUPALIŠTĚ 
300 m

PLÁŽOVÝ  VOLEJBAL
4  ANTUKOVÉ  KURTY

Více informací na 

www.ubytovani-pecka.cz

Ubytování: dvou až pětilůžkové pokoje rozmístěné ve 4 pavilonech situovaných podél lesa 50-200 m od hlavní 
budovy. V každém pavilonu je celkem 6 pokojů. Pokoje mají vlastní koupelnu se sprchou a WC. Další možností 
ubytování jsou jednoduše vybavené čtyřlůžkové chatky se 2 palandami. Chatky nemají vlastní sprchu a WC, ty jsou 
umístěny v hlavní budově. 
Stravování: snídaně servírovaná, oběd i večeře jednotné menu.

NOVINKOU pro rok 2020 je možnost ubytování v bungalovech SUN pro max. 4 osoby. Velikost bungalovu 11 m2, 
k dispozici je ložnice s manželským lůžkem a ložnice s patrovým lůžkem. Bungalov má vlastní koupelnu se sprchou 
a WC. Na vnější verandě (přístřešku před bungalovem, 12 m2) je kuchyňský kout s 2 plotýnkovým vařičem, lednicí 
a mikrovlnnou troubou. Možnost venkovního posezení se zahradním nábytkem.
Stravování: vlastní, nebo za poplatek možnost stravování formou jednotného menu v hlavní jídelně areálu Pecka.

Cena zahrnuje: ubytování za 1 osobu a noc včetně stravování. Cena platí při min. pobytu na 2 noci. Pobyt 
na 1 noc za příplatek 50 Kč. Vegetariánská nebo bezlepková strava za příplatek 70 Kč/noc. Vytápění pokoje za pří-
platek 150 Kč/pokoj/noc. Cena nezahrnuje: místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 8/2011 Městystu Pecka. 

do 27.6. a od 22.8. 27.6.-22.8.

chatka pokoj chatka pokoj

ubytování se snídaní 295 325 315 365

ubytování s polopenzí 315 365 345 390

ubytování s plnou penzí 345 395 375 415

ubytování s rozšířenou plnou penzí 390 415 399 430

Cena zahrnuje: pronájem bungalovu na uvedený počet nocí, spotřebu energií, ložní prádlo. Cena nezahrnuje: 
místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 8/2011 Městystu Pecka. 
Kauce 2 000 Kč.

Bungalov SUN

do 27.6. a od 22.8. 27.6.-22.8.

2 noci 2 990 - - -

3 noci 3 790 - - -

4 noci 4 490 - - -

7 nocí (1 týden) 6 490 7 990

zděné domky - pokoje
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VARIANTA I.
Pokud je počet osob uveden jako 6+2, znamená to, že k dispozici 
je 6 řádných lůžek + 2 přistýlky nebo dětská lůžka navíc (viz. text 
u objektu). V tomto případě jsou ale vždy zdarma, bez doplatku.

VARIANTA II.
Pokud je počet osob uveden jako 6-8 znamená to, že k dispozici 
je 6 řádných lůžek a 2 přistýlky (viz. text u objektu). Cena v ta-
bulce je uvedena pro obsazení max. 6 os. Při obsazení větším 
počtem osob platí ceny v poznámce pod tabulkou (za přistýlky 
se doplácí).

VARIANTA III.
Pokud je počet osob uveden jako 6/8, jsou stanoveny 2 ceny, jed-
na za max. počet 6 osob a druhá při obsazení 7 a více osobami.

lokalita

DUBOVICE: počet osob č. 3718

kód objektu
1)  ................................  * možnost koupání
2)  .................................  * nejbližší obchod
3)  ............................  * nejbližší restaurace
4)  ..................  v objektu k dispozici bazén
5)  .........................  domácí zvíře povoleno
6)  .....................................  k dispozici WiFi
7)  .............................  možnost klimatizace
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NÁŠ DOJEM

- nižší standard

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

10 % 
SLEVA

CENA ZAHRNUJE: Pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
u objektu uvedeno jinak). * Ložní prádlo (pokud není v textu u objektu uvedeno jinak).

CENA NEZAHRNUJE: Místní poplatek obecnímu úřadu (platí se na místě pronajímateli, jeho výši určuje konkrétní 
obecní úřad). * Závěrečný úklid (hosté musí provést sami).

UPOZORNĚNÍ: Hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn 
pobyt stornovat nebo požadovat doplatek na místě). Do kapacity objektu se počítají všichni účastníci (i děti do 2 let). 
* Pobyty se prodávají vždy v týdenních cyklech, minimální doba pobytu je jeden týden. * Nástupní dny jsou vždy v so-
botu mezi 14-16 hod. (pokud není na voucheru uvedeno jinak). V den odjezdu pak musíte objekt opustit do 10 hod. * 
Při příjezdu je nutné složit u pronajímatele kauci 2 000 Kč - 10 000 Kč (výši kauce k Vámi vybranému objektu naleznete 
na www.bktour.cz nebo Vám ji na požádání sdělíme). Výše kauce bude součástí nájezdových pokynů. Kauce slouží jako 
záloha na úhradu případných škod způsobených klienty během pobytu. Pokud bude objekt předán v pořádku, bude kau-
ce při odjezdu vrácena. * Domácí zvíře je dovoleno za příplatek 300 Kč/1 týden (pokud není v textu u objektu uvedeno 
jinak) pouze u objektů, kde je to výslovně uvedeno a pouze jedno domácí zvíře. Další na vyžádání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za korektnost popisů 
jednotlivých objektů. Pro Vaši maximální orientaci při výběru vhodného objektu právě pro „Vaši dovolenou“ jsme doplni-
li popisy jednotlivých objektů o konkrétní a přesné rozlohy všech místností a pozemku, který máte k dispozici. * Všechny 
námi nabízené chaty a chalupy jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem na rekreační účel objektu. * 
Pokud je uvedeno, že se jedná o ubytování v apartmánu, studiu či části domu, tak to znamená, že v objektu bydlí ještě 
majitel či další hosté (tzn. klienti mají k dispozici část objektu a společné venkovní prostory). * Pokud je uvedeno, že se 
jedná o ubytování ve studiu, tak to znamená, že postele, kuchyňský kout, jídelní kout atd. jsou v jedné místnosti. Pouze 
koupelna a WC jsou oddělené. * Nábytek je zpravidla účelný, ale vždy praktický a vyhovující rekreačním potřebám. Ložni-
ce mohou být menší a lůžka nebo přistýlky mohou být umístěna za sebou. Lůžka mohou být užší, než máte ve „své domá-
cí ložnici“. * Kuchyně a kuchyňské kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře apod. pro max. kapacitu objektu) 
k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde nenaleznete úplně všechno kuchyňské náčiní (např. tlakový hrnec, formu 
na bábovku, steakové nože apod.) a spotřebiče (např. mixér), které máte ve Vaší „domácí kuchyni“. * Objekty s více 
poschodími mohou mít příkré a úzké schody (ve výjimečných případech i bez zábradlí). Pokud je tato informace pro Vás 
důležitá (např. máte malé děti), kontaktujte prosím naši CK a my Vám sdělíme, zda se to týká i Vámi vybraného objektu. * 
Podkrovní místnosti mívají zpravidla zkosené stropy. * V některých objektech je voda pouze užitková a není vhodná k pití 
(v některých případech je vhodná k pití pouze po převaření). Doporučujeme tedy používat vodu balenou. Zda se to týká 
i Vámi vybraného objektu Vám můžeme předem ověřit u majitele objektu. * Objekty se většinou nacházejí v chatových 
osadách, na samotě, v horách atd. a z toho vyplývá, že příjezdová cesta zpravidla bývá přírodního rázu (lesní cesta, polní 
cesta, štěrková cesta atd.). * Informace o vzdálenostech k nejbližší restauraci, obchodu atd. jsou pouze informativní 
a platné v termínu vydání katalogu. Jejich provoz může být v mimosezónních termínech omezen. * Upozorňujeme, že 
většina objektů se nachází v rekreačních zónách, které nemusí mít Váš telefonní operátor plně pokryt, tzn. nemusí být zde 
signál pro Váš mobilní telefon. Je-li to pro Vás (např. ze zdravotních důvodů) důležité, můžeme Vám tuto informaci ověřit 
u majitele objektu. * Bazény jsou k dispozici v termínech od 13.6. do 5.9. 2020. Klienti jsou povinni dodržovat pokyny 
a instrukce týkající se péče o bazén. Upozorňujeme, že v období sucha či na základě vyhlášky příslušné obce nemusí být 
bazény k dispozici. CK Vám v případě stížnosti nemůže poskytnout slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. * Je možné, 
že v blízkosti Vámi vybraného ubytování bude probíhat stavební činnost, oprava silnice atd. CK Vám v případě stížnosti 
nemůže poskytnout slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. O přidělení stavebních a dalších povolení nejsme předem 
informováni a není v našich silách a ani kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit.

5 % SLEVA*  .................  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 1x za posledních 5 let (2015 - 2019)
5 % SLEVA*  ..................... 14 denní a více týdenní pobyty
5 % SLEVA*  ...................................  pro držitele karet ISIC
5 % SLEVA*  ...............................................  pro členy AŠSK
10 % SLEVA**  .............  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 2x za posledních 5 let (2015 - 2019)

* Výše slevy je omezena max. částkou 400 Kč/1 týden. ** Výše slevy je omezena max. částkou 800 Kč/1 týden. Slevy 
mezi sebou nelze kombinovat. Slevy lze uplatnit na všech prodejních místech. Slevy pro držitele karet ISIC a členy 
AŠSK lze uplatnit pouze přímo v cestovní kanceláři B&K Tour. Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování a nelze je 
uplatnit se zpětnou platností. Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši.
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5 % 
SLEVA

* vzdálenost v kilometrech 
(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)
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Cena zahrnuje: …
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Upozornění: …
* U objektu č. 3751 platí uvedené ceny pro max. 6 os., každá další os. platí 630 Kč/týden.

odkaz na poznámku 
v cenové tabulce

VARIANTA II.VARIANTA I. VARIANTA III.

poznámka

0,05 3 2,5

1 2 3 4 5 6 7
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Kód 2707 3751* 2382

Počet osob 6+2 6-8 6 8

do 20.6. a od 29.8. 8 190 8 190 8 700 9 190

20.6.-27.6. 10 570 10 570 9 330 9 820

22.8.-29.8. 10 570 10 570 9 330 9 820

27.6.-22.8. 12 810 12 810 11 990 12 990



8

VARIANTA I.
Pokud je počet osob uveden jako 6+2, znamená to, že k dispozici 
je 6 řádných lůžek + 2 přistýlky nebo dětská lůžka navíc (viz. text 
u objektu). V tomto případě jsou ale vždy zdarma, bez doplatku.

VARIANTA II.
Pokud je počet osob uveden jako 6-8 znamená to, že k dispozici 
je 6 řádných lůžek a 2 přistýlky (viz. text u objektu). Cena v ta-
bulce je uvedena pro obsazení max. 6 os. Při obsazení větším 
počtem osob platí ceny v poznámce pod tabulkou (za přistýlky 
se doplácí).

VARIANTA III.
Pokud je počet osob uveden jako 6/8, jsou stanoveny 2 ceny, jed-
na za max. počet 6 osob a druhá při obsazení 7 a více osobami.

lokalita

DUBOVICE: počet osob č. 3718

kód objektu
1)  ................................  * možnost koupání
2)  .................................  * nejbližší obchod
3)  ............................  * nejbližší restaurace
4)  ..................  v objektu k dispozici bazén
5)  .........................  domácí zvíře povoleno
6)  .....................................  k dispozici WiFi
7)  .............................  možnost klimatizace
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NÁŠ DOJEM

- nižší standard

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

10 % 
SLEVA

CENA ZAHRNUJE: Pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
u objektu uvedeno jinak). * Ložní prádlo (pokud není v textu u objektu uvedeno jinak).

CENA NEZAHRNUJE: Místní poplatek obecnímu úřadu (platí se na místě pronajímateli, jeho výši určuje konkrétní 
obecní úřad). * Závěrečný úklid (hosté musí provést sami).

UPOZORNĚNÍ: Hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn 
pobyt stornovat nebo požadovat doplatek na místě). Do kapacity objektu se počítají všichni účastníci (i děti do 2 let). 
* Pobyty se prodávají vždy v týdenních cyklech, minimální doba pobytu je jeden týden. * Nástupní dny jsou vždy v so-
botu mezi 14-16 hod. (pokud není na voucheru uvedeno jinak). V den odjezdu pak musíte objekt opustit do 10 hod. * 
Při příjezdu je nutné složit u pronajímatele kauci 2 000 Kč - 10 000 Kč (výši kauce k Vámi vybranému objektu naleznete 
na www.bktour.cz nebo Vám ji na požádání sdělíme). Výše kauce bude součástí nájezdových pokynů. Kauce slouží jako 
záloha na úhradu případných škod způsobených klienty během pobytu. Pokud bude objekt předán v pořádku, bude kau-
ce při odjezdu vrácena. * Domácí zvíře je dovoleno za příplatek 300 Kč/1 týden (pokud není v textu u objektu uvedeno 
jinak) pouze u objektů, kde je to výslovně uvedeno a pouze jedno domácí zvíře. Další na vyžádání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za korektnost popisů 
jednotlivých objektů. Pro Vaši maximální orientaci při výběru vhodného objektu právě pro „Vaši dovolenou“ jsme doplni-
li popisy jednotlivých objektů o konkrétní a přesné rozlohy všech místností a pozemku, který máte k dispozici. * Všechny 
námi nabízené chaty a chalupy jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem na rekreační účel objektu. * 
Pokud je uvedeno, že se jedná o ubytování v apartmánu, studiu či části domu, tak to znamená, že v objektu bydlí ještě 
majitel či další hosté (tzn. klienti mají k dispozici část objektu a společné venkovní prostory). * Pokud je uvedeno, že se 
jedná o ubytování ve studiu, tak to znamená, že postele, kuchyňský kout, jídelní kout atd. jsou v jedné místnosti. Pouze 
koupelna a WC jsou oddělené. * Nábytek je zpravidla účelný, ale vždy praktický a vyhovující rekreačním potřebám. Ložni-
ce mohou být menší a lůžka nebo přistýlky mohou být umístěna za sebou. Lůžka mohou být užší, než máte ve „své domá-
cí ložnici“. * Kuchyně a kuchyňské kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře apod. pro max. kapacitu objektu) 
k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde nenaleznete úplně všechno kuchyňské náčiní (např. tlakový hrnec, formu 
na bábovku, steakové nože apod.) a spotřebiče (např. mixér), které máte ve Vaší „domácí kuchyni“. * Objekty s více 
poschodími mohou mít příkré a úzké schody (ve výjimečných případech i bez zábradlí). Pokud je tato informace pro Vás 
důležitá (např. máte malé děti), kontaktujte prosím naši CK a my Vám sdělíme, zda se to týká i Vámi vybraného objektu. * 
Podkrovní místnosti mívají zpravidla zkosené stropy. * V některých objektech je voda pouze užitková a není vhodná k pití 
(v některých případech je vhodná k pití pouze po převaření). Doporučujeme tedy používat vodu balenou. Zda se to týká 
i Vámi vybraného objektu Vám můžeme předem ověřit u majitele objektu. * Objekty se většinou nacházejí v chatových 
osadách, na samotě, v horách atd. a z toho vyplývá, že příjezdová cesta zpravidla bývá přírodního rázu (lesní cesta, polní 
cesta, štěrková cesta atd.). * Informace o vzdálenostech k nejbližší restauraci, obchodu atd. jsou pouze informativní 
a platné v termínu vydání katalogu. Jejich provoz může být v mimosezónních termínech omezen. * Upozorňujeme, že 
většina objektů se nachází v rekreačních zónách, které nemusí mít Váš telefonní operátor plně pokryt, tzn. nemusí být zde 
signál pro Váš mobilní telefon. Je-li to pro Vás (např. ze zdravotních důvodů) důležité, můžeme Vám tuto informaci ověřit 
u majitele objektu. * Bazény jsou k dispozici v termínech od 13.6. do 5.9. 2020. Klienti jsou povinni dodržovat pokyny 
a instrukce týkající se péče o bazén. Upozorňujeme, že v období sucha či na základě vyhlášky příslušné obce nemusí být 
bazény k dispozici. CK Vám v případě stížnosti nemůže poskytnout slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. * Je možné, 
že v blízkosti Vámi vybraného ubytování bude probíhat stavební činnost, oprava silnice atd. CK Vám v případě stížnosti 
nemůže poskytnout slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. O přidělení stavebních a dalších povolení nejsme předem 
informováni a není v našich silách a ani kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit.

5 % SLEVA*  .................  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 1x za posledních 5 let (2015 - 2019)
5 % SLEVA*  ..................... 14 denní a více týdenní pobyty
5 % SLEVA*  ...................................  pro držitele karet ISIC
5 % SLEVA*  ...............................................  pro členy AŠSK
10 % SLEVA**  .............  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 2x za posledních 5 let (2015 - 2019)

* Výše slevy je omezena max. částkou 400 Kč/1 týden. ** Výše slevy je omezena max. částkou 800 Kč/1 týden. Slevy 
mezi sebou nelze kombinovat. Slevy lze uplatnit na všech prodejních místech. Slevy pro držitele karet ISIC a členy 
AŠSK lze uplatnit pouze přímo v cestovní kanceláři B&K Tour. Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování a nelze je 
uplatnit se zpětnou platností. Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši.
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SLEVA

* vzdálenost v kilometrech 
(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)
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Cena zahrnuje: …
Cena nezahrnuje: …
Upozornění: …
* U objektu č. 3751 platí uvedené ceny pro max. 6 os., každá další os. platí 630 Kč/týden.

odkaz na poznámku 
v cenové tabulce

VARIANTA II.VARIANTA I. VARIANTA III.

poznámka

0,05 3 2,5

1 2 3 4 5 6 7
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Kód 2707 3751* 2382

Počet osob 6+2 6-8 6 8

do 20.6. a od 29.8. 8 190 8 190 8 700 9 190

20.6.-27.6. 10 570 10 570 9 330 9 820

22.8.-29.8. 10 570 10 570 9 330 9 820

27.6.-22.8. 12 810 12 810 11 990 12 990

DOUBÍ: 5 os.  č. 1313 
Velice pěkná a dobře vybavená chata s vnitřním krbem 
situovaná na břehu řeky Lužnice v nádherné a pečlivě 
udržované zahradě s houpačkou a zahradním nábytkem. 
Přízemí: ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko, obytná 
místnost 24 m2 1x manželské lůžko (počet křesel: 2), kou-
pelna 5 m2 (WC, sprchový kout), veranda 14 m2. El sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(150 l), mrazicí box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
satelit, rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Otevřený poze-
mek (příroda) 1100 m2, parkoviště na pozemku otevře-
né (počet míst: 3). Terasa 28 m2, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, 
zahradní houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 2,5 km, vlak 1 km. Voda v objektu je užitková.
Tipy pro volný čas: přehrada 35 km (Orlík), přírodní 
koupaliště 3 km, řeka 50 m (Lužnice)-  možnost rybolo-
vu. Les 50 m, muzeum 14 km (Tábor), přírodní zvláštnost 
10 km (Chýnov), vyhlídka 14 km (Tábor), zámek 13 km 
(Červená Lhota).

0,05 3 2,5

TŘEŠŤ: 6 os.  č. 3099
Dobře zařízená chata s prostornou obývací místností 
situovaná na uzavřeném pozemku s pěkným venkovním 
posezením. 
Přízemí: ložnice 13 m2 1x manžel. lůžko, WC. 1. patro: 
obytná místnost 44 m2 (kuchyňský kout, jídelní kout), kou-
pelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
42 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko. Plyn. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička 
(120 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 1088 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 3). Terasa 18 m2, zahradní sprcha, krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), gril přenosný, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník. Autobus 
1 km (Třešť), vlak 1 km (Třešť).  Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě. V objektu je pouze užitková voda.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Třešť), 
rybník 13 km (Řásná). Hrad 5 km (Roštejn), les 2 km, tu-
ristické stezky 100 m, zámek 13 km (Telč).

1 1 1
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TŘEBOŇ: 2 os./3 os.  č. 3841
Velmi pěkné ubytování na klidném místě u lesa, 400 m od lázeňského komplexu Aurora. Třeboň, se svými památka-
mi, lázněmi a okolím je oblíbeným místem nejen cykloturistů. 
3. patro: obytná místnost 27 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka (kuchyňský kout, jídelní kout, balkón 4 m2, koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, LCD TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (80 l). Parkoviště na ulici 
vyhrazené (počet míst: 1). Klimatizace v ceně, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus a vlak 1,5 km.
Tipy pro volný čas: aquapark 500 m (pláž rybníka Svět), krytý bazén 500 m (lázeňský dům), přírodní koupaliště 
3 km (Ostende). Zámek 1,5 km (Třeboň), 40 km (Hluboká n. V.), 50 km (Červená Lhota), 30 km (Jindřichův Hradec).

0,5 0,5 0,5

NOVINKA

CHLUM U TŘEBONĚ: 8-12 os.  č. 3709 
Účelně zařízená chalupa v klidné části obce vhodná pro 
pobyt početnější rodiny.  Chlum u Třeboně s rybníkem 
Hejtman s pěkným koupalištěm (300 m od objektu) je 
ideální lokalitou pro letní dovolenou. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko 1x patrové lůžko (počet křesel: 1), ložnice 
19 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (po-
čet pohovek: 1), ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko (počet křesel: 1), kuchyň 15 m2 (jí-
delní kout), 2x WC, hala 24 m2, 2x koupelna (sprchový 
kout, umyvadlo). El. trouba, sklokeramická varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí 
box (20 l), varná konvice. LCD TV, satelit, DVD přehrá-
vač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (180 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště u objektu uza-
vřené (počet míst: 3). Terasa 25 m2, gril přenosný, po-
sezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, zahradní 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
stolní tenis. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
300 m, vlak 5 km (Majdaléna). Platba spotřeby el. ener-
gie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Jindřichův Hra-
dec), plavecký bazén 18 km (Třeboň), přírodní koupali-
ště 300 m (rybník Hejtman). Hrad 25 km (Nové Hrady), 
muzeum 40 km (České Budějovice), zámek 18 km (Tře-
boň), zámek 25 km (Jindřichův Hradec).

0,3 0,1 0,15

ROUDNÁ: 4 os.  č. 2722
Dobře zařízená chata s pěkným travnatým pozemkem, 
zahradním krbem a houpačkou situovaná na klidném 
místě 500 m od řeky Lužnice (možnost rybaření). Ubyto-
vání vhodné především pro milovníky výletů za poznáním 
(Jindřichův Hradec, Hluboká nad Vltavou). 
Přízemí: obytná kuchyň 37 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). Podkroví: ložnice 12 m2 (průchozí) 1x man-
želské lůžko, ložnice 6 m2 2x samostatné lůžko. El sporák 
s el. troubou (4 plot.), chladnička (120 l), varná konvice. 
TV, rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el bojler (80 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 6 m2, krb zahrad-
ní, gril přenosný, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, zahradní houpačka. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malá plemena. Autobus a vlak 1 km (Roud-
ná). Ložnice jsou oddělené pouze závěsem.
Tipy pro volný čas: rybník 15 km (Jordán), řeka 500 m, 
les 300 m, přírodní zvláštnost 18 km (Chýnovské jeskyně), 
zámek 12 km (Červená Lhota), 30 km (Jindřichův Hradec), 
30 km (Hluboká nad Vltavou).

0,5 0,5 0,1

ROUDNÁ: 4 os.  č. 2356
Velmi dobře zařízená chata situovaná v obci nedaleko 
řeky Lužnice. Doporučujeme udělat si výlet do Chýnov-
ských jeskyní (2 km) či do města Tábor (15 km). 
Přízemí: 2x ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 24 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyň-
ský kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umy-
vadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), chladnička (125 l), 
překapávač, varná konvice. TV, satelit, radiomagnetofon. 
Ohřev vody: el bojler (50 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
360 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). 
Terasa 6 m2, krbová kamna (obývací pokoj), gril přenos-
ný, plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malá plemena. Autobus a vlak 1 km. Jedna 
z ložnic je přístupná pouze z venku.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Roudná), 
rybník 15 km (Tábor). Hrad 34 km (Kámen), les 300 m, mu-
zeum 15 km (Tábor), přírodní zvláštnost 2 km (Chýnovské 
jeskyně), vyhlídka 4 km (Soběslav).

2 0,7 1

HORNÍ LHOTA: 6 os.  č. 3211
Velice útulná chalupa s dřevem obloženým podkrovím 
láká k příjemnému odpočinku. Upravená oplocená 
zahrada s altánkem a krbem se nachází 50 m od řeky 
Nežárky, kde můžete relaxovat při rybaření a pozorovat 
černého čápa. V okolní jedinečné památky: jediný zá-
mek na vodě v Evropě, Červená Lhota, historický betlém 
v Jindřichově Hradci. Nezapomenutelný je také výlet 
úzkokolejkou parní lokomotivou z Jindřichova Hradce 
do Nové Bystřice. 
Přízemí: obytná místnost 32 m2 (počet křesel: 2, po-
čet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
26 m2 2x samostatné lůžko (počet křesel: 2), ložnice 
30 m2 4x samostatné lůžko. Elektrická trouba, elektrický 
sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), 
mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, tousto-
vač, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 18 m2, ven-
kovní bazén (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), krb zahradní, gril 
zahradní, udírna, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km, vlak 6 km (Jindřichův 
Hradec). Platba spotřeby elektrické energie nad 50 kWh 
na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 6 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 15 km (Ratmírovský), řeka 100 m (Nežárka). Les 
500 m, muzeum 6 km (Jindřichův Hradec), zámek 23 km 
(Třeboň),25 km (Červená Lhota), 6 km (Jindřichův Hradec).

0,1 2 0,1

NEZAMYSLICE: 8 os.  č. 2845
Stylově zařízená chalupa s bazénem a s posezením pod 
pergolou situovaná v klidné části obce v pěkné krajině 
15 km od města Sušice. Milovníkům aktivně strávené do-
volené jsou v okolí k dispozici turistické trasy a cyklotrasy, 
milovníkům poznávání pak hrad Rábí či muzeum v Sušici.
Přízemí: ložnice 10 m2 (průchozí) 1x manž. lůžko, ložnice 
18 m2 2x samost. lůžko, ložnice 24 m2 4x samost. lůžko, 
obytná místnost 24 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (počet 
křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 16 m2, WC, koupel-
na (sprchový kout), veranda 4 m2. El vařič, plyn. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (180 l), 
překapávač, varná konvice. TV, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, WiFi za poplatek 100 Kč/týden, platba na místě. 
Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
500 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), 
garáž na pozemku (počet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem 
(2,8 x 5,8 m, hl. 1,2 m), ohniště s grilem, posezení pod pergo-
lou, dřevěný zahr. nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 10 m (Nezamyslice), vlak 6 km (Žichovice). 
Tipy pro volný čas:  přehrada 5 km (Mačice), přírodní 
koupaliště 150 m (Nezamyslice), rybník 1 km (Nezamysli-
ce). Hrad 6 km (Rábí), les 150 m, turistické stezky 10 m.

0,15 0,02 0,03

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

SPOLÍ  
Ubytování v jednom z 5 moderně zařízených apartmá-
nů ve zrekonstruované části statku. Na společné kryté 
terase je možnost posezení a grilování, odtud je rovněž 
možno pozorovat zvířata a práci na dvoře farmy. Vzhle-
dem k lokalitě - CHKO Třeboňsko, oblíbené především 
cykloturisty, je objekt vhodný pro všechny, kteří chtějí 
poznávat tuto krásnou část jižních Čech. 
4 os.  č. 3710_1
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko 1x patrové 
lůžko, kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. LCD 
TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
4+2 os.  č. 3710_2 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko 1x patrové 
lůžko, obytná místnost 28 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), varná kon-
vice. LCD TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
5 os.  č. 3710_3
Podkroví: ložnice 9 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 9 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 12 m2 
(jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. LCD TV, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
3+2 os.  č. 3710_4 
Podkroví: ložnice 10 m2 1x samost. lůžko 1x manželské 
lůžko, obytná místnost 15 m2 (průchozí) 1x přistýlka - roz-
kládací gauč, kuchyň 7 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), varná kon-
vice. LCD TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
5 os.  č. 3710_5 
Podkroví: ložnice 11 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 12 m2 
(jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. LCD TV, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (100 l). Oplocený pozemek (dvůr) 
200 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 5). 
Terasa 30 m2, gril přenosný, posezení, dřevěný a plasto-
vý zahradní nábytek. Autobus 300 m (Spolí), vlak 7 km 
(Třeboň). Vchod do domu a venkovní prostory vč. bazénu 
jsou společné pro všechny apartmány dohromady. Dům 
je oddělen plotem od hospodářského dvora statku.
Tipy pro volný čas: aquapark 7 km (Třeboň), přírodní 
koupaliště 300 m (Spolský rybník), rybník 7 km (Svět), 12 km 
(Rožmberk). Zámek 7 km (Třeboň), 35 km (Červená Lhota).

0,3 0,3 0,3

UBYTOVÁNÍ
NA STATKU

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených 
na místě (místní poplatek, el. energie) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet 
osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3211 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 
11 060 Kč. U objektu č. 3709 platí uvedené ceny pro max. 8 os., každá další os. platí 1 330 Kč/týden v termínech do 20.6. a od 29.8., 1 470 Kč/týden v ter-
mínech 20.6.-27.6. a 22.8.-29.8., 1 540 Kč/týden ve všech ostatních termínech. U objektu č. 3710_1 platí v termínech od 29.8. cena 8 820 Kč, u objektu 
č. 3710_2, 3710_3, 3710_4, 3710_5 cena 9 800 Kč. U objektu č. 3841 platí v termínech 30.5.-20.6. cena 7 980 Kč pro 2 os., 9 800 Kč pro 3 os.

Kód 1313 2356 2722 2845 3099 3211* 3709* 3710_1* 3710_2* 3710_3* 3710_4* 3710_5* 3841*

Počet osob 5 4 4 8 6 6 8-12 4 4+2 5 3+2 5 2 3

do 20.6. a od 29.8. 8 120 7 490 7 490 8 680 7 700 9 450 12 250 9 030 10 010 10 010 10 500 10 500 7 210 8 750

20.6.-27.6. 8 680 8 610 8 610 9 590 8 820 12 460 13 720 10 570 12 600 10 570 11 270 11 270 8 610 10 430

22.8.-29.8. 8 680 8 610 8 610 9 590 8 820 12 040 13 720 10 570 10 570 12 110 10 430 10 570 8 610 10 430

27.6.-22.8. 10 500 9 590 9 590 11 830 10 570 13 650 15 190 11 410 13 090 13 090 13 090 13 090 9 100 10 920

ŘEKA
50 m



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní 
poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši 
poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 3537 platí v termínech od 29.8. cena 7 490 Kč.

Kód 596 1720 2206 3053 3183 3439 3521 3537* 3835

Počet osob 4 5 8 6 8 9 8 4 6

do 20.6. a od 29.8. 6 300 - - - 8 190 5 530 19 810 8 890 9 170 7 000 9 380

20.6.-27.6. 6 720 - - - 11 970 5 880 23 660 10 570 11 830 7 910 13 930

22.8.-29.8. 6 720 11 130 14 070 5 880 23 660 12 190 9 800 8 890 15 260

27.6.-22.8. 8 120 11 620 14 770 7 280 29 470 15 990 12 390 9 520 15 890
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SEDLOVICE: 9 os.  č. 3439
Nově zrekonstruovaná chalupa se nachází v malebné 
klidné vesničce Sedlovice poblíž obce Němčice u Ne-
tolic. Hostům je k dispozici relaxační místnost s in-
frasaunou, LCD televizí, varnou konvicí a koupelnou. 
U objektu je uzavřený dvorek s udržovaným travnatým 
porostem. Pergola s krbem a vnější bazén o průměru 
3,6 m. Je zde klid a soukromí. U objektu se také nachází 
soukromý rybník majitele, který je možno využívat k od-
počinku a rybaření. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 16 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko, 
ložnice 7 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 
8 m2, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Sklo-
keramický sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (160 l), mrazicí box (45 l), překapávač, 3x varná 
konvice, toustovač, myčka na nádobí. Vysavač, žehlič-
ka, 2x LCD TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem (2x), WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(100+25 l). Oplocený pozemek (dvůr) 120 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 15 m2, 
infrasauna pro 4 os., venkovní bazén s filtrem (prům. 
3,9 m, hl. 1,1 m), dětský bazének  zahradní sprcha, kr-
bová kamna (obývací pokoj), plynový gril, posezení pod 
pergolou, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
6x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, prolézačka, skluzavka. Domá-
cí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 2 km (Němčice), 
vlak 14 km (Vodňany). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 6 km (Neto-
lice), rybník 6 km (Dehtař) zámek 8 km (Kratochvíle), 
30 km (Český Krumlov), zámek 15 km (Hluboká nad 
Vltavou), ZOO 15 km (Hluboká nad Vltavou).
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DOLNÍ LHOTA: 5 os.  č. 1720 
Velmi pěkně zařízená rekreační chata nacházející se 
v chatové osadě Dvorce leží nedaleko krásného jihočes-
kého města Jindřichův Hradec. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 4), kuchyň 
6 m2, WC, koupelna (sprchový kout). Podkroví: ložnice 
10 m2 2x samost. lůžko, ložnice 15 m2 1x samostatné lůž-
ko 1x manžel. lůžko (balkón). El sporák (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (120 l), překapávač, varná kon-
vice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el bojler (80 l). Otevřený 
pozemek (příroda) 360 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené, garáž na pozemku. Krb v obývacím pokoji, ohniště, 
plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka. Autobus 
6 km (Stráž nad Nežárkou), vlak 12 km (Jindřichův Hra-
dec). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Jindřichův Hra-
dec), rybník 20 m. Les 50 m, vyhlídka 12 km (Jindřichův 
Hradec), zámek 20 km (Třeboň), 12 km (Jindřichův Hradec).0,02 6 6

HOLUBOVSKÁ BAŠTA: 4 os.  č. 596
Dobře zařízená rekreační chata s prostornou upravenou 
zahradou, pěkným venkovním posezením a krbem situo-
vaná v klidném prostředí 200 m od lesa (možnost sběru 
lesních plodů). V okolí objektu známé hrady a zámky 
(Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Kratochvíle). 
Přízemí: obytná místnost 13 m2 (počet křesel: 4), kuchyň 
6 m2, koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 20 m2 4x samost. lůžko. El. varná deska (4 plot.), 
kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná trouba, 
chladnička (100 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 2). Terasa 8 m2, krb: zahradní, gril, udírna, po-
sezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, 
zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Do-
mácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km, vlak 15 km 
(České Budějovice). Voda v objektu je pouze užitková. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Hluboká nad 
Vltavou) rybník 2 km (Dehtář), les 200 m, muzeum 15 km 
(České  Budějovice), přírodní zvláštnost 5 km (CHKO 
Blanský les), turistické stezky 1 km, zámek 15 km (Kra-
tochvíle, Hluboká nad Vltavou), 25 km (Český Krumlov).
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NOVÁ VES U HOSLOVIC: 8 os.  č. 3521 
Pěkná a prostorná chalupa ideální pro pobyt početnější 
skupiny aktivně založených klientů (okolí ideální pro cyk-
loturistiku). Na velké oplocené zahradě mohou hosté vy-
užít stoly na stolní tenis či tenisový kurt (kurt za poplatek 
1000 Kč/1 týden, nutná rezervace předem). Po sportu pak 
hosté mohou posedět pod pergolou a připravit si oběd či 
večeři v zahradním krbu či udírně. Okolní lesy jsou rovněž 
vhodné pro sběr hub. 
Přízemí: 2x ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, jídelna 22 m2 
(kuchyňský kout, bar), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), kou-
pelna (WC, vana, umyvadlo), předsíň (částečně zastřeše-
ná terasa 17 m2). El sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (70 l), překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oploce-
ný pozemek (zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Terasa 17 m2, zahradní sprcha, 
krb zahradní, kachlová kamna, gril zahradní, udírna, 
posezení pod pergolou, litinový a dřevěný zahradní ná-
bytek, slunečník, zahradní houpačka, možnost zapůjč. 
2 jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, 
elektronické šipky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pou-
ze malé plemeno. Autobus 100 m, vlak 12 km (Volyně). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Horažďovice), 
koupaliště 3 km (Hodějov), přehrada 9 km (Mačice), 
přírodní koupaliště 1 km (Strašice), rybník 1 km (Víska). 
Hrad 20 km (Rabí, Kašperk), les 300 m, zámek 100 km 
(Český Krumlov).
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ÚSTRAŠICE: 8 os.  č. 3183
Renovovaná hájovna s bazénem situovaná na samotě 
na okraji lesa, 200 m od řeky Lužnice. Malé návštěvníky 
jistě potěší pískoviště a dětská houpačka. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - 
rozkl. gauč (počet křesel: 2), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, vana, umyvadlo), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 1x manžel. 
lůžko, obytná místnost 90 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, sklokeramická var-
ná deska (2 plot.), sklokeramická varná deska (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (80+60 l), mrazicí 
box (30 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická se sušičkou), vysavač, žehlička, 
TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 
(200 Kč/týden). Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oploce-
ný pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Venkovní krytý bazén s filtrem (6 x 3 m, hl. 
1,4 m, se slanou vodou), zahradní sprcha, krbová kamna 
(v obývacím pokoji), kachlová kamna (obytná místnost), 
gril přenosný, zahradní altán, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 6x, pískoviště, dětská houpačka, stolní 
tenis, kroket, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 420 Kč, 
pouze malé plemeno. Autobus a vlak 4 km (Planá n. L.). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Planá n. L.), krytý 
bazén 8 km (Tábor), řeka 200 m (Lužnice). Muzeum 8 km 
(Tábor) zámek 53 km (Zvíkov), 20 km (Bechyně), 24 km 
(Červená Lhota), 50 km (Hluboká nad Vltavou).

0,2 4 4

LIPÍ: 4 os.  č. 3537
Útulně zařízená pěkná menší chata s bazénem v krásné 
velké zahradě s parkovou úpravou stojí na klidném místě 
na okraji obce s výhledem na Blanský les. Vhodné ubyto-
vání pro dvojici či menší rodinu toužící po klidu v krásné 
okolní přírodě. 
Přízemí: ložnice 8 m2 2x patrové lůžko, obytná místnost 
12 m2 (počet křesel: 3, kuchyňský kout, jídelní kout), 
koupelna 4 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), předsíň 
(zastřešená terasa 5 m2). El vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná kon-
vice, topinkovač, remoska. LCD TV, rádio. Ohřev vody: el 
bojler (15 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem 
(zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 5 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 
3,6 m, hl. 0,90 m, solární ohřev), ohniště, gril přenosný, 
posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
5x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, petang, prolézačka, skluzavka, 
trampolína. Autobus 500 m (Lipí), vlak 3 km (Hradce). 
Na stejném pozemku je i dům pronajímatele. Platba spo-
třeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Hluboká nad 
Vltavou), přírodní koupaliště 800 m (Lipí), rybník 10 km 
(Dehtář), 15 km (Bezdrev), řeka 8 km (Vltava). Hrad 25 km 
(Český Krumlov), zámek 15 km (Hluboká nad Vltavou).
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JINDŘICHŮV HRADEC: 6 os.  č. 3053
Dobře zařízený prostorný apartmán v 1. patře rodinného 
domku s upravenou zahradou a posezením. Objekt se 
nachází ve známém jihočeském městě Jindřichův Hradec, 
nezapomeňte proto navštívit zdejší historické památky. 
1. patro: ložnice 3x samostatné lůžko, ložnice 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 27 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2), kuchyň 12 m2, WC, koupelna. 
el sporák (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mra-
zicí box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el bojler (150 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, uzamykatelný pro-
stor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
a vlak 1 km (Jindřichův Hradec).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 1 km (Jindřichův 
Hradec), přírodní koupaliště 2 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 50 m (Jindřichův Hradec). Hrad 500 m (Jindřichův 
Hradec), les 2 km, muzeum 500 m (Jindřichův Hradec), 
turistické stezky 2 km, zámek 500 m (Jindřichův Hradec).
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BUK: 8 os.  č. 2206
Velmi dobře zařízená chalupa s bazénem, dětským ba-
zénkem a pískovištěm je ideální pro pobyt rodiny s dětmi. 
Chalupa se nachází v klidné jihočeské vesničce mezi ryb-
níky a hlubokými lesy. 
Přízemí: ložnice 24 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 
1x manžel. lůžko, ložnice 22 m2 4x samost. lůžko, obytná 
místnost 72 m2 (počet křesel: 6, počet pohovek: 1), obyt-
ná místnost 22 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), ku-
chyň 42 m2 (terasa), WC, koupelna (vana, sprchový kout, 
umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (110 l), mrazicí box (60 l), 
překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
350 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). 
Terasa 35 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m), dět-
ský bazének, krbová kamna, gril, posezení pod pergolou, 
plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, stolní 
tenis. Vlak 3 km (Jindřichův Hradec). Paušál za spotřebu 
energií 650 Kč/týden na místě. Povinný poplatek za pro-
vedení závěrečného úklidu 500 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 3 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 3 km (Vajgar), rybník 12 km (Ratmírovský). Les 2 km, 
muzeum 25 km (Třeboň), 3 km (Jindřichův Hradec), zámek 
25 km (Červená Lhota), 3 km (Jindřichův Hradec).
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BUK: 6 os.  č. 3835 
Moderně zařízený menší prázdninový dům stojí v zahra-
dě s bazénem, dvěma pergolami a zahradním grilem. 
Klidné místo na okraji obce Buk (okrajová část Jindři-
chova Hradce). Okolní krajina s lesy a rybníky je vhodná 
pro turistiku i cykloturistiku. V Jindřichově Hradci najdete 
mnoho historických památek. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 11 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, 
koupelna 5 m2 (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo), 
obývací pokoj 43 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, 
kuchyňský kout, jídelní kout). El. horkovzdušná trouba, 
sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (40 l), varná konvice, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, TV, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el 
bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 220 m2, parko-
viště na pozemku uzavřené (počet míst: 4). Venkovní ba-
zén (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), gril přenosný, posezení pod 
pergolou, proutěný zahradní nábytek, lehátka 8x, uzamy-
katelný prostor pro kola, stolní tenis. Autobus 150 m 
(Buk), vlak 3 km (Jindřichův Hradec). Paušál za spotřebu 
energií 650 Kč/týden na místě. Povinný poplatek za pro-
vedení závěrečného úklidu 500 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 3 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 12 km (Ratmírovský), 15 km (Komorník u Kunža-
ku),3 km (Vajgar - Jindřichův Hradec). Les 2 km, muzeum 
25 km (Třeboň), turistické stezky 2 km, zámek 33 km (Telč), 
25 km (Červená Lhota), 3 km (Jindřichův Hradec).
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VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz
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SAUNA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní 
poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši 
poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 3537 platí v termínech od 29.8. cena 7 490 Kč.

Kód 596 1720 2206 3053 3183 3439 3521 3537* 3835

Počet osob 4 5 8 6 8 9 8 4 6

do 20.6. a od 29.8. 6 300 - - - 8 190 5 530 19 810 8 890 9 170 7 000 9 380

20.6.-27.6. 6 720 - - - 11 970 5 880 23 660 10 570 11 830 7 910 13 930

22.8.-29.8. 6 720 11 130 14 070 5 880 23 660 12 190 9 800 8 890 15 260

27.6.-22.8. 8 120 11 620 14 770 7 280 29 470 15 990 12 390 9 520 15 890
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SEDLOVICE: 9 os.  č. 3439
Nově zrekonstruovaná chalupa se nachází v malebné 
klidné vesničce Sedlovice poblíž obce Němčice u Ne-
tolic. Hostům je k dispozici relaxační místnost s in-
frasaunou, LCD televizí, varnou konvicí a koupelnou. 
U objektu je uzavřený dvorek s udržovaným travnatým 
porostem. Pergola s krbem a vnější bazén o průměru 
3,6 m. Je zde klid a soukromí. U objektu se také nachází 
soukromý rybník majitele, který je možno využívat k od-
počinku a rybaření. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 16 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko, 
ložnice 7 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 
8 m2, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Sklo-
keramický sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (160 l), mrazicí box (45 l), překapávač, 3x varná 
konvice, toustovač, myčka na nádobí. Vysavač, žehlič-
ka, 2x LCD TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem (2x), WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(100+25 l). Oplocený pozemek (dvůr) 120 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 15 m2, 
infrasauna pro 4 os., venkovní bazén s filtrem (prům. 
3,9 m, hl. 1,1 m), dětský bazének  zahradní sprcha, kr-
bová kamna (obývací pokoj), plynový gril, posezení pod 
pergolou, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
6x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, prolézačka, skluzavka. Domá-
cí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 2 km (Němčice), 
vlak 14 km (Vodňany). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 6 km (Neto-
lice), rybník 6 km (Dehtař) zámek 8 km (Kratochvíle), 
30 km (Český Krumlov), zámek 15 km (Hluboká nad 
Vltavou), ZOO 15 km (Hluboká nad Vltavou).
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DOLNÍ LHOTA: 5 os.  č. 1720 
Velmi pěkně zařízená rekreační chata nacházející se 
v chatové osadě Dvorce leží nedaleko krásného jihočes-
kého města Jindřichův Hradec. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 4), kuchyň 
6 m2, WC, koupelna (sprchový kout). Podkroví: ložnice 
10 m2 2x samost. lůžko, ložnice 15 m2 1x samostatné lůž-
ko 1x manžel. lůžko (balkón). El sporák (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (120 l), překapávač, varná kon-
vice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el bojler (80 l). Otevřený 
pozemek (příroda) 360 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené, garáž na pozemku. Krb v obývacím pokoji, ohniště, 
plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka. Autobus 
6 km (Stráž nad Nežárkou), vlak 12 km (Jindřichův Hra-
dec). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Jindřichův Hra-
dec), rybník 20 m. Les 50 m, vyhlídka 12 km (Jindřichův 
Hradec), zámek 20 km (Třeboň), 12 km (Jindřichův Hradec).0,02 6 6

HOLUBOVSKÁ BAŠTA: 4 os.  č. 596
Dobře zařízená rekreační chata s prostornou upravenou 
zahradou, pěkným venkovním posezením a krbem situo-
vaná v klidném prostředí 200 m od lesa (možnost sběru 
lesních plodů). V okolí objektu známé hrady a zámky 
(Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Kratochvíle). 
Přízemí: obytná místnost 13 m2 (počet křesel: 4), kuchyň 
6 m2, koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 20 m2 4x samost. lůžko. El. varná deska (4 plot.), 
kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná trouba, 
chladnička (100 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 2). Terasa 8 m2, krb: zahradní, gril, udírna, po-
sezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, 
zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Do-
mácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km, vlak 15 km 
(České Budějovice). Voda v objektu je pouze užitková. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Hluboká nad 
Vltavou) rybník 2 km (Dehtář), les 200 m, muzeum 15 km 
(České  Budějovice), přírodní zvláštnost 5 km (CHKO 
Blanský les), turistické stezky 1 km, zámek 15 km (Kra-
tochvíle, Hluboká nad Vltavou), 25 km (Český Krumlov).
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NOVÁ VES U HOSLOVIC: 8 os.  č. 3521 
Pěkná a prostorná chalupa ideální pro pobyt početnější 
skupiny aktivně založených klientů (okolí ideální pro cyk-
loturistiku). Na velké oplocené zahradě mohou hosté vy-
užít stoly na stolní tenis či tenisový kurt (kurt za poplatek 
1000 Kč/1 týden, nutná rezervace předem). Po sportu pak 
hosté mohou posedět pod pergolou a připravit si oběd či 
večeři v zahradním krbu či udírně. Okolní lesy jsou rovněž 
vhodné pro sběr hub. 
Přízemí: 2x ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, jídelna 22 m2 
(kuchyňský kout, bar), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), kou-
pelna (WC, vana, umyvadlo), předsíň (částečně zastřeše-
ná terasa 17 m2). El sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (70 l), překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oploce-
ný pozemek (zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Terasa 17 m2, zahradní sprcha, 
krb zahradní, kachlová kamna, gril zahradní, udírna, 
posezení pod pergolou, litinový a dřevěný zahradní ná-
bytek, slunečník, zahradní houpačka, možnost zapůjč. 
2 jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, 
elektronické šipky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pou-
ze malé plemeno. Autobus 100 m, vlak 12 km (Volyně). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Horažďovice), 
koupaliště 3 km (Hodějov), přehrada 9 km (Mačice), 
přírodní koupaliště 1 km (Strašice), rybník 1 km (Víska). 
Hrad 20 km (Rabí, Kašperk), les 300 m, zámek 100 km 
(Český Krumlov).
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ÚSTRAŠICE: 8 os.  č. 3183
Renovovaná hájovna s bazénem situovaná na samotě 
na okraji lesa, 200 m od řeky Lužnice. Malé návštěvníky 
jistě potěší pískoviště a dětská houpačka. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - 
rozkl. gauč (počet křesel: 2), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, vana, umyvadlo), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 1x manžel. 
lůžko, obytná místnost 90 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, sklokeramická var-
ná deska (2 plot.), sklokeramická varná deska (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (80+60 l), mrazicí 
box (30 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická se sušičkou), vysavač, žehlička, 
TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 
(200 Kč/týden). Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oploce-
ný pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Venkovní krytý bazén s filtrem (6 x 3 m, hl. 
1,4 m, se slanou vodou), zahradní sprcha, krbová kamna 
(v obývacím pokoji), kachlová kamna (obytná místnost), 
gril přenosný, zahradní altán, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 6x, pískoviště, dětská houpačka, stolní 
tenis, kroket, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 420 Kč, 
pouze malé plemeno. Autobus a vlak 4 km (Planá n. L.). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Planá n. L.), krytý 
bazén 8 km (Tábor), řeka 200 m (Lužnice). Muzeum 8 km 
(Tábor) zámek 53 km (Zvíkov), 20 km (Bechyně), 24 km 
(Červená Lhota), 50 km (Hluboká nad Vltavou).

0,2 4 4

LIPÍ: 4 os.  č. 3537
Útulně zařízená pěkná menší chata s bazénem v krásné 
velké zahradě s parkovou úpravou stojí na klidném místě 
na okraji obce s výhledem na Blanský les. Vhodné ubyto-
vání pro dvojici či menší rodinu toužící po klidu v krásné 
okolní přírodě. 
Přízemí: ložnice 8 m2 2x patrové lůžko, obytná místnost 
12 m2 (počet křesel: 3, kuchyňský kout, jídelní kout), 
koupelna 4 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), předsíň 
(zastřešená terasa 5 m2). El vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná kon-
vice, topinkovač, remoska. LCD TV, rádio. Ohřev vody: el 
bojler (15 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem 
(zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 5 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 
3,6 m, hl. 0,90 m, solární ohřev), ohniště, gril přenosný, 
posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
5x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, petang, prolézačka, skluzavka, 
trampolína. Autobus 500 m (Lipí), vlak 3 km (Hradce). 
Na stejném pozemku je i dům pronajímatele. Platba spo-
třeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Hluboká nad 
Vltavou), přírodní koupaliště 800 m (Lipí), rybník 10 km 
(Dehtář), 15 km (Bezdrev), řeka 8 km (Vltava). Hrad 25 km 
(Český Krumlov), zámek 15 km (Hluboká nad Vltavou).
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JINDŘICHŮV HRADEC: 6 os.  č. 3053
Dobře zařízený prostorný apartmán v 1. patře rodinného 
domku s upravenou zahradou a posezením. Objekt se 
nachází ve známém jihočeském městě Jindřichův Hradec, 
nezapomeňte proto navštívit zdejší historické památky. 
1. patro: ložnice 3x samostatné lůžko, ložnice 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 27 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2), kuchyň 12 m2, WC, koupelna. 
el sporák (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mra-
zicí box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el bojler (150 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, uzamykatelný pro-
stor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
a vlak 1 km (Jindřichův Hradec).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 1 km (Jindřichův 
Hradec), přírodní koupaliště 2 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 50 m (Jindřichův Hradec). Hrad 500 m (Jindřichův 
Hradec), les 2 km, muzeum 500 m (Jindřichův Hradec), 
turistické stezky 2 km, zámek 500 m (Jindřichův Hradec).
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BUK: 8 os.  č. 2206
Velmi dobře zařízená chalupa s bazénem, dětským ba-
zénkem a pískovištěm je ideální pro pobyt rodiny s dětmi. 
Chalupa se nachází v klidné jihočeské vesničce mezi ryb-
níky a hlubokými lesy. 
Přízemí: ložnice 24 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 
1x manžel. lůžko, ložnice 22 m2 4x samost. lůžko, obytná 
místnost 72 m2 (počet křesel: 6, počet pohovek: 1), obyt-
ná místnost 22 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), ku-
chyň 42 m2 (terasa), WC, koupelna (vana, sprchový kout, 
umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (110 l), mrazicí box (60 l), 
překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
350 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). 
Terasa 35 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m), dět-
ský bazének, krbová kamna, gril, posezení pod pergolou, 
plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, stolní 
tenis. Vlak 3 km (Jindřichův Hradec). Paušál za spotřebu 
energií 650 Kč/týden na místě. Povinný poplatek za pro-
vedení závěrečného úklidu 500 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 3 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 3 km (Vajgar), rybník 12 km (Ratmírovský). Les 2 km, 
muzeum 25 km (Třeboň), 3 km (Jindřichův Hradec), zámek 
25 km (Červená Lhota), 3 km (Jindřichův Hradec).
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BUK: 6 os.  č. 3835 
Moderně zařízený menší prázdninový dům stojí v zahra-
dě s bazénem, dvěma pergolami a zahradním grilem. 
Klidné místo na okraji obce Buk (okrajová část Jindři-
chova Hradce). Okolní krajina s lesy a rybníky je vhodná 
pro turistiku i cykloturistiku. V Jindřichově Hradci najdete 
mnoho historických památek. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 11 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, 
koupelna 5 m2 (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo), 
obývací pokoj 43 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, 
kuchyňský kout, jídelní kout). El. horkovzdušná trouba, 
sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (40 l), varná konvice, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, TV, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el 
bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 220 m2, parko-
viště na pozemku uzavřené (počet míst: 4). Venkovní ba-
zén (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), gril přenosný, posezení pod 
pergolou, proutěný zahradní nábytek, lehátka 8x, uzamy-
katelný prostor pro kola, stolní tenis. Autobus 150 m 
(Buk), vlak 3 km (Jindřichův Hradec). Paušál za spotřebu 
energií 650 Kč/týden na místě. Povinný poplatek za pro-
vedení závěrečného úklidu 500 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 3 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 12 km (Ratmírovský), 15 km (Komorník u Kunža-
ku),3 km (Vajgar - Jindřichův Hradec). Les 2 km, muzeum 
25 km (Třeboň), turistické stezky 2 km, zámek 33 km (Telč), 
25 km (Červená Lhota), 3 km (Jindřichův Hradec).
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VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

NOVINKA

RYBNÍK
20 m

SAUNA

LEDENICE: 5 os.  č. 3669 
Prostorná dobře zařízená chalupa s terasou a grilem 
vhodná pro rodinnou dovolenou spojenou s cykloturis-
tikou a poznáváním jižních Čech.
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), jídelna 16 m2, kuchyň 15 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, vana, umyvadlo), předsíň 7 m2 (terasa 
20 m2). Podkroví: ložnice 18 m2 3x samostatné lůžko, 
obývací ložnice 12 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (ku-
chyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (60 l), mrazicí box (15 l), varná kon-
vice, toustovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x LCD TV, video, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: el 
bojler (80+120 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada) 
400 m2, parkoviště u objektu otevřené (počet míst: 2). 
Terasa 20 m2, gril přenosný, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, lehátka 1x, uzamykatelný prostor pro 
kola.  Autobus 500 m (Ledenice), vlak 5 km (Borovany). 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 5 km (Borovany), 
rybník 300 m (Ledenice - Lazna) - možnost rybolovu, 
rybník 12 km (Svět a Rožmberk). Pamětihodnosti 6 km 
(Trocnov), zámek 12 km (Třeboň).
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DRAHENIČKY: 8 os.  č. 2346
Typická venkovská chalupa s dobře zařízeným inte-
riérem a bazénem. Ideální pobyt pro rodinu s dětmi - 
na prostorné zahradě jsou dětem k dispozici pískoviště 
a zahradní houpačka, pro dospělé pak možnost poseze-
ní u ohniště či krbu. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 20 m2, koupel-
na 12 m2 (WC, vana, umyvadlo). Podkroví: 2x ložnice 
12 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, obytná místnost 1x přistýlka 
- rozkládací gauč (kuchyňský kout, jídelní kout), koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). El sporák s el. trou-
bou (4 plot.), el vařič (2 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (170 l), 2x mrazicí box (20 l), 2x překapá-
vač, 2x varná konvice, 2x topinkovač, remoska. Pračka 
(automatická), 2x vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Částečně 
oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště mimo 
pozemek otevřené (počet míst: 4). Terasa 16 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,92 m), dětský 
bazének, zahradní sprcha, krb zahradní, ohniště, pose-
zení, plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, 
dětská houpačka, petang, skluzavka. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 300 m, vlak 5 km (Miro-
vice). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 18 km (Orlík), rybník 
2 km (Drahenice), les 500 m, muzeum 7 km (Březnice), 
zámek 15 km (Blatná), 25 km (Příbram), 10 km (Březnice).
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SEDLEC - PLÁSTOVICE: 5+1 os.  č. 2400 
Stylově a vkusně zařízená nově zrenovovaná část bývalé selské usedlosti. Na uzavřeném dvoře je hostům k dispozici 
bazén, posezení pod pergolou a zahradní krb s udírnou. Nezapomeňte navštívit zámek Hluboká nad Vltavou (6 km 
od objektu). 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), samostatné WC. 
1. patro: ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 1x manželské lůžko (počet poho-
vek: 1), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El sporák s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(175 l), mrazicí box (30 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, 
rádio s CD přehrávačem, internet - pevné připojení v ceně. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahra-
da) 1000 m2, parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Venkovní krytý bazén s filtrem (6x3 m, protiproud 
za příplatek 300 Kč/1 týden), krb zahradní i v domě (obývací pokokj), ohniště s grilem, udírna, posezení pod pergolou, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 5x, stolní tenis. Autobus 300 m (Plástovice), vlak 3 km (Zbudov). Max. 
obsazení 5 dospělých + 1 dítě do 10 let, v 2. části objektu bydlí pronajímatel. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 6 km (Hluboká n. Vlt.), přírodní koupaliště 100 m, rybník 6 km (Mydlák, Křivonoska, 
Bezdrev), les 1 km, muzeum 17 km (České Budějovice), 6 km (Hluboká n. Vlt.), zámek a ZOO 6 km (Hluboká n. Vlt.).

TRHOVÉ SVINY: 6 os.  č. 3415
Velmi pěkně zařízený prázdninový domek s posezením 
pod pergolou s grilem, tenisovým stolem a solární spr-
chou. Doporučujeme návštěvu solných lázní v rakouském 
Gmündu (30 km od objektu). 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 28 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana, sprchový kout, 
umyvadlo). Podkroví: 2x ložnice 20 m2 1x manželské lůž-
ko, WC. Sklokeramický sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí 
box (60 l), varná konvice, myčka na nádobí. Vysavač, LCD 
TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplo-
cený pozemek (dvůr) 150 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, dětský bazének (prům. 
1,5 m), zahradní sprcha, krbová kamna (obývací pokoj), 
gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola, stolní 
tenis. Autobus 500 m (Trhové Sviny), vlak 8 km (Borovany). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 14 km (Horní 
Stropnice, Borovany), přírodní koupaliště s 200 m. Hrad 
13 km (Nové Hrady), muzeum 300 m (Trhové Sviny), zámek 
8 km (Borovany), 29 km (Č. Krumlov), 33 km (Hluboká n. Vlt.).
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ZÁLUŽÍ: 7 os.  č. 3606 
Chalupa situovaná v krásné krajině u malého lesíka v ji-
hočeské vesničce Záluží. Na pěkné oplocené zahradě je 
pro děti k dispozici dětské hřiště, pískoviště a zahradní 
houpačka, pro dospělé pak pergola s krbem a posezením. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samost. lůžko 1x manž. lůžko, 
obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), 
kuchyň 20 m2 (jídelní kout, bar), koupelna (WC, sprch. kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, 
ložnice 12 m2 2x samost. lůžko. El. trouba, sklokeramic-
ká varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice, tous-
tovač, topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlič-
ka, 2x TV, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 4), garáž na pozemku (počet míst: 1). Zahradní 
sprcha, krb zahradní, kachlová kamna (kuchyň), posezení 
pod pergolou, dřevěný a plast. zahr. nábytek, slunečník, 
pískoviště, zahradní a dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola, elektronické šipky, skluzavka. Domácí zví-
ře za poplatek 500 Kč. Autobus 200 m (Záluží), vlak 15 km 
(Borovany). Strmé schody do podkroví. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 18 km (Římov), rybník 
1 km (Dobrkovská Lhotka). Hrad 20 km (Nové Hrady), zá-
mek 30 km (Český Krumlov), 40 km (Hluboká nad Vltavou).
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RADVÁNOV U KOVÁŘOVA: 10+2 os.  č. 3808
Zrekonstruovaný statek s velkým travnatým dvorem, 
pískovištěm a přilehlou loukou stojí na okraji malé obce 
10 km od přehrady Orlík. Ideální místo pro pobyt větší 
skupiny - k dispozici pergola se stolním tenisem, sauna 
s odpočívárnou a krbem, herna s kulečníkovým stolem. 
Přízemí: kuchyň 18 m2 (jídelní kout), společenská míst-
nost 50 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, jídelní kout), 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), obývací pokoj 
20 m2 (počet pohovek: 1). Podkroví: ložnice 22 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 1x samost. 
lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 1x manželské 
lůžko, hala 16 m2 2x přistýlka, koupelna 10 m2 (WC, vana, 
sprch. kout, umyvadlo). Sam.objekt (vchod venkem): 
sportovní místnost 50 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. horkovzdušná trouba, el. varná deska (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (240 l), mrazicí box (120 l), varná 
konvice, toustovač, topinkovač, remoska, myčka na ná-
dobí. Pračka (automatická), vysavač, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el bojler (100 l). Oplocený pozemek (dvůr) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Veranda 
10 m2, sauna, dětský bazének, zahradní sprcha, krbová 
kamna, ohniště s grilem, gril, posezení pod pergolou, 
dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, dětská houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, kulečník: pool 
(s děrami). Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 30 m 
(Radvánov), vlak 12 km (Milevsko).V ložnici v podkroví 
(14 m2) uváděné jednolůžko je široké 140 cm, vhodné i pro 
dvě děti a tam uváděné dvojlůžko je standardní rozkládací 
lůžko, po rozložení pro dvě dospělé osoby. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Milevsko), pře-
hrada 10 km (Orlík). Hrad 21 km (Zvíkov), muzeum 12 km 
(Milevsko), zámek 13 km (Orlík).
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MAŽICE: 4+2 os.  č. 2770
Pěkně zařízená chalupa s bazénem situovaná v maleb-
né jihočeské vesnici. Z oken chalupy je nádherný výhled 
na pěknou náves se zátiším rybníka a blatského kostelí-
ka. Během letních měsíců je v okolních lesech možnost 
sběru lesních plodů. Za návštěvu jistě stojí zámky Tře-
boň, Červená Lhota a Hluboká nad Vltavou, vzdálené 
do 35 km od chalupy. 
Přízemí: ložnice 30 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - roz-
kl. gauč (počet křesel: 2), ložnice 15 m2 1x přistýlka - rozkl. 
gauč, obytná místnost 25 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (po-
čet křesel: 2), kuchyň 10 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, 
koupelna (WC, vana). El sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (125 l), varná konvice. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon,Wi-
Fi zdarma. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, hl. 0,9 m), 
kachlová kamna (kuchyň), gril přenosný, dřevěný a plas-
tový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 7 km (Veselí nad Lužnicí), vlak 7 km (Soběslav). 
Max. obsazení objektu  4 dospělí a 2 děti. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Borko-
vice), přírodní koupaliště 7 km (Veselí nad Lužnicí). Les 
200 m, turistické stezky 200 m, zámek 25 km (Třeboň), 
26 km (Červená Lhota), 35 km (Hluboká nad Vltavou).

2 0,05 0,05

ZÁLUŽÍ: 6 os./8 os.  č. 2382
Velmi dobře zařízená rekreační chalupa s vnitřním 
i venkovním krbem situovaná u soukromého rybníka 
s možností rybolovu. Chalupa je obklopená krásnou 
přírodou a je jak stvořená pro ideální dovolenou. Pro 
děti je k dispozici dětská houpačka a pískoviště, pro do-
spělé pak posezení, ohniště, přenosný gril a za poplatek 
300 Kč stolní tenis.
Přízemí: ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 20 m2 (počet křesel: 8), kuchyň 22 m2 (jídelní 
kout), koupelna (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 20 m2 1x manželské lůžko (bal-
kón), ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, WC. El sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(210 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice. 
LCD TV, satelit, DVD přehrávač, radiomagnetofon, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Otevřený pozemek 
(zahrada) 1800 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Tera-
sa 16 m2, krb zahradní i v domě (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, posezení, plastový zahradní nábytek, slu-
nečník, pískoviště, dětská houpačka, stolní tenis. Auto-
bus 400 m, vlak 16 km (Borovany). Nutné vlastní povle-
čení. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 1 km (Dobrkovská Lhot-
ka), rybník 100 m. Hrad 21 km (Nové Hrady), les 200 m, 
muzeum 28 km (Č. Budějovice) přírodní zvláštnost 
30 km (Žofínský prales v Novohradských horách).
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Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní 
poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši 
poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě).

Kód 2346 2382 2400 2770 3415 3606 3669 3712 3808

Počet osob 8 6 8 5+1 4+2 6 7 5 5 10+2

do 20.6. a od 29.8. 10 570 8 700 9 190 10 010 10 500 6 580 10 500 7 490 7 420 9 870

20.6.-27.6. 11 480 9 330 9 820 10 920 11 410 7 630 12 110 9 100 8 820 17 780

22.8.-29.8. 11 480 9 330 9 820 10 920 11 410 7 630 11 130 9 100 8 820 19 320

27.6.-22.8. 14 210 11 990 12 990 11 970 13 790 9 590 12 600 10 570 9 940 19 880

0,1 1,5 1,5

HLAVATCE: 5 os.  č. 3712
Dobře zařízená chata s venkovním bazénem a pergolou 
s krbem situovaná v pečlivě udržované zahradě na okraji 
lesa a chovného rybníka. Ideální místo pro rodinnou do-
volenou spojenou s poznáváním jižních Čech. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manž. lůžko, obytná místnost 
26 m2 (počet křesel: 4, počet pohovek: 1, jídelní kout, čás-
tečně zastřešená terasa 14 m2), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 9 m2 1x samost. lůžko 
1x manž. lůžko. Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (171 l), mrazicí box (41 l), 
varná konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el bojler (120 l). Pozemek oplocený živým plotem (za-
hrada) 350 m2, parkoviště u objektu uzavřené (počet míst: 
2). Terasa 14 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,66 m, 
hl. 0,90 m), krb zahradní i v domě (obývací pokoj), plynový 
gril, posezení, dřevěný zahr. nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1,5 km (Hlavatce), vlak 6 km (Sudoměřice). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 12 km (Soběslav), 
řeka 12 km (Soběslav). Hrad 16 km (Tábor), zámek 40 km 
(Hluboká n. V.), 40 km (Červená Lhota), ZOO 15 km (Vět-
rovy u Tábora).

12 1,5 6
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BLATNÁ: 9 os.  č. 3848
Velmi pěkná nově zrekonstruovaná typická jihočeská chalupa v historickém centru města Blatná, nedaleko zámku a krás-
ného zámeckého parku. Okolí Blatné je známé svými rybníky s možností rybaření a množstvím cyklostezek. Doporuču-
jeme všem nadšeným cykloturistům. Nezapomeňte navštívit ani známá jihočeská historická města Strakonice a Písek. 
Přízemí: WC, koupelna (WC, sprch. kout), obývací pokoj 50 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní 
kout). Podkroví: ložnice 16 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko, 2x ložnice 17 m2 
1x manžel. lůžko, koupelna (WC, vana). El. horkovzdušná trouba, el sporák (4 plot.), el vařič (1 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), mrazicí box (45 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), vysavač, žehlička, LCD TV (SMART TV), magnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (dvůr) 200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Klimatizace v ceně, veranda 
15 m2, terasa 20 m2, krbová kamna (obývací pokoj), gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný a proutěný zahr. náby-
tek, možnost zapůjč. 2 jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola, elektronické šipky. Domácí zvíře v ceně (nesmí na ča-
louněné povrchy a klienti ručí za to, že po něm nezůstane na objektu žádné znečištění). Autobus a vlak 1,3 km (Blatná).
Tipy pro volný čas: koupaliště 800 m (Blatná), přehrada 28 km (Orlík nad Vltavou), rybník 1 km, rybolov 100 m 
(Blatná). Hrad 25 km (Písek), 25 km (Strakonice), les 1,1 km, muzeum 200 m (Blatná), pamětihodnosti 25 km (Písek), 
22 km (Strakonice), zámek 400 m (Blatná), Sedlice 8 km, Březnice 20 km.

NĚMČICE: 12 os.  č. 1297 
Velice pěkně vybavená chalupa s krbem, udírnou, infrasaunou a vnitřním vyhřívaným bazénem v altánu Dále je 
k dispozici ohniště, zahradní houpačka, kolotoč, malé pískoviště a domeček pro děti. Objekt je ideálním místem 
pro pobyt početnější rodiny s dětmi i aktivně založených klientů, pro milovníky cykloturistiky, houbaření a rybaře-
ní. Nezapomeňte navštívit světoznámý zámek Hluboká nad Vltavou (15 km), hrad Kratochvíle (6 km) nebo Český 
Krumlov (35 km).
Přízemí: ložnice 21 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůž-
ko, obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2(jídelní kout), WC, koupelna (WC, vana, 
umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 (průchozí) 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 20 m2 3x samo-
statné lůžko, obytná místnost 34 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). 2x el. horkovzdušná trouba, 2x sklokeramický sporák s el. troubou (8 plot.), 2x mikrovln-
ná trouba, 3x chladnička (80+100+80 l), 3x mrazicí box (20+20+20 l), 2x překapávač, 2x varná konvice, 2x tousto-
vač, topinkovač, 2x myčka na nádobí. Pračka (automatická se sušičkou), 2x vysavač, 2x žehlička, 2x plazmový TV, 
satelit, video, 2x DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (300 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 280 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Terasa 18 m2, infrasauna 
pro 2 osoby, vnitřní bazén s filtrem (6,1 x 4,3 m x 1,30 m, vyhřívaný tepelným čerpadlem), zahradní sprcha, krb 
zahradní, krbová kamna, gril zahradní, udírna, posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 2x, pískoviště, zahradní 
houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (4 treková kola za poplatek 150 Kč/ks/den). Autobus 100 m, vlak 20 km.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Olšovice), rybník 4 km (Dehtař), rybník 1 km (možnost rybolovu). 
Hrad 20 km (Helfenbugg), les 500 m, muzeum 6 km (Netolice), přírodní zvláštnost 45 km (Boubínský prales), zámek 
15 km (Hluboká nad Vltavou), ZOO 10 km (Hluboká nad Vltavou).
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HOSLOVICE: 4 os.  č. 1285 
Útulně zařízená chalupa s bazénem a velkým travnatým po-
zemkem se nachází na okraji menší jihočeské obce, 12 km 
od městečka Volyně a 20 km od Strakonic. V okolí jsou dob-
ré podmínky pro cykloturistiku i výlety za poznáním. 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 11 m2, WC, koupelna (vana, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko, 
2x ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(227 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, 
topinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, hl. 0,95 m), krb zahradní 
i v domě (obývacím pokoj), ohniště, gril zahradní, pergola, 
plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískovi-
ště, zahradní houpačka, badminton. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 100 m, vlak 12 km (Volyně). Platba 
spotřeby el. energie, plynu, dřeva a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Volyně), krytý 
bazén 22 km (Strakonice), rybník 1 km. Hrad 22 km (Stra-
konice), les 500 m, muzeum 12 km (Volyně), Národní park 
Šumava 30 km, vyhlídka 35 km (Horská Kvilda).
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KARLOV: 4+2 os.  č. 3828 
Nově zrekonstruované typické jihočeské stavení ideální 
pro letní pobyt. Hostům je k dispozici mobilní vířivka, 
pěkná zahrada a posezení. Přímo naproti objektu je 
koupaliště. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací gauč, kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo), obývací pokoj 25 m2 
1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1). El. hor-
kovzdušná trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (60 l), varná kon-
vice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, 
TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, krb 
v obývacím pokoji, krbová kamna (ložnice), kachlová 
kamna (předsíň), ohniště, gril přenosný, posezení, kovo-
vý zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, badminton. 
Autobus 2 km (Karlov), vlak 11 km (Bechyně). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 30 m (Karlov), plavec-
ký bazén 30 km (Tábor), přehrada 35 km (Orlík), rybník 
2 km (Borovany), řeka 4 km (Vltava). Les 5 m, turistické 
stezky 20 m, vyhlídka 2 km.

0,03 2,5 2,5 POČÁTKY: 7 os.  č. 2021
Moderně zařízená stylová chata leží v chatové osadě Vol-
manec - Polesí, v těsné blízkosti lesa. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout, bar), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 7 m2. 1. patro: lož-
nice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (za-
střešený balkón 7 m2), ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 9 m2 2x samostatné 
lůžko. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvi-
ce, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (160 l). Otevřený pozemek 
(zahrada) 480 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 10). Dětský bazének, krb v obývacím pokoji, ohniště 
s grilem, posezení, dřevěný a proutěný zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 1x, veslice, úvaz pro loď, pískoviště, 
dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Autobus 4 km (Počátky), vlak 10 km (Horní Ce-
rekev). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Horní Cerekev), 
přírodní koupaliště 2 km (Polesí), rybník 400 m (Počátky). 
Les 20 m, přírodní zvláštnost 45 km (Chýnov - jeskyně), 
zámek 32 km (Telč), Červená Lhota a Jindřichův Hradec 
25 km, ZOO 35 km (Jihlava).

2 4 0,6

HŮRKY U LIŠOVA: 4+2 os.  č. 2670 
Rekreačně zařízená typická venkovská chalupa s pěk-
nou zahradou s ohništěm a grilem. Ideální dovolená pro 
milovníky klidu a rybaření (rybník Dvořiště 3 km, Třeboň 
6 km). Za poznáním cestujte na zámek Hluboká nad Vl-
tavou či na hrad Orlík.
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
1x samostatné lůžko, obytná místnost 35 m2 2x přistýl-
ka - rozkládací gauč (počet křesel: 4), jídelna, kuchyň 
12 m2 1x samostatné lůžko, koupelna (WC, vana). El 
sporák s el. troubou (4 plot.), chladnička (80 l), mrazicí 
box, varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, LCD TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(160 l). Otevřený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Ohniště: s grilem, 
gril, plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč. Autobus 400 m, vlak 15 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km, písečná pláž 
3 km, přírodní koupaliště 3 km (Dvořiště). Hrad 30 km 
(Orlík), les 1 km, muzeum 3 km (Lišov), turistické stezky 
1 km, zámek 12 km (Hluboká nad Vltavou, Třeboň).

3 3 0,3

PETŘÍKOV: 8 os.  č. 593 
Komfortně vybavená chalupa s bazénem v atraktivním 
prostředí jižních Čech.  
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 25 m2 4x samostatné lůžko, obytná místnost 25 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2, WC, 
koupelna (vana, sprchový kout, umyvadlo), veranda 
10 m2. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), překapá-
vač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV. Ohřev vody: 
el bojler (160 l). Otevřený pozemek (zahrada) 680 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Ve-
randa, venkovní bazén s filtrem (7 x 3,6 m, hl. 1,5 m), 
ohniště, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, zahradní 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zví-
ře za poplatek 500 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
5 km (Olešnice), vlak 1 km (Petříkov).  Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 18 km (Such-
dol nad Lužnicí). Hrad 10 km (Nové Hrady), les 200 m, 
muzeum 8 km (Žumberk), turistické stezky 500 m, zámek 
23 km (Třeboň), 43 km (Český Krumlov).

18 1 10 POČÁTKY: 6 os.  č. 2020 
Moderně zařízená chalupa s vnitřním krbem, velkou 
terasou a prostorným oploceným pozemkem s vlastním 
rybníkem se nachází v chatové osadě v blízkosti lesa 
(možnost sběru lesních plodů). 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 5), ku-
chyň 8 m2, WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: lož-
nice 18 m2 1x manželské lůžko (zastřešený balkón 2 m2), 
ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x sa-
mostatné lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 20 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště 
s grilem, dřevěný zahradní nábytek. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 3 km (Počátky), vlak 6 km (Stoj-
čín). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Polesí), 
rybník 10 m. Hrad 30 km (Kámen), les 20 m, vyhlídka 
23 km (Křemešník), zámek 30 km (Telč).

0,15 2,5 0,6

č. 3828
č. 1285

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1297 platí 
v termínech 6.6.-20.6. cena 28 980 Kč.

Kód 593 1285 1297* 2020 2021 2670 3828 3848

Počet osob 8 4 12 6 7 4+2 4+2 9

do 20.6. a od 29.8. 10 500 12 110 21 980 7 980 10 990 6 510 9 520 17 220

20.6.-27.6. 13 510 - - - 31 990 8 610 12 530 6 930 10 080 17 780

22.8.-29.8. 14 490 14 490 31 990 8 610 12 530 6 930 10 080 20 300

27.6.-22.8. 17 710 15 680 38 710 10 080 15 120 8 610 11 130 20 930

0,8 0,1 0,1

SAUNA RYBNÍK
10 m

VÍŘIVKA
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BLATNÁ: 9 os.  č. 3848
Velmi pěkná nově zrekonstruovaná typická jihočeská chalupa v historickém centru města Blatná, nedaleko zámku a krás-
ného zámeckého parku. Okolí Blatné je známé svými rybníky s možností rybaření a množstvím cyklostezek. Doporuču-
jeme všem nadšeným cykloturistům. Nezapomeňte navštívit ani známá jihočeská historická města Strakonice a Písek. 
Přízemí: WC, koupelna (WC, sprch. kout), obývací pokoj 50 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní 
kout). Podkroví: ložnice 16 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko, 2x ložnice 17 m2 
1x manžel. lůžko, koupelna (WC, vana). El. horkovzdušná trouba, el sporák (4 plot.), el vařič (1 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), mrazicí box (45 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), vysavač, žehlička, LCD TV (SMART TV), magnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (dvůr) 200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Klimatizace v ceně, veranda 
15 m2, terasa 20 m2, krbová kamna (obývací pokoj), gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný a proutěný zahr. náby-
tek, možnost zapůjč. 2 jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola, elektronické šipky. Domácí zvíře v ceně (nesmí na ča-
louněné povrchy a klienti ručí za to, že po něm nezůstane na objektu žádné znečištění). Autobus a vlak 1,3 km (Blatná).
Tipy pro volný čas: koupaliště 800 m (Blatná), přehrada 28 km (Orlík nad Vltavou), rybník 1 km, rybolov 100 m 
(Blatná). Hrad 25 km (Písek), 25 km (Strakonice), les 1,1 km, muzeum 200 m (Blatná), pamětihodnosti 25 km (Písek), 
22 km (Strakonice), zámek 400 m (Blatná), Sedlice 8 km, Březnice 20 km.

NĚMČICE: 12 os.  č. 1297 
Velice pěkně vybavená chalupa s krbem, udírnou, infrasaunou a vnitřním vyhřívaným bazénem v altánu Dále je 
k dispozici ohniště, zahradní houpačka, kolotoč, malé pískoviště a domeček pro děti. Objekt je ideálním místem 
pro pobyt početnější rodiny s dětmi i aktivně založených klientů, pro milovníky cykloturistiky, houbaření a rybaře-
ní. Nezapomeňte navštívit světoznámý zámek Hluboká nad Vltavou (15 km), hrad Kratochvíle (6 km) nebo Český 
Krumlov (35 km).
Přízemí: ložnice 21 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůž-
ko, obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2(jídelní kout), WC, koupelna (WC, vana, 
umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 (průchozí) 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 20 m2 3x samo-
statné lůžko, obytná místnost 34 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). 2x el. horkovzdušná trouba, 2x sklokeramický sporák s el. troubou (8 plot.), 2x mikrovln-
ná trouba, 3x chladnička (80+100+80 l), 3x mrazicí box (20+20+20 l), 2x překapávač, 2x varná konvice, 2x tousto-
vač, topinkovač, 2x myčka na nádobí. Pračka (automatická se sušičkou), 2x vysavač, 2x žehlička, 2x plazmový TV, 
satelit, video, 2x DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (300 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 280 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Terasa 18 m2, infrasauna 
pro 2 osoby, vnitřní bazén s filtrem (6,1 x 4,3 m x 1,30 m, vyhřívaný tepelným čerpadlem), zahradní sprcha, krb 
zahradní, krbová kamna, gril zahradní, udírna, posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 2x, pískoviště, zahradní 
houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (4 treková kola za poplatek 150 Kč/ks/den). Autobus 100 m, vlak 20 km.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Olšovice), rybník 4 km (Dehtař), rybník 1 km (možnost rybolovu). 
Hrad 20 km (Helfenbugg), les 500 m, muzeum 6 km (Netolice), přírodní zvláštnost 45 km (Boubínský prales), zámek 
15 km (Hluboká nad Vltavou), ZOO 10 km (Hluboká nad Vltavou).

4 1 6

HOSLOVICE: 4 os.  č. 1285 
Útulně zařízená chalupa s bazénem a velkým travnatým po-
zemkem se nachází na okraji menší jihočeské obce, 12 km 
od městečka Volyně a 20 km od Strakonic. V okolí jsou dob-
ré podmínky pro cykloturistiku i výlety za poznáním. 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 11 m2, WC, koupelna (vana, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko, 
2x ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(227 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, 
topinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, hl. 0,95 m), krb zahradní 
i v domě (obývacím pokoj), ohniště, gril zahradní, pergola, 
plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískovi-
ště, zahradní houpačka, badminton. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 100 m, vlak 12 km (Volyně). Platba 
spotřeby el. energie, plynu, dřeva a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Volyně), krytý 
bazén 22 km (Strakonice), rybník 1 km. Hrad 22 km (Stra-
konice), les 500 m, muzeum 12 km (Volyně), Národní park 
Šumava 30 km, vyhlídka 35 km (Horská Kvilda).

1 6 6

KARLOV: 4+2 os.  č. 3828 
Nově zrekonstruované typické jihočeské stavení ideální 
pro letní pobyt. Hostům je k dispozici mobilní vířivka, 
pěkná zahrada a posezení. Přímo naproti objektu je 
koupaliště. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací gauč, kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo), obývací pokoj 25 m2 
1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1). El. hor-
kovzdušná trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (60 l), varná kon-
vice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, 
TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, krb 
v obývacím pokoji, krbová kamna (ložnice), kachlová 
kamna (předsíň), ohniště, gril přenosný, posezení, kovo-
vý zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, badminton. 
Autobus 2 km (Karlov), vlak 11 km (Bechyně). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 30 m (Karlov), plavec-
ký bazén 30 km (Tábor), přehrada 35 km (Orlík), rybník 
2 km (Borovany), řeka 4 km (Vltava). Les 5 m, turistické 
stezky 20 m, vyhlídka 2 km.

0,03 2,5 2,5 POČÁTKY: 7 os.  č. 2021
Moderně zařízená stylová chata leží v chatové osadě Vol-
manec - Polesí, v těsné blízkosti lesa. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout, bar), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 7 m2. 1. patro: lož-
nice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (za-
střešený balkón 7 m2), ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 9 m2 2x samostatné 
lůžko. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvi-
ce, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (160 l). Otevřený pozemek 
(zahrada) 480 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 10). Dětský bazének, krb v obývacím pokoji, ohniště 
s grilem, posezení, dřevěný a proutěný zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 1x, veslice, úvaz pro loď, pískoviště, 
dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Autobus 4 km (Počátky), vlak 10 km (Horní Ce-
rekev). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Horní Cerekev), 
přírodní koupaliště 2 km (Polesí), rybník 400 m (Počátky). 
Les 20 m, přírodní zvláštnost 45 km (Chýnov - jeskyně), 
zámek 32 km (Telč), Červená Lhota a Jindřichův Hradec 
25 km, ZOO 35 km (Jihlava).

2 4 0,6

HŮRKY U LIŠOVA: 4+2 os.  č. 2670 
Rekreačně zařízená typická venkovská chalupa s pěk-
nou zahradou s ohništěm a grilem. Ideální dovolená pro 
milovníky klidu a rybaření (rybník Dvořiště 3 km, Třeboň 
6 km). Za poznáním cestujte na zámek Hluboká nad Vl-
tavou či na hrad Orlík.
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
1x samostatné lůžko, obytná místnost 35 m2 2x přistýl-
ka - rozkládací gauč (počet křesel: 4), jídelna, kuchyň 
12 m2 1x samostatné lůžko, koupelna (WC, vana). El 
sporák s el. troubou (4 plot.), chladnička (80 l), mrazicí 
box, varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, LCD TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(160 l). Otevřený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Ohniště: s grilem, 
gril, plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč. Autobus 400 m, vlak 15 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km, písečná pláž 
3 km, přírodní koupaliště 3 km (Dvořiště). Hrad 30 km 
(Orlík), les 1 km, muzeum 3 km (Lišov), turistické stezky 
1 km, zámek 12 km (Hluboká nad Vltavou, Třeboň).

3 3 0,3

PETŘÍKOV: 8 os.  č. 593 
Komfortně vybavená chalupa s bazénem v atraktivním 
prostředí jižních Čech.  
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 25 m2 4x samostatné lůžko, obytná místnost 25 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2, WC, 
koupelna (vana, sprchový kout, umyvadlo), veranda 
10 m2. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), překapá-
vač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV. Ohřev vody: 
el bojler (160 l). Otevřený pozemek (zahrada) 680 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Ve-
randa, venkovní bazén s filtrem (7 x 3,6 m, hl. 1,5 m), 
ohniště, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, zahradní 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zví-
ře za poplatek 500 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
5 km (Olešnice), vlak 1 km (Petříkov).  Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 18 km (Such-
dol nad Lužnicí). Hrad 10 km (Nové Hrady), les 200 m, 
muzeum 8 km (Žumberk), turistické stezky 500 m, zámek 
23 km (Třeboň), 43 km (Český Krumlov).

18 1 10 POČÁTKY: 6 os.  č. 2020 
Moderně zařízená chalupa s vnitřním krbem, velkou 
terasou a prostorným oploceným pozemkem s vlastním 
rybníkem se nachází v chatové osadě v blízkosti lesa 
(možnost sběru lesních plodů). 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 5), ku-
chyň 8 m2, WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: lož-
nice 18 m2 1x manželské lůžko (zastřešený balkón 2 m2), 
ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x sa-
mostatné lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 20 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště 
s grilem, dřevěný zahradní nábytek. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 3 km (Počátky), vlak 6 km (Stoj-
čín). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Polesí), 
rybník 10 m. Hrad 30 km (Kámen), les 20 m, vyhlídka 
23 km (Křemešník), zámek 30 km (Telč).

0,15 2,5 0,6

č. 3828
č. 1285

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1297 platí 
v termínech 6.6.-20.6. cena 28 980 Kč.

Kód 593 1285 1297* 2020 2021 2670 3828 3848

Počet osob 8 4 12 6 7 4+2 4+2 9

do 20.6. a od 29.8. 10 500 12 110 21 980 7 980 10 990 6 510 9 520 17 220

20.6.-27.6. 13 510 - - - 31 990 8 610 12 530 6 930 10 080 17 780

22.8.-29.8. 14 490 14 490 31 990 8 610 12 530 6 930 10 080 20 300

27.6.-22.8. 17 710 15 680 38 710 10 080 15 120 8 610 11 130 20 930

0,8 0,1 0,1

SAUNA RYBNÍK
10 m

VÍŘIVKA

DESKY: 4 os.  č. 1332
Pěkně zařízená chata s terasou a vnitřním krbem na-
cházející se na klidném místě u lesa v jednom z nejkrás-
nějších koutů jižních Čech. Hostům je rovněž k dispozici 
ohniště a plastový zahradní nábytek.
Přízemí: ložnice 6 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 7 m2 
2x samostatné lůžko, obytná místnost 21 m2 (počet kře-
sel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 5 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout). Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
chladnička, mrazicí box, varná konvice. Vysavač. Ohřev 
vody: el bojler. Otevřený pozemek (zahrada), parkovi-
ště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa, krb 
v obývacím pokoji, ohniště, plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 4 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km, přírodní kou-
paliště 2 km. Kostel 4 km (Benešov), les 200 m.

2 4 4

POHORSKO - NEZDICE: 6 os.  č. 2430 
Pěkně zařízená chalupa s vnitřním krbem a menší za-
hradou s ohništěm, grilem a zahradním nábytkem se 
nachází na klidném místě v malé vísce obklopené lesy 
(možnost sběru lesních plodů).
Přízemí: obytná místnost 32 m2 2x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2), kuchyň 4 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout), veranda 4 m2. 1. patro: 
ložnice 19 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 12 m2 1x manželské lůžko. Plyn. sporák s plyn. 
troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (18 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Pozemek oplocený 
živým plotem (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 1). Krb v obývacím pokoji, ohni-
ště, gril zahradní, dřevěný zahradní nábytek. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. 
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Sušice), kou-
paliště 8 km (Žihobce). Hrad 5 km (Kašperk), les 100 m, 
muzeum 7 km (Kašperské hory), přírodní zvláštnost 
15 km (Národní park Šumava), vyhlídka 4 km (Javorník).

8 0,08 2
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PÍSEK: 4 os.  č. 2873
Moderně zařízená chalupa s bazénem, vnitřním krbem, 
stolním tenisem a pečlivě udržovanou oplocenou za-
hradou situovaná na klidném místě v okrajové části 
krásného jihočeského města Písek. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko (počet 
křesel: 2), ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: obyt-
ná místnost 12 m2, kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC. 
El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice, tousto-
vač. Vysavač, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: průtokový 
ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parko-
viště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Venkovní 
bazén s filtrem (5,2 x 3 x 1,2 m), zahradní sprcha, krbová 
kamna (ložnice), ohniště, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, zahradní houpačka, stolní tenis, 
prolézačka. Autobus a vlak 800 m (Písek). Platba spo-
třeby el. energie nad 70 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2,5 km (Písek), pře-
hrada 15 km (Orlík), přírodní koupaliště 4 km (Písek). 
Hrad 18 km (Zvíkov), les 1 m, turistické stezky 150 m, 
zámek 30 km (Orlík).

2,5 1 0,5

CHOTĚMICE: 9 os.  č. 2424
Stylově vybavené bývalé selské stavení  se nachází na okraji malebné obce na Táborsku. U objektu je prostorný 
uzavřený dvůr s udržovaným travnatým porostem, zahradním nábytkem a  bazénem. 
Přízemí: ložnice 17 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 22 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, WC, společenská 
místnost 33 m2, obytná kuchyň 23 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
20 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko. Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (100+100 l), 2x mrazicí box (50+50 l), překapávač, varná konvice, tous-
tovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, video, DVD přehrá-
vač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 5). Terasa 8 m2, venkovní bazén s filtrem (3 x 6  x 1,2 m), 
krb zahradní i v domě (společenská místnost), ohniště s grilem, gril, dřevěný a kovový zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 4x, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, stolní tenis, trampolína. Domácí zvíře 
v ceně. Pronajímatel bydlí v domku vpravo od objektu.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Soběslav), rybník 3 km. Les 500 m, přírodní zvláštnost 20 km (Chýnovská 
jeskyně), zámek 3 km (Červená Lhota), Jindřichův Hradec 20 km.

ŠTĚCHOVICE: 9 os.  č. 2596 
Dobře zařízená chalupa s velkými místnostmi situovaná 
na velmi prostorném slunném pozemku, na klidném 
místě obklopeném lesy. Milovníkům koupání doporuču-
jeme 300 m vzdálené koupaliště, milovníkům poznávání 
pak hrad Rábí či muzeum ve Strakonicích. 
Přízemí: ložnice 25 m2 4x samostatné lůžko, obytná 
místnost 25 m2 1x samostatné lůžko (počet křesel: 9), 
kuchyň 6 m2, WC, společenská místnost 20 m2 (počet 
pohovek: 1, umyvadlo). 1. patro: ložnice 20 m2 2x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko (balkón 4 m2), kou-
pelna (WC, sprchový kout). Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), varná 
konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, 
satelit. Ohřev vody: el bojler (700 l). Otevřený pozemek 
(louka) 4000 m2, parkoviště na pozemku otevřené. Krb 
ve společenské místnosti, kachlová kamna, ohniště, 
gril, udírna, posezení, plastový zahradní nábytek, stolní 
tenis. Domácí zvíře za poplatek 400 Kč. Vlak 7 km (Kato-
vice). Platba spotřeby el. energie na místě. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Strakonice), 
přírodní koupaliště 300 m. Hrad 18 km (Rábí), les 200 m, 
muzeum 14 km (Strakonice), turistické stezky 500 m.

0,3 1 6

TUČAPY: 6 os.  č. 145
Dobře zařízená rekreační chalupa s venkovním bazé-
nem, slunečníkem a zahradní houpačkou situovaná 
na okraji obce, 8 km od zámku Červená Lhota a 25 km 
od Jindřichova Hradce.
Přízemí: ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
24 m2 1x manželské lůžko, 2x ložnice 10 m2 1x samo-
statné lůžko, obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 6, 
jídelní kout), kuchyň 13 m2, WC, koupelna (WC, vana, 
umyvadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (140 l), mrazicí box (20 l), překapá-
vač, varná konvice, topinkovač. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. 
Ohřev vody: el bojler (180 l). Oplocený pozemek (za-
hrada) 700 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 2). Terasa 
16 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,5 m, hl. 1,1 
m), gril přenosný, posezení, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, zahradní houpačka. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč (pouze malá rasa a na poptávku u majitele). 
Autobus 350 m (Tučapy), vlak 8 km (Soběslav). 
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Jindřichův 
Hradec), koupaliště 10 km (Planá nad Lužnicí), rybník 
500 m (Tučapy). Hrad 7 km (Choustník), les 1 km, muze-
um 8 km (Soběslav) turistické stezky 1 km, zámek 8 km 
(Červená Lhota), 25 km (Jindřichův Hradec).

0,5 0,2 0,3

LIBÍN: 6 os.  č. 2443 
Prostorná rekreačně zařízená chata s terasou situova-
ná v lese na břehu Spolského rybníka, v chatové osadě 
15 km od Třeboně a Českých Budějovic. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (jídelní kout), kuchyň 
6 m2, WC, koupelna (sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko (zastřešený 
balkón), ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko (zastřešený 
balkón). El sporák s el. troubou (4 plot.), chladnička 
(150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV. Ohřev vody: průtokový ohřívač. 
Otevřený pozemek (les) 800 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3). Terasa, krbová kamna (obývací 
pokoj), ohniště, zahradní nábytek, uzamykatelný pro-
stor pro kola. WC je přístupné pouze z venku. V objektu 
jsou příkré schody. Voda v objektu není pitná. Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km (České Budějo-
vice), rybník 30 m (Spolský). Hrad 20 km (Hluboká n.V.), 
les 10 m, muzeum 15 km (Třeboň), turistické stezky 1 km.

0,03 1,4 1,4

LIBÍN: 6 os.  č. 1721
Pěkná typická vesnická rekreační chalupa s terasou 
vhodná pro pobyt s dětmi nachází se v malé jihočeské 
vesničce 9 km od Třeboně. 
Přízemí: ložnice 17 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 6), 
jídelna 27 m2 (kuchyňský kout), koupelna (WC, vana, 
sprchový kout). Podkroví: ložnice 16 m2 3x samostat-
né lůžko. Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, překapávač, varná konvice. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, LCD TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený poze-
mek (zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku uzavře-
né. Terasa, ohniště s grilem, plastový zahradní nábytek, 
dětská houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 100 m, vlak 9 km (Třeboň). Platba spotřeby 
el. energie a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: rybník 9 km (Svět), rybník 1 km 
(Spolský). Les 1 km, muzeum 15 km (České Budějovice), 
zámek 9 km (Třeboň), zámek 25 km (Hluboká n. Vlt.).

9 0,1 0,2

VESELÍ NAD LUŽNICÍ: 8 os.  č. 3723
Srubová chata stojí na oplocené lesní parcele v chatové 
osadě u Vlkovských pískoven, na okraji Veselí nad Lužni-
cí. Chata má dobře vybavený interiér - obytnou místnost 
s krbem, 3 ložnice, velkou verandu a u chaty ohniště s te-
rasou. Vhodné místo pro letní dovolenou. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (kuchyňský kout, jí-
delní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). 1. patro: 
ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, obývací ložnice 25 m2 
(průchozí) 1x manželské lůžko (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 1). Podkroví: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko. El sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí box (40 l), 
varná konvice. Vysavač, TV, rádio. Ohřev vody: el bojler 
(60 l). Oplocený pozemek (les) 2000 m2, parkoviště u ob-
jektu uzavřené (počet míst: 5). Veranda 24 m2, terasa 
26 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril přenosný, po-
sezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, dětská hou-
pačka. Domácí zvíře v ceně. Autobus a vlak 2 km (Veselí 
n. L.).Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Hluboká n. V.), pří-
rodní koupaliště 200 m (Vlkovské pískovny) - možnost ry-
bolovu, řeka 100 m (Lužnice). Muzeum 25 km (Tábor), zá-
mek 30 km (Hluboká n. V.), zámek 30 km (Červená Lhota).

0,1 1,5 1,5

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2443 platí v ter-
mínech 1.8.-22.8. cena 14 770 Kč.

Kód 145 1332 1721 2424 2430 2443* 2596 2873 3723

Počet osob 6 4 6 9 6 6 9 4 8

do 20.6. a od 29.8. 7 490 - - - 7 000 9 870 6 930 - - - 11 410 7 000 - - -

20.6.-27.6. 8 400 - - - 8 680 11 410 7 280 13 790 11 970 10 920 - - -

22.8.-29.8. 8 400 - - - 8 680 11 410 7 280 14 280 11 970 10 920 10 990

27.6.-22.8. 9 520 7 770 10 780 14 140 9 030 16 170 13 580 12 670 12 390

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

12 0,1 3

č. 2873č. 145



RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ:  8 os.        č. 3006
Velmi pěkně zařízená chalupa s bazénem a oploceným pozemkem s pěkným posezením, ohništěm a grilem situovaná 
v menší jihočeské vesnici.
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, obytná místnost 26 m2 (počet křesel: 4, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídel-
ní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 24 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč, ložnice 24 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, WC. Plyn. sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku otevřené. Terasa 12 m2, venkovní 
bazén (pr. 3,6 m, hl. 1,10 m), krb v obývacím pokoji, krbová kamna v kuchyni, ohniště s grilem, gril, posezení, plastový 
zahradní nábytek, zahradní houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 200 m, vlak 10 km (Nové Hrady). 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 5 km, rybník 1 km (Horňák), termální koupaliště 40 km. Hrad 20 km (Troc-
nov), les 20 m, muzeum 4 km (Žumberk), turistické stezky 20 m, zámek 10 km (Nové Hrady).

5 1,3 4

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvede-
no jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí 
se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených 
na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, voda, pronájem kol) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2707 platí 
v termínech od 29.8. cena 9 380 Kč. U objektu č. 3519 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 11 690 Kč.

Kód 329 2707* 3006 3045 3229 3500 3519* 3713 3721

Počet osob 5 6+2 8 6 5+1 10 9+1 7 2+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 8 190 9 170 8 820 10 010 11 200 10 710 9 030 6 020

20.6.-27.6. 7 910 10 570 10 080 10 430 10 920 12 810 12 600 10 570 6 930

22.8.-29.8. 9 870 10 570 10 080 9 380 12 390 11 830 13 580 10 570 6 930

27.6.-22.8. 10 500 12 810 11 830 10 920 13 020 13 370 14 280 11 830 8 470

14

 JIŽNÍ ČECHY

KAMENICE NAD LIPOU: 6+2 os.  č. 2707 
Pěkný rekreační dům s oplocenou travnatou zahradou, 
venkovním bazénem a krytou pergolou k příjemnému 
posezení se nachází v jednom z krásných jihočeských 
městeček. Vhodné ubytování pro rodinu s malými dětmi 
(uzavřený prostor zahrady), případně možnost využití 
veřejné zahrady v areálu mateřské školky v sousedství.
Přízemí: ložnice 25 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 21 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídel-
ní kout), kuchyň 12 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo), 
veranda 5 m2. 1. patro: ložnice 15 m2 (průchozí) 1x sa-
mostatné lůžko, ložnice 25 m2 1x manželské lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, ložnice 15 m2 1x manželské lůž-
ko. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná 
konvice, topinkovač. Pračka (automatická), 2x vysavač, 
žehlička, 2x TV, satelit. Ohřev vody: el bojler (200 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 705 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m x 1,1 m), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, pískoviště, možnost zapůjč. jízdních 
kol (za poplatek 50 Kč/týden), badminton. Autobus 100 m 
(Kamenice nad Lipou), vlak 800 m (Kamenice nad Lipou). 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km (Jindřichův 
Hradec, Pelhřimov), přírodní koupaliště 1 km (Kameni-
ce nad Lipou). Hrad 30 km (Kámen), les 2 km, muzeum 
300 m (Kamenice nad Lipou), turistické stezky 1 km, 
zámek 20 km (Červená Lhota).

1 0,4 0,3

TOUROV: 9+1 os.  č. 3519
Pěkně zařízená chalupa s bazénem, posezením pod 
pergolou a pískovištěm je ideálním místem pro klidnou 
a odpočinkovou dovolenou. Chalupa se nachází v malé 
vesničce 3 km od Bavorova (možnost návštěvy zámku). 
Přízemí: ložnice 18 m2 (průchozí) 1x manžel. lůžko, 
ložnice 7 m2 1x samost. lůžko, ložnice 11 m2 2x samost. 
lůžko, kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, obývací ložnice 
24 m2 2x samost. lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací křeslo (počet křesel: 2), 2x koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (120+60 l), 2x mrazicí 
box (20+120 l), 2x překapávač, 2x varná konvice. 2X TV, 
satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el bojler (80 l). 
Částečně oplocený pozemek (dvůr) 400 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 6). Venkovní bazén, 
zahradní sprcha, krb v obývací  ložnici, ohniště, gril pře-
nosný, posezení pod pergolou, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 5x, pískoviště, badminton. Domácí 
zvíře v ceně. Autobus a vlak 3 km (Bavorov), Pronajíma-
telka bydlí v jiném domě na protější straně pozemku. 
Bazén a pozemek jsou společné pro hosty i majitele ob-
jektu. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 35 km (Horažďovice), 
koupaliště 3 km (Bavorov), přehrada 15 km (Husinec), 
řeka 3 km (Blanice). Hrad 5 km (Helfenburk), muzeum 
20 km (Strakonice), zámek 3 km (Bavorov).

3 3 3

DLOUHÁ LHOTA: 6 os.  č. 3045 
Stylově a pěkně zařízená chalupa postavená v retros-
tylu jihočeských venkovských stavení s 2 prostornými 
zakrytými terasami orientovanými na východ a západ. 
Chalupa je situovaná na pečlivě udržované zahradě se 
zahradním krbem a solární sprchou, v malebném pro-
středí na okraji obce obklopené lesy s možností sběru 
lesních plodů a cykloturistiky. V horkých letních dnech 
doporučujeme výlet na 3 km vzdálené koupaliště. Vhod-
né pro klidnou rodinnou dovolenou skýtající soukromí. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout, jídelní kout), šatna, koupelna 8 m2 (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 19 m2 
2x samostatné lůžko, obývací ložnice 35 m2 2x samo-
statné lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kou-
pelna 3 m2 (WC, sprchový kout). El sporák (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box, 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x LCD TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: 
el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, 
parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Te-
rasa 36 m2, zahradní sprcha, krb zahradní, krbová kam-
na, ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, 
uzamykatelný prostor pro kola, zahradní domek. Auto-
bus 450 m (Dlouhá Lhota), vlak 12 km (Tábor). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Tábor), koupa-
liště 3 km (Turovec), les 200 m, muzeum 30 km (Týn nad 
Vltavou), turistické stezky 200 m, zámek 20 km (Červe-
ná Lhota), 35 km (Jindřichův Hradec), 45 km (Hluboká 
nad Vltavou).

3 12 12

HRUTKOV: 10 os.  č. 3500
Velmi pěkně zařízená chalupa s prostorným pozemkem, 
posezením pod pergolou a zahradním krbem nacházející 
se v malé jihočeské obci uprostřed luk a rybníků. Vhodné 
místo nejen pro relaxaci, ale i jako výchozí bod k pozná-
vání krás jihočeského kraje. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, lož-
nice 14 m2 1x manžel. lůžko (WC, sprch. kout, umyvadlo), 
ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, WC, společenská míst-
nost 40 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyňský 
kout, jídelní kout), koupelna (vana, umyvadlo). El. varná 
deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice, toustovač, 
remoska. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, ra-
diomagnetofon. Ohřev vody: el bojler (160 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 3). Terasa 7 m2, krb zahradní i v domě 
(společenská místnost), gril zahradní, posezení pod per-
golou, plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.  
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Jindřichův Hra-
dec), rybník 1 km. Hrad 25 km (Landštejn), les 2 km, zá-
mek 5 km (Jindřichův Hradec).

5 2 2

VOLEVČICE: 5+1 os.  č. 3229 
Moderně zařízená samostatná část chalupy s bazénem, 
pískovištěm a dětskou houpačkou situovaná v areálu 
statku, kde zcela odděleně bydlí i majitelé objektu. Cha-
lupa se nachází na velmi klidném místě, 4 km od Telče 
(muzeum, zámek) a je tak vhodná pro strávení klidné
a pohodové dovolené.
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 2, jídelní kout), kuchyň 12 m2, WC, koupelna 
(vana, umyvadlo). Plynový sporák s elektrickou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (120 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Vy-
savač, žehlička, TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (150 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Veranda, terasa 16 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (prům. 3 m, hl. 0,75 m), krbová 
kamna, ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný za-
hradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, dětská houpač-
ka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Domácí 
zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus a vlak 4 km (Telč). 
V druhé části objektu bydlí pronajímatel.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Telč), rybník 
6 km (Řásná). Muzeum 5 km (Telč), zámek 5 km (Telč).

4 4 4
VLACHNOVICE: 5 os.  č. 329
Pěkně zařízená chata s bazénem, ohništěm a grilem s po-
sezením situovaná na prostorném pozemku v atraktivní 
lokalitě 12 km od lázeňského města Třeboň. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 7 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 6 m2. 1. patro: 
ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko. El sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (15 l), překapávač, varná konvice, topinko-
vač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. 
Ohřev vody: el bojler (100 l). Otevřený pozemek (louka) 
1100 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 
2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 6 m2, ven-
kovní bazén (prům. 3,5 m), krb v obývacím pokoji, ohni-
ště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, zapůjč. jízdních kol (horská kola pro 3 dospělé 
a 3 děti za poplatek na místě). Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 1 km (Jílovice), vlak 1,5 km (Jílovice).  
Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 12 km (Suchdol nad Lužni-
cí), krytý bazén 12 km (Třeboň), rybník 100 m. Les 20 m, 
muzeum 12 km (Třeboň), zámek 12 km (Třeboň).

12 0,5 0,5

KLENÍ: 7 os.  č. 3713
Moderně zařízená chalupa v pečlivě udržované zahradě 
s pergolou s grilem stojí v menší obci uprostřed zahrad 
okolních chat. Ideální místo pro rodinnou dovolenou 
na okraji Novohradských hor. 
Přízemí: obytná místnost 12 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 25 m2 (jídelní kout, terasa 8 m2), 
WC, koupelna (vana, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
12 m2 1x manželské lůžko  (zastřešený balkón 5 m2), 
ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, obývací ložnice 25 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1). Sklokeramický sporák s el. horko-
vzdušnou troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (60 l), mrazicí box (40 l), varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdar-
ma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 500 m2, parkoviště u objektu otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 8 m2, krbová kamna, gril přenosný, 
posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, pís-
koviště, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč, pouze 
malé plemeno.  Autobus 300 m (Klení). Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Horní Stropni-
ce), přírodní koupaliště 7 km (Dobrkovská Lhotka), řeka 
20 km (Malše v Kaplici) - možnost rybolovu. Hrad 18 km 
(Nové Hrady), muzeum 40 km (Český Krumlov), zámek 
40 km (Český Krumlov).

7 5 5

RADKOV: 2+2 os.  č. 3721
Menší účelně zařízená vesnická chalupa s bazénem, 
ohništěm a zahradním grilem na klidném místě vhodném 
pro rodinu s malými dětmi. 
Přízemí: ložnice 10 m2 (průchozí) 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 20 m2 2x přistýlka (počet křesel: 3, jídel-
ní kout), kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). 
Kombinovaný sporák s el. troubou (4 plyn. plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (30 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený 
pozemek (dvůr) 250 m2, parkoviště u objektu uzavřené 
(počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 
0,9 m), ohniště, gril zahradní, posezení, plastový zahrad-
ní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, jen menší plemeno. Autobus 100 m 
(Radkov), vlak 3 km (Balkova Lhota). Platba spotřeby 
el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 12 km (Tábor), ryb-
ník 5 km (Košín). Pamětihodnosti 12 km (Tábor), zámek 
20 km (Orlík), 8 km (Borotín), 20 km (Červená Lhota).

12 0,1 6



RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ:  8 os.        č. 3006
Velmi pěkně zařízená chalupa s bazénem a oploceným pozemkem s pěkným posezením, ohništěm a grilem situovaná 
v menší jihočeské vesnici.
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, obytná místnost 26 m2 (počet křesel: 4, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídel-
ní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 24 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč, ložnice 24 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, WC. Plyn. sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku otevřené. Terasa 12 m2, venkovní 
bazén (pr. 3,6 m, hl. 1,10 m), krb v obývacím pokoji, krbová kamna v kuchyni, ohniště s grilem, gril, posezení, plastový 
zahradní nábytek, zahradní houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 200 m, vlak 10 km (Nové Hrady). 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 5 km, rybník 1 km (Horňák), termální koupaliště 40 km. Hrad 20 km (Troc-
nov), les 20 m, muzeum 4 km (Žumberk), turistické stezky 20 m, zámek 10 km (Nové Hrady).

5 1,3 4

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvede-
no jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí 
se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených 
na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, voda, pronájem kol) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2707 platí 
v termínech od 29.8. cena 9 380 Kč. U objektu č. 3519 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 11 690 Kč.

Kód 329 2707* 3006 3045 3229 3500 3519* 3713 3721

Počet osob 5 6+2 8 6 5+1 10 9+1 7 2+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 8 190 9 170 8 820 10 010 11 200 10 710 9 030 6 020

20.6.-27.6. 7 910 10 570 10 080 10 430 10 920 12 810 12 600 10 570 6 930

22.8.-29.8. 9 870 10 570 10 080 9 380 12 390 11 830 13 580 10 570 6 930

27.6.-22.8. 10 500 12 810 11 830 10 920 13 020 13 370 14 280 11 830 8 470

14

 JIŽNÍ ČECHY

KAMENICE NAD LIPOU: 6+2 os.  č. 2707 
Pěkný rekreační dům s oplocenou travnatou zahradou, 
venkovním bazénem a krytou pergolou k příjemnému 
posezení se nachází v jednom z krásných jihočeských 
městeček. Vhodné ubytování pro rodinu s malými dětmi 
(uzavřený prostor zahrady), případně možnost využití 
veřejné zahrady v areálu mateřské školky v sousedství.
Přízemí: ložnice 25 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 21 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídel-
ní kout), kuchyň 12 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo), 
veranda 5 m2. 1. patro: ložnice 15 m2 (průchozí) 1x sa-
mostatné lůžko, ložnice 25 m2 1x manželské lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, ložnice 15 m2 1x manželské lůž-
ko. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná 
konvice, topinkovač. Pračka (automatická), 2x vysavač, 
žehlička, 2x TV, satelit. Ohřev vody: el bojler (200 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 705 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m x 1,1 m), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, pískoviště, možnost zapůjč. jízdních 
kol (za poplatek 50 Kč/týden), badminton. Autobus 100 m 
(Kamenice nad Lipou), vlak 800 m (Kamenice nad Lipou). 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km (Jindřichův 
Hradec, Pelhřimov), přírodní koupaliště 1 km (Kameni-
ce nad Lipou). Hrad 30 km (Kámen), les 2 km, muzeum 
300 m (Kamenice nad Lipou), turistické stezky 1 km, 
zámek 20 km (Červená Lhota).

1 0,4 0,3

TOUROV: 9+1 os.  č. 3519
Pěkně zařízená chalupa s bazénem, posezením pod 
pergolou a pískovištěm je ideálním místem pro klidnou 
a odpočinkovou dovolenou. Chalupa se nachází v malé 
vesničce 3 km od Bavorova (možnost návštěvy zámku). 
Přízemí: ložnice 18 m2 (průchozí) 1x manžel. lůžko, 
ložnice 7 m2 1x samost. lůžko, ložnice 11 m2 2x samost. 
lůžko, kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, obývací ložnice 
24 m2 2x samost. lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací křeslo (počet křesel: 2), 2x koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (120+60 l), 2x mrazicí 
box (20+120 l), 2x překapávač, 2x varná konvice. 2X TV, 
satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el bojler (80 l). 
Částečně oplocený pozemek (dvůr) 400 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 6). Venkovní bazén, 
zahradní sprcha, krb v obývací  ložnici, ohniště, gril pře-
nosný, posezení pod pergolou, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 5x, pískoviště, badminton. Domácí 
zvíře v ceně. Autobus a vlak 3 km (Bavorov), Pronajíma-
telka bydlí v jiném domě na protější straně pozemku. 
Bazén a pozemek jsou společné pro hosty i majitele ob-
jektu. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 35 km (Horažďovice), 
koupaliště 3 km (Bavorov), přehrada 15 km (Husinec), 
řeka 3 km (Blanice). Hrad 5 km (Helfenburk), muzeum 
20 km (Strakonice), zámek 3 km (Bavorov).

3 3 3

DLOUHÁ LHOTA: 6 os.  č. 3045 
Stylově a pěkně zařízená chalupa postavená v retros-
tylu jihočeských venkovských stavení s 2 prostornými 
zakrytými terasami orientovanými na východ a západ. 
Chalupa je situovaná na pečlivě udržované zahradě se 
zahradním krbem a solární sprchou, v malebném pro-
středí na okraji obce obklopené lesy s možností sběru 
lesních plodů a cykloturistiky. V horkých letních dnech 
doporučujeme výlet na 3 km vzdálené koupaliště. Vhod-
né pro klidnou rodinnou dovolenou skýtající soukromí. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout, jídelní kout), šatna, koupelna 8 m2 (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 19 m2 
2x samostatné lůžko, obývací ložnice 35 m2 2x samo-
statné lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kou-
pelna 3 m2 (WC, sprchový kout). El sporák (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box, 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x LCD TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: 
el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, 
parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Te-
rasa 36 m2, zahradní sprcha, krb zahradní, krbová kam-
na, ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, 
uzamykatelný prostor pro kola, zahradní domek. Auto-
bus 450 m (Dlouhá Lhota), vlak 12 km (Tábor). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Tábor), koupa-
liště 3 km (Turovec), les 200 m, muzeum 30 km (Týn nad 
Vltavou), turistické stezky 200 m, zámek 20 km (Červe-
ná Lhota), 35 km (Jindřichův Hradec), 45 km (Hluboká 
nad Vltavou).

3 12 12

HRUTKOV: 10 os.  č. 3500
Velmi pěkně zařízená chalupa s prostorným pozemkem, 
posezením pod pergolou a zahradním krbem nacházející 
se v malé jihočeské obci uprostřed luk a rybníků. Vhodné 
místo nejen pro relaxaci, ale i jako výchozí bod k pozná-
vání krás jihočeského kraje. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, lož-
nice 14 m2 1x manžel. lůžko (WC, sprch. kout, umyvadlo), 
ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, WC, společenská míst-
nost 40 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyňský 
kout, jídelní kout), koupelna (vana, umyvadlo). El. varná 
deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice, toustovač, 
remoska. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, ra-
diomagnetofon. Ohřev vody: el bojler (160 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 3). Terasa 7 m2, krb zahradní i v domě 
(společenská místnost), gril zahradní, posezení pod per-
golou, plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.  
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Jindřichův Hra-
dec), rybník 1 km. Hrad 25 km (Landštejn), les 2 km, zá-
mek 5 km (Jindřichův Hradec).

5 2 2

VOLEVČICE: 5+1 os.  č. 3229 
Moderně zařízená samostatná část chalupy s bazénem, 
pískovištěm a dětskou houpačkou situovaná v areálu 
statku, kde zcela odděleně bydlí i majitelé objektu. Cha-
lupa se nachází na velmi klidném místě, 4 km od Telče 
(muzeum, zámek) a je tak vhodná pro strávení klidné
a pohodové dovolené.
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 2, jídelní kout), kuchyň 12 m2, WC, koupelna 
(vana, umyvadlo). Plynový sporák s elektrickou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (120 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Vy-
savač, žehlička, TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (150 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Veranda, terasa 16 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (prům. 3 m, hl. 0,75 m), krbová 
kamna, ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný za-
hradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, dětská houpač-
ka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Domácí 
zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus a vlak 4 km (Telč). 
V druhé části objektu bydlí pronajímatel.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Telč), rybník 
6 km (Řásná). Muzeum 5 km (Telč), zámek 5 km (Telč).

4 4 4
VLACHNOVICE: 5 os.  č. 329
Pěkně zařízená chata s bazénem, ohništěm a grilem s po-
sezením situovaná na prostorném pozemku v atraktivní 
lokalitě 12 km od lázeňského města Třeboň. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 7 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 6 m2. 1. patro: 
ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko. El sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (15 l), překapávač, varná konvice, topinko-
vač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. 
Ohřev vody: el bojler (100 l). Otevřený pozemek (louka) 
1100 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 
2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 6 m2, ven-
kovní bazén (prům. 3,5 m), krb v obývacím pokoji, ohni-
ště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, zapůjč. jízdních kol (horská kola pro 3 dospělé 
a 3 děti za poplatek na místě). Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 1 km (Jílovice), vlak 1,5 km (Jílovice).  
Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 12 km (Suchdol nad Lužni-
cí), krytý bazén 12 km (Třeboň), rybník 100 m. Les 20 m, 
muzeum 12 km (Třeboň), zámek 12 km (Třeboň).

12 0,5 0,5

KLENÍ: 7 os.  č. 3713
Moderně zařízená chalupa v pečlivě udržované zahradě 
s pergolou s grilem stojí v menší obci uprostřed zahrad 
okolních chat. Ideální místo pro rodinnou dovolenou 
na okraji Novohradských hor. 
Přízemí: obytná místnost 12 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 25 m2 (jídelní kout, terasa 8 m2), 
WC, koupelna (vana, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
12 m2 1x manželské lůžko  (zastřešený balkón 5 m2), 
ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, obývací ložnice 25 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1). Sklokeramický sporák s el. horko-
vzdušnou troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (60 l), mrazicí box (40 l), varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdar-
ma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 500 m2, parkoviště u objektu otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 8 m2, krbová kamna, gril přenosný, 
posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, pís-
koviště, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč, pouze 
malé plemeno.  Autobus 300 m (Klení). Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Horní Stropni-
ce), přírodní koupaliště 7 km (Dobrkovská Lhotka), řeka 
20 km (Malše v Kaplici) - možnost rybolovu. Hrad 18 km 
(Nové Hrady), muzeum 40 km (Český Krumlov), zámek 
40 km (Český Krumlov).

7 5 5

RADKOV: 2+2 os.  č. 3721
Menší účelně zařízená vesnická chalupa s bazénem, 
ohništěm a zahradním grilem na klidném místě vhodném 
pro rodinu s malými dětmi. 
Přízemí: ložnice 10 m2 (průchozí) 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 20 m2 2x přistýlka (počet křesel: 3, jídel-
ní kout), kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). 
Kombinovaný sporák s el. troubou (4 plyn. plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (30 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený 
pozemek (dvůr) 250 m2, parkoviště u objektu uzavřené 
(počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 
0,9 m), ohniště, gril zahradní, posezení, plastový zahrad-
ní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, jen menší plemeno. Autobus 100 m 
(Radkov), vlak 3 km (Balkova Lhota). Platba spotřeby 
el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 12 km (Tábor), ryb-
ník 5 km (Košín). Pamětihodnosti 12 km (Tábor), zámek 
20 km (Orlík), 8 km (Borotín), 20 km (Červená Lhota).

12 0,1 6

č. 2860

NÁHLOV: 6 os.  č. 1866 
Účelně vybavená chata s překrásným výhledem do okolí. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout, terasa 15 m2), kuchyň 12 m2, 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč (zastřešený balkón), ložni-
ce 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet 
křesel: 1). El. sporák s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (80 l), mrazicí box, překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, klasický TV, satelit, DVD pře-
hrávač, rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (příroda) 300 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Dětský bazének, 
krb v obývacím pokoji, ohniště, dřevěný zahradní náby-
tek. Autobus 3,5 km (Frymburk), vlak 14 km (Lipno nad 
Vltavou). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 3,5 km (Lipno). Hrad 30 km 
(Rožmberk), 22 km (Český Krumlov), les 200 m, muzeum 
20 km (Vyšší Brod), vyhlídka 2 km (Vítkův Kámen).

3,5 3,5 3,5

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1413 platí v termínu 
29.8.-5.9. cena 10 010 Kč. U objektu č. 1694 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 11 900 Kč. U objektu 
č. 1868 platí v termínech do 20.6. cena 11 690 Kč.

Kód 1212 1413* 1694* 1866 1868* 2534 2860 3238 3806

Počet osob 6 5 6 6 8 8 7 5 9 4

do 20.6. a od 29.8. - - - 9 240 10 710 9 520 10 710 10 710 7 700 8 190 13 230 7 980

20.6.-27.6. - - - 9 660 12 950 10 920 13 370 12 600 8 470 9 100 14 070 9 870

22.8.-29.8. 11 830 10 430 11 760 10 920 14 420 14 070 8 470 9 100 14 070 9 870

27.6.-22.8. 13 720 10 780 13 930 12 320 18 270 14 630 11 270 12 110 17 080 10 780

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 
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LIPNO

FRYMBURK: 4 os.  č. 3806
Účelně zařízený apartmán v 1. patře domu se zahradou. 
Klidné místo vhodné pro letní pobyt. 400 m od objektu je 
písečná pláž s hřišti a restaurací. 
Přízemí: chodba (zastřešená terasa 4 m2). 1. patro: lož-
nice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské 
lůžko, kuchyň 8 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (sprchový 
kout, umyvadlo), obývací pokoj 16 m2 (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1, balkón 10 m2). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (90 l), mrazicí 
box (15 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 400 m2, parkoviště u objektu vyhrazené (počet 
míst: 2). Terasa 4 m2, posezení, plastový zahradní nábytek, 
uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 200 m (Frymburk), 
vlak 9 km (Černá v Pošumaví). V horním patře domu bydlí 
pronajímatel, vstup do domu je společný.
Tipy pro volný čas: aquapark 300 m (Frymburk), pří-
rodní koupaliště 400 m. Hrad 28 km (Rožmberk), vyhlídka 
20 km (Vítkův Kámen), zámek 25 km (Český Krumlov).

0,3 3 3

NOVÉ DOMKY: 6 os.  č. 1694 
Účelně zařízená chata leží v chatové oblasti u Lipenského jezera (na pravém,klidném břehu). Z celého pozemku je 
krásný výhled na jezero. 
Přízemí: ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 5, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda 12 m2. Podkroví: ložnice 16 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost (počet křesel: 5, počet pohovek: 2). Plyn. varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 5). Terasa 8 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník. Autobus 1 km, 
vlak 1,5 km (Lipno n. Vl.). Voda v objektu je pouze užitková. Paušál za spotřebu energií 200 Kč/os./týden na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 600 m, krytý bazén 5 km (Marina Lipno). Hrad 16 km (Rožmberk),  27 km (Český 
Krumlov), les 500 m, muzeum 10 km (Vyšší Brod), rozhledna 4 km.

LIPNO NAD VLTAVOU: 8 os.  č. 1868 
Rekreační chalupa s výhledem na jezero,  je zařízena 
v selském stylu (světlé přírodní dřevo). 
Přízemí: ložnice 14 m2 2x samostatné lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 14 m2 2x samostatné lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, obytná místnost 27 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jí-
delní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
Podkroví: 2x ložnice 14 m2 2x samostatné lůžko, obyt-
ná místnost 27 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout, balkón), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), plyn. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chlad-
nička, mrazicí box, 2x překapávač, varná konvice, to-
pinkovač. Vysavač, TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev 
vody: průtokový ohřívač. Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 4). Terasa 20 m2, venkovní bazén 
s filtrem (prům. 3,6 m), krbová kamna (obývací pokoj), 
gril, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník.  
Autobus 600 m (Slupečná), vlak 3 km (Lipno n.V.). Nut-
né vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie a vody 
nad 4 m3 na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 600 m (Lipno), krytý ba-
zén 400 m (Marina Lipno), přírodní koupaliště 250 m 
(Slupečná). Hrad 17 km (Rožmberk), les 50 m, muzeum 
12 km (Vyšší Brod), turistické stezky 50 m, zámek 31 km 
(Český Krumlov).

0,25 0,25 0,075

LOJZOVY PASEKY: 8 os.  č. 2534
Dobře a stylově zařízená chata situovaná 300 m od je-
zera Lipno. Z objektu je krásný výhled na přehradu 
a do okolí. Pobyt na tomto objektu doporučujeme všem 
příznivcům koupání, rybaření a cykloturistiky. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna 
(sprchový kout). 1. patro: ložnice 18 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 26 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko. Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
LCD TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Poze-
mek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 200 m2, 
parkoviště na pozemku přístřešek (počet míst: 2). Gril 
přenosný, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, veslice 
(za poplatek 500 Kč/týden pro 2-3 osoby). Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 3 km (Posudov), vlak 8 km 
(Černá v Pošumaví). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 300 m, jezero 30 km. Mu-
zeum 29 km (Český Krumlov) zámek 25 km (Rožmberk), 
29 km (Český Krumlov).

0,3 5 0,15

HRDOŇOV: 7 os.  č. 2860
100 m od jezera Lipno najdete tuto velmi dobře zaří-
zenou rekreační chalupu. Chalupa se nachází v klidné 
chatové osadě. Vzhledem ke krásné okolní přírodě, blíz-
kosti koupání a vybudovaným cyklostezkám zde strávíte 
příjemnou dovolenou. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 (počet pohovek: 1, jídel-
ní kout), kuchyň 8 m2, koupelna (WC, vana, umyvadlo), 
veranda 10 m2. Podkroví: ložnice 20 m2 2x samost. 
lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 3x samost. lůžko. 
Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, překapávač, varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, video, radio-
magnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený poze-
mek (zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2). Krbová kamna (obývací místnost), ohniště 
s grilem, posezení pod pergolou, plast. zahr. nábytek, za-
hradní houpačka. Autobus 2 km (Milná), vlak 5 km (Černá 
v Pošumaví). Do podkroví vedou strmější schody.
Tipy pro volný čas: jezero 100 m, krytý bazén 30 m. 
Hrad 27 km (Rožmberk), les 500 m, muzeum 25 km (Vyšší 
Brod), zámek 30 km (Český Krumlov).

0,1 5 0,03

MAŇAVA: 5 os./9 os.  č. 3238
Prostorný a velmi dobře vybavený rekreační dům je 
situovaný na pěkném travnatém pozemku na klidném 
okraji obce, 2 km od jezera Lipno a 3 km od Horní Plané. 
Přízemí: 2x obytná místnost 32 m2 (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), kou-
pelna 8 m2 (WC, vana), koupelna 6 m2 (WC, vana, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 22 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 9 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, 2x WC. 
El. trouba, 2x el. vařič (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (160+210 l), 2x mrazicí box (30+30 l), 
překapávač, 2x varná konvice, myčka na nádobí. Prač-
ka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev 
vody: el. bojler (250 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
700 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 
5). Terasa 15 m2, krb zahradní, krbová kamna, ohniště, 
gril, posezení pod pergolou, dřevěný a plastový zahrad-
ní nábytek, pískoviště. Autobus a vlak 3 km (Horní Pla-
ná). Pokud bude v objektu ubytováno 5 a méně osob, 
bude druhá polovina domu zavřená. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Lipno nad Vl-
tavou), krytý bazén 20 km (Volary). Hrad 40 km (Rožm-
berk), les 500 m, muzeum 3 km (Horní Planá), přírodní 
zvláštnost 6 km (Národní park Šumava), turistické stez-
ky 500 m, zámek 32 km (Český Krumlov).

2 3 2

FRYMBURK: 6 os.  č. 1212
Velmi dobře vybavená chata 800 m od jezera, na klidném 
místě v těsné blízkosti lesa plného borůvek a hub. Na pěk-
ném oploceném pozemku mohou hosté využívat altán, 
zahradní krb, ohniště. Okolí objektu je vhodné nejen pro 
milovníky cykloturistiky, ale i dalších sportovních a kul-
turních aktivit. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2, WC, koupelna (sprch. kout, 
umyvadlo), veranda 6 m2. Podkroví: ložnice 18 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 1x manžel. 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samost. lůžko. El. trouba, el. varná 
deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, LCD 
TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený 
pozemek (příroda) 300 m2, parkoviště na pozemku otevře-
né (počet míst: 3). Krb zahradní, kachlová kamna, ohniště, 
posezení, dřevěný zahr. nábytek, lehátka 2x, uzamykatel-
ný prostor pro kola. Autobus 2 km (Frymburk), vlak 10 km 
(Lipno nad Vltavou). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km (Lipno n. Vlt.), kry-
tý bazén 2 km (Frymburk), přehrada 800 m (Lipno). Hrad 
25 km (Rožmberk n. Vlt.), zámek 25 km (Český Krumlov).

0,8 2 2

KOVÁŘOV: 5 os.  č. 1413 
Velice pěkná a dobře zařízená chata s dětským bazénkem, 
houpačkou a prostornou terasou s výhledem na jezero 
(500 m) je vzhledem k umístění vhodná nejen pro uby-
tování rodiny s dětmi, ale i pro milovníky klidu a přírody. 
Přízemí: obytná místnost 19 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 
1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 
8 m2 2x samostatné lůžko (zastřešený balkón). El. vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (8 l), překapávač, varná konvice, toustovač. Vysa-
vač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (příroda) 130 m2, par-
koviště na pozemku otevřené (příjezdová cesta - 250 m je 
příkrá). Terasa 30 m2, dětský bazének, krb v obytné míst-
nosti, ohniště, gril přenosný, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, lehátka 2x, dětská houpačka. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
2 km (Milná), vlak 8 km (Hůrka u Černé v Pošumaví). Plat-
ba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Frymburk), jezero 
500 m (Lipno). Hrad 27 km (Rožmberk), les 5 m, muzeum 
15 km (Horní Planá), muzeum 30 km (Český Krumlov), tu-
ristické stezky 4 m, zámek 30 km (Český Krumlov).

0,5 5 0,5

0,6 3,5 3,5



ZÁLEZLY: 4+2 os.  č. 3855
Stylově a útulně zařízená chalupa v malé obci v Pošumaví. Zahrada plná zeleně a květin, posezení s grilem na plyn. 
Součástí zahrady je i dětský koutek. Možnost koupání na přírodním koupališti (500 m od objektu). 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko (otevřený prostor), ložnice 8 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, obytná 
místnost 24 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (240+60 l), mrazicí box (90 l), varná konvice, remoska, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 
300 m2, parkoviště u objektu uzavřené (počet míst: 2). Terasa 10 m2, krbová kamna (větší ložnice), kachlová kamna 
(obytná místnost), gril přenosný, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, na vyžádání u majitele. Autobus 50 m (Zálezly), vlak 3 km (Lčovice). 
Objekt je vhodný pro 4-5 osob, max. 6 osob vč. dětí. V menší ložnici je rozkládací pohovka, po rozložení rozměru 2 m 
x 1,2 m. V obytné místnosti je rozkládací pohovka, po rozložení rozměru 1,7 m x 1,3 m. 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 23 km (Strakonice), přírodní koupaliště 500 m (Zálezly). Hrad 23 km (Strakonice), 
les 500 m, přírodní zvláštnost 25 km (Boubín - prales), vyhlídka 6 km.

0,5 0,1 6

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které za-
síláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího 
počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2939 
platí v termínu 13.6.-20.6. cena 10 010 Kč.

Kód 215 1735 1962 2890 2939* 2940 2941 3091 3855

Počet osob 6 10 9 10+2 5 8 2+2 5 4+2

do 20.6. a od 29.8. 10 010 15 470 9 170 10 920 9 240 10 220 7 000 7 000 10 990

20.6.-27.6. 14 210 17 920 9 870 16 520 11 690 10 570 7 420 7 420 12 390

22.8.-29.8. 14 210 17 920 11 900 11 900 10 710 10 570 8 400 8 190 12 390

27.6.-22.8. 16 730 21 280 13 020 17 710 12 180 12 110 8 820 8 610 13 790
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BENEŠOVA HORA: 8 os.  č. 2940
Komfortně a stylově vybavená část rodinného domku 
s uzavřeným dvorem, ležící nedaleko známého městečka 
Stachy. Hostům je k dispozici zastřešené venkovní pose-
zení s grilem. 
1. patro: 2x ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 2x man-
želské lůžko, 2x ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko, obyt-
ná místnost 40 m2 (počet křesel: 8, počet pohovek: 2), 
kuchyň 40 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana). El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(180 l), mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice. 
Pračka (automatická), vysavač, LCD TV, satelit, video, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
4000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 
3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 80 m2, sau-
na (300 Kč/1 h, 200 m od objektu), krb zahradní, krbová 
kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, udírna, poseze-
ní, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro 
kola. Autobus 400 m (Benešova Hora), vlak 12 km (Čky-
ně).V přízemí objektu bydlí občas majitel. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Vimperk), pří-
rodní koupaliště 3 km (Rohanov), rybník 2 km (Úbislav). 
Les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské hory), přírodní 
zvláštnost 30 km (Boubínský prales).

3 3 0,5

BENEŠOVA HORA: 2+2 os.  č. 2941
Luxusně zařízené studio v 1. patře domu. Ve vedlejším 
objektu (200 m) je hostům k dispozici sauna a v obýva-
cím prostoru krb. Nezapomeňte navštívit známý prales 
Boubín, či Národní park Šumava. 
1. patro: obytná místnost 70 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana, spr-
chový kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), překapávač, varná 
konvice. Pračka (automatická), vysavač, TV, video, radi-
omagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (120 l). Garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Sauna (300 Kč/1 h, 200 m od objektu), krb v obývacím 
prostoru, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 500 m 
(Benešov Hora), vlak 12 km (Čkyně). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Vimperk), pří-
rodní koupaliště 3 km (Rohanov), rybník 2 km (Úbislav). 
Hrad 25 km (Rábí), les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské 
hory), přírodní zvláštnost 30 km (Prales Boubín).

3 3 0,5

BENEŠOVA HORA: 5 os.  č. 2939
Luxusně a kvalitně zařízený apartmán se společným 
vchodem v přízemí nového domu. K dispozici velká, 
pečlivě upravovaná zahrada. Společně pro všechny 
apartmány je k dispozici bazén s protiproudem, sauna, 
tělocvična se stolním tenisem, tenisový kurt (hřiště) 34 
x 17 m. Pod zastřešenou terasou (50 m2) je gril a bar, 
další otevřená terasa (60 m2). Dále mají klienti k dispo-
zici společenskou místnost. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 
3x samostatné lůžko, kuchyň 20 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka, překapávač, varná konvice. Pračka (automatická), 
LCD TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený pozemek (za-
hrada) 4000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 6). Terasa, sauna, venkovní krytý bazén 
(8 x 4 x 1,5 m2), zahradní sprcha, kachlová kamna (ku-
chyň), gril zahradní, posezení, dřevěný zahradní náby-
tek, slunečník, pískoviště, zahradní houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, stolní tenis, petang. Autobus 
500 m (Benešova Hora), vlak 12 km (Čkyně). V jedné 
části domu bydlí občas pronajímatel. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 3 km (Ro-
hanov), rybník 2 km (Úbislav). Hrad 15 km (zřícenina 
Kašperk), les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské Hory), 
zámek 15 km (Vimperk), Hluboká nad Vltavou 60 km.

3 3 0,5

ČESKÁ KUBICE: 10+2 os.  č. 2890
Tradiční šumavská chalupa s velkou, udržovanou za-
hradou s venkovním posezením a vlastním bazénem. 
Objekt se nachází v krásném kraji nabízejícím svým 
návštěvníkům velké množství přírodních i kulturních 
památek. 
Suterén: WC, vinný sklípek (bar). Přízemí: ložnice 
17 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 39 m2 2x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní 
kout), kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 1x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko (WC, vana, umyvadlo), 2xložnice 2x samostatné 
lůžko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (auto-
matická), vysavač, žehlička, 3x TV, satelit, DVD přehrá-
vač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: elektrický bojler (350 l). Částečně oplocený 
pozemek (zahrada) 2500 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené. Terasa, venkovní bazén (5,7 x 3,7 m, hl. 1,2 m), 
zahradní sprcha, krbová kamna (vinný sklípek), ohniště, 
gril zahradní, posezení, kovový zahradní nábytek, pose-
zení pro 12 os, zahradní houpačka, stolní tenis, elektro-
nické šipky, petang, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 500 m (Česká Kubice), vlak 
2 km (Česká Kubice). Platba spotřeby el. energie, dřeva, 
briket a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 4 km (Babylon), koupaliště 
10 km (Domažlice), krytý bazén 15 km (Waldmünchen). 
Hrad 10 km (Domažlice), les 100 m, zámek 10 km (Trhanov).

4 0,1 0,5

OSEKY: 10 os.  č. 1735
Stylově a dobře zařízené venkovské stavení s bazénem 
a s pěkně udržovanou zahradou leží na okraji malé ves-
nice v krásném prostředí Šumavy. Možnost použití sauny 
za poplatek na místě. Hosté mají k dispozici pískoviště 
a houpačku pro děti. 
Přízemí: obytná místnost 14 m2 1x manž. lůžko (kuchyň. 
kout), sauna, koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 15 m2 1x manž. lůžko (částečně zastřeše-
ný balkón), obytná místnost 17 m2 2x přistýlka - rozkl.gauč 
(počet pohovek: 1, balkón), kuchyň 6 m2, WC, koupelna 
(sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: obytná místnost 22 m2 
1x manž. lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, zastře-
šený balkón), jídelna 17 m2 2x přistýlka - rozkl. gauč (ku-
chyňský kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. varná deska (1 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
3x chladnička (60+60+90 l), 3x mrazicí box (10+10+30 l), 
3x překapávač, 3x varná konvice, 3x toustovač, 2x myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), 3x vysavač, žehlička, TV, 
satelit, 3x DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (450+220 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 5000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 5).  Terasa 25 m2, sauna (Za poplatek na mís-
tě 700 Kč/týden), venkovní bazén s filtrem (4,12x 2 m, 
hl. 1,22 m, v provozu do konce srpna), dětský bazének, 
zahradní sprcha, krbová kamna (podkroví), ohniště s gri-
lem, gril, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 5x, pískoviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. 
jízdních kol (2 pánská, 2 dámská, 2 dětská  kola, 4 kolo-
běžky  zdarma), badminton, stolní tenis, elektronické šipky, 
petang, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 
(300 Kč malý pes do 40 cm, 800 Kč (+ kauce 1 000 Kč) pes 
nad 40 cm, pouze na vyžádání u pronajímatele). Autobus 
100 m (Oseky), vlak 5 km (Prachatice). V domě nepravi-
delně bydlí majitelé objektu (samostatný vchod). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 600 m (Husinec), řeka 
600 m (Blanice). Hrad 35 km (Český Krumlov), les 200 m, 
přírodní zvláštnost 19 km (Boubínský prales), turistické 
stezky 200 m, zámek 35 km (Hluboká nad Vltavou).

0,6 1 1

PILA: 5 os.  č. 3091 
Moderně zařízená chalupa s terasou s krásným výhle-
dem na horu Čerchov se nachází na klidném místě 1 km 
od přírodního koupaliště Babylon. Krátkou cestu za pěk-
ným koupáním si můžete zpříjemnit sběrem hub a lesních 
plodů a pokud budete mít štěstí tak potkáte i lesní zvěř. 
Přízemí: obytná místnost 39 m2 (počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana). Podkro-
ví: ložnice 10 m2 (průchozí, otevřený prostor) 2x samost. 
lůžko, ložnice 30 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka - rozkl. 
gauč (balkón 8 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (225 l), mrazicí box (30 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 340 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet 
míst: 2). Terasa 14 m2, ohniště, gril přenosný, plast. zahr. 
nábytek, kánoe. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze 
malé plemeno. Autobus 500 m (Pila), vlak 150 m (Pila). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 6 km (Domažlice), 
přírodní koupaliště 1 km (Babylon), rybník 100 m (Pila). 
Hrad 10 km (Horšovský Týn), les 300 m, muzeum 5 km 
(Klenčí), 6 km (Domažlice), zámek 1 km (Trhanov).

1 1 1

DRACHKOV: 6 os.  č. 215
Stylově zařízená chalupa se zapuštěným bazénem. Hos-
tům je k dispozici prostorná zahrada se zastřešeným 
venkovním posezením s krbem a udírnou. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 24 m2 (počet křesel: 9), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (WC, vana), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 18 m2 3x samostat-
né lůžko, společenská místnost. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice. Pračka (auto-
matická), vysavač, žehlička, LCD TV, satelit. Ohřev vody: 
el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené, garáž na pozemku 
(počet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem (7 x 3,5 m), krb 
zahradní i v domě (obývací pokoj), udírna, dřevěný za-
hradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč (+ kau-
ce 1 000 Kč), pouze menší až střední plemeno. Autobus 
500 m, vlak 3 km. Ložní prádlo za poplatek 100 Kč/os./
týden na místě. Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 4 km, přírodní koupa-
liště 300 m, rybník 2,5 km. Hrad 4 km (Strakonice), Zvíkov 
30 km, les 100 m, vyhlídka 3 km (Rumpál).

0,3 0,5 0,5

JAVORNÁ: 9 os.  č. 1962
Krásná a vkusně zařízená rekreační chata s bazénem 
a pečlivě udržovanou zahradou se nachází na slunném 
místě v blízkosti lesa. Hosté mají dále k dispozici prostor-
nou společenskou místnost a ohniště s grilem. V okolí je 
množství cyklostezek.
Suterén: garáž, společenská místnost, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Přízemí: kuchyň 9 m2, WC, 
společenská místnost 20 m2 (počet křesel: 6), koupelna 
(vana, umyvadlo). 1. patro: ložnice 10 m2 3x samostatné 
lůžko, ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 14 m2 
3x samostatné lůžko (balkón), WC. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (80 l), pře-
kapávač, varná konvice. Pračka (automatická), TV, satelit, 
DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený po-
zemek (zahrada) 60 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 4), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 
12 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m x 0,90 m), 
krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, posezení, plas-
tový zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola, 
petang. Autobus 700 m, vlak 13 km (Běšiny). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 13 km (Běšiny), 15 km 
(Petrovice u Sušice). Hrad 15 km (Velhartice), les 20 m, 
turistické stezky 100 m, vyhlídka 15 km (Železná Ruda).
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ZÁLEZLY: 4+2 os.  č. 3855
Stylově a útulně zařízená chalupa v malé obci v Pošumaví. Zahrada plná zeleně a květin, posezení s grilem na plyn. 
Součástí zahrady je i dětský koutek. Možnost koupání na přírodním koupališti (500 m od objektu). 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko (otevřený prostor), ložnice 8 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, obytná 
místnost 24 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (240+60 l), mrazicí box (90 l), varná konvice, remoska, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 
300 m2, parkoviště u objektu uzavřené (počet míst: 2). Terasa 10 m2, krbová kamna (větší ložnice), kachlová kamna 
(obytná místnost), gril přenosný, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, na vyžádání u majitele. Autobus 50 m (Zálezly), vlak 3 km (Lčovice). 
Objekt je vhodný pro 4-5 osob, max. 6 osob vč. dětí. V menší ložnici je rozkládací pohovka, po rozložení rozměru 2 m 
x 1,2 m. V obytné místnosti je rozkládací pohovka, po rozložení rozměru 1,7 m x 1,3 m. 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 23 km (Strakonice), přírodní koupaliště 500 m (Zálezly). Hrad 23 km (Strakonice), 
les 500 m, přírodní zvláštnost 25 km (Boubín - prales), vyhlídka 6 km.

0,5 0,1 6

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které za-
síláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího 
počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2939 
platí v termínu 13.6.-20.6. cena 10 010 Kč.

Kód 215 1735 1962 2890 2939* 2940 2941 3091 3855

Počet osob 6 10 9 10+2 5 8 2+2 5 4+2

do 20.6. a od 29.8. 10 010 15 470 9 170 10 920 9 240 10 220 7 000 7 000 10 990

20.6.-27.6. 14 210 17 920 9 870 16 520 11 690 10 570 7 420 7 420 12 390

22.8.-29.8. 14 210 17 920 11 900 11 900 10 710 10 570 8 400 8 190 12 390

27.6.-22.8. 16 730 21 280 13 020 17 710 12 180 12 110 8 820 8 610 13 790
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BENEŠOVA HORA: 8 os.  č. 2940
Komfortně a stylově vybavená část rodinného domku 
s uzavřeným dvorem, ležící nedaleko známého městečka 
Stachy. Hostům je k dispozici zastřešené venkovní pose-
zení s grilem. 
1. patro: 2x ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 2x man-
želské lůžko, 2x ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko, obyt-
ná místnost 40 m2 (počet křesel: 8, počet pohovek: 2), 
kuchyň 40 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana). El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(180 l), mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice. 
Pračka (automatická), vysavač, LCD TV, satelit, video, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
4000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 
3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 80 m2, sau-
na (300 Kč/1 h, 200 m od objektu), krb zahradní, krbová 
kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, udírna, poseze-
ní, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro 
kola. Autobus 400 m (Benešova Hora), vlak 12 km (Čky-
ně).V přízemí objektu bydlí občas majitel. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Vimperk), pří-
rodní koupaliště 3 km (Rohanov), rybník 2 km (Úbislav). 
Les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské hory), přírodní 
zvláštnost 30 km (Boubínský prales).

3 3 0,5

BENEŠOVA HORA: 2+2 os.  č. 2941
Luxusně zařízené studio v 1. patře domu. Ve vedlejším 
objektu (200 m) je hostům k dispozici sauna a v obýva-
cím prostoru krb. Nezapomeňte navštívit známý prales 
Boubín, či Národní park Šumava. 
1. patro: obytná místnost 70 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana, spr-
chový kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), překapávač, varná 
konvice. Pračka (automatická), vysavač, TV, video, radi-
omagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (120 l). Garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Sauna (300 Kč/1 h, 200 m od objektu), krb v obývacím 
prostoru, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 500 m 
(Benešov Hora), vlak 12 km (Čkyně). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Vimperk), pří-
rodní koupaliště 3 km (Rohanov), rybník 2 km (Úbislav). 
Hrad 25 km (Rábí), les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské 
hory), přírodní zvláštnost 30 km (Prales Boubín).

3 3 0,5

BENEŠOVA HORA: 5 os.  č. 2939
Luxusně a kvalitně zařízený apartmán se společným 
vchodem v přízemí nového domu. K dispozici velká, 
pečlivě upravovaná zahrada. Společně pro všechny 
apartmány je k dispozici bazén s protiproudem, sauna, 
tělocvična se stolním tenisem, tenisový kurt (hřiště) 34 
x 17 m. Pod zastřešenou terasou (50 m2) je gril a bar, 
další otevřená terasa (60 m2). Dále mají klienti k dispo-
zici společenskou místnost. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 
3x samostatné lůžko, kuchyň 20 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka, překapávač, varná konvice. Pračka (automatická), 
LCD TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený pozemek (za-
hrada) 4000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 6). Terasa, sauna, venkovní krytý bazén 
(8 x 4 x 1,5 m2), zahradní sprcha, kachlová kamna (ku-
chyň), gril zahradní, posezení, dřevěný zahradní náby-
tek, slunečník, pískoviště, zahradní houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, stolní tenis, petang. Autobus 
500 m (Benešova Hora), vlak 12 km (Čkyně). V jedné 
části domu bydlí občas pronajímatel. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 3 km (Ro-
hanov), rybník 2 km (Úbislav). Hrad 15 km (zřícenina 
Kašperk), les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské Hory), 
zámek 15 km (Vimperk), Hluboká nad Vltavou 60 km.

3 3 0,5

ČESKÁ KUBICE: 10+2 os.  č. 2890
Tradiční šumavská chalupa s velkou, udržovanou za-
hradou s venkovním posezením a vlastním bazénem. 
Objekt se nachází v krásném kraji nabízejícím svým 
návštěvníkům velké množství přírodních i kulturních 
památek. 
Suterén: WC, vinný sklípek (bar). Přízemí: ložnice 
17 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 39 m2 2x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní 
kout), kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 1x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko (WC, vana, umyvadlo), 2xložnice 2x samostatné 
lůžko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (auto-
matická), vysavač, žehlička, 3x TV, satelit, DVD přehrá-
vač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: elektrický bojler (350 l). Částečně oplocený 
pozemek (zahrada) 2500 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené. Terasa, venkovní bazén (5,7 x 3,7 m, hl. 1,2 m), 
zahradní sprcha, krbová kamna (vinný sklípek), ohniště, 
gril zahradní, posezení, kovový zahradní nábytek, pose-
zení pro 12 os, zahradní houpačka, stolní tenis, elektro-
nické šipky, petang, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 500 m (Česká Kubice), vlak 
2 km (Česká Kubice). Platba spotřeby el. energie, dřeva, 
briket a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 4 km (Babylon), koupaliště 
10 km (Domažlice), krytý bazén 15 km (Waldmünchen). 
Hrad 10 km (Domažlice), les 100 m, zámek 10 km (Trhanov).

4 0,1 0,5

OSEKY: 10 os.  č. 1735
Stylově a dobře zařízené venkovské stavení s bazénem 
a s pěkně udržovanou zahradou leží na okraji malé ves-
nice v krásném prostředí Šumavy. Možnost použití sauny 
za poplatek na místě. Hosté mají k dispozici pískoviště 
a houpačku pro děti. 
Přízemí: obytná místnost 14 m2 1x manž. lůžko (kuchyň. 
kout), sauna, koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 15 m2 1x manž. lůžko (částečně zastřeše-
ný balkón), obytná místnost 17 m2 2x přistýlka - rozkl.gauč 
(počet pohovek: 1, balkón), kuchyň 6 m2, WC, koupelna 
(sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: obytná místnost 22 m2 
1x manž. lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, zastře-
šený balkón), jídelna 17 m2 2x přistýlka - rozkl. gauč (ku-
chyňský kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. varná deska (1 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
3x chladnička (60+60+90 l), 3x mrazicí box (10+10+30 l), 
3x překapávač, 3x varná konvice, 3x toustovač, 2x myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), 3x vysavač, žehlička, TV, 
satelit, 3x DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (450+220 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 5000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 5).  Terasa 25 m2, sauna (Za poplatek na mís-
tě 700 Kč/týden), venkovní bazén s filtrem (4,12x 2 m, 
hl. 1,22 m, v provozu do konce srpna), dětský bazének, 
zahradní sprcha, krbová kamna (podkroví), ohniště s gri-
lem, gril, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 5x, pískoviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. 
jízdních kol (2 pánská, 2 dámská, 2 dětská  kola, 4 kolo-
běžky  zdarma), badminton, stolní tenis, elektronické šipky, 
petang, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 
(300 Kč malý pes do 40 cm, 800 Kč (+ kauce 1 000 Kč) pes 
nad 40 cm, pouze na vyžádání u pronajímatele). Autobus 
100 m (Oseky), vlak 5 km (Prachatice). V domě nepravi-
delně bydlí majitelé objektu (samostatný vchod). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 600 m (Husinec), řeka 
600 m (Blanice). Hrad 35 km (Český Krumlov), les 200 m, 
přírodní zvláštnost 19 km (Boubínský prales), turistické 
stezky 200 m, zámek 35 km (Hluboká nad Vltavou).

0,6 1 1

PILA: 5 os.  č. 3091 
Moderně zařízená chalupa s terasou s krásným výhle-
dem na horu Čerchov se nachází na klidném místě 1 km 
od přírodního koupaliště Babylon. Krátkou cestu za pěk-
ným koupáním si můžete zpříjemnit sběrem hub a lesních 
plodů a pokud budete mít štěstí tak potkáte i lesní zvěř. 
Přízemí: obytná místnost 39 m2 (počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana). Podkro-
ví: ložnice 10 m2 (průchozí, otevřený prostor) 2x samost. 
lůžko, ložnice 30 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka - rozkl. 
gauč (balkón 8 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (225 l), mrazicí box (30 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 340 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet 
míst: 2). Terasa 14 m2, ohniště, gril přenosný, plast. zahr. 
nábytek, kánoe. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze 
malé plemeno. Autobus 500 m (Pila), vlak 150 m (Pila). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 6 km (Domažlice), 
přírodní koupaliště 1 km (Babylon), rybník 100 m (Pila). 
Hrad 10 km (Horšovský Týn), les 300 m, muzeum 5 km 
(Klenčí), 6 km (Domažlice), zámek 1 km (Trhanov).

1 1 1

DRACHKOV: 6 os.  č. 215
Stylově zařízená chalupa se zapuštěným bazénem. Hos-
tům je k dispozici prostorná zahrada se zastřešeným 
venkovním posezením s krbem a udírnou. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 24 m2 (počet křesel: 9), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (WC, vana), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 18 m2 3x samostat-
né lůžko, společenská místnost. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice. Pračka (auto-
matická), vysavač, žehlička, LCD TV, satelit. Ohřev vody: 
el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené, garáž na pozemku 
(počet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem (7 x 3,5 m), krb 
zahradní i v domě (obývací pokoj), udírna, dřevěný za-
hradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč (+ kau-
ce 1 000 Kč), pouze menší až střední plemeno. Autobus 
500 m, vlak 3 km. Ložní prádlo za poplatek 100 Kč/os./
týden na místě. Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 4 km, přírodní koupa-
liště 300 m, rybník 2,5 km. Hrad 4 km (Strakonice), Zvíkov 
30 km, les 100 m, vyhlídka 3 km (Rumpál).

0,3 0,5 0,5

JAVORNÁ: 9 os.  č. 1962
Krásná a vkusně zařízená rekreační chata s bazénem 
a pečlivě udržovanou zahradou se nachází na slunném 
místě v blízkosti lesa. Hosté mají dále k dispozici prostor-
nou společenskou místnost a ohniště s grilem. V okolí je 
množství cyklostezek.
Suterén: garáž, společenská místnost, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Přízemí: kuchyň 9 m2, WC, 
společenská místnost 20 m2 (počet křesel: 6), koupelna 
(vana, umyvadlo). 1. patro: ložnice 10 m2 3x samostatné 
lůžko, ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 14 m2 
3x samostatné lůžko (balkón), WC. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (80 l), pře-
kapávač, varná konvice. Pračka (automatická), TV, satelit, 
DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený po-
zemek (zahrada) 60 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 4), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 
12 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m x 0,90 m), 
krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, posezení, plas-
tový zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola, 
petang. Autobus 700 m, vlak 13 km (Běšiny). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 13 km (Běšiny), 15 km 
(Petrovice u Sušice). Hrad 15 km (Velhartice), les 20 m, 
turistické stezky 100 m, vyhlídka 15 km (Železná Ruda).

13 10 1
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MUTĚNICE: 9 os.  č. 3747
Náš tip pro milovníky dobrého vína. Moderní ubytování 
pro 9 osob přímo v centru mutěnických búd. Mutěnice 
jsou klidná, vinohrady posázená slovácká dědinka. Zdejší 
raritou jsou malebné sklípky, kterých jen v Mutěnicích je 
více než 500. V ceně týdenního pobytu je úvodní ochut-
návka a degustace vín. 
Suterén: vinný sklípek. Přízemí: obytná místnost 12 m2 
(počet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 10 m2 (bar), 
2x WC. 1. patro: 3x ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, WC, chodba (kuchyňský kout, terasa 
45 m2), koupelna (sprchový kout, umyvadlo). El. horko-
vzdušná trouba, el. varná deska (4 plot.), 2x mikrovlnná 
trouba, 2x chladnička, 2x mrazicí box, překapávač, varná 
konvice, myčka na nádobí. LCD TV, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (dvůr), parkoviště na pozem-
ku otevřené (počet míst: 3). Klimatizace, krb v obývacím 
pokoji, gril přenosný, posezení, dřevěný zahradní náby-
tek, pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 600 m (Mutěnice), vlak 
200 m (Mutěnice). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas:  plavecký bazén 12 km (Hodonín), 
Dubňany 8 km, přírodní koupaliště 12 km (Lužice), rybník 
20 km (Velké Bílovice). Hrad 35 km (Cimburk), les 1 km, 
muzeum 12 km (Hodonín), skanzen 20 km (Strážnice), turi-
stické stezky 1 km, zámek 30 km (Lednice), 8 km (Milotice).

8 0,6 0,1
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DUBŇANY: 5 os.  č. 2269
Dobře zařízená rekreační chata situovaná v kraji vínu zaslíbeném. Klidné místo obklopené vinicemi a vinnými 
sklepy, zdejší vinařské cyklistické stezky mohou využít nejen milovníci tohoto moku, ale i klidu a přírodních krás.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 4, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 5 m2. Půdní vestavba: 
ložnice 25 m2 3x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Plyn. sporák 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (60 l), varná konvice. Vysavač, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevře-
ný pozemek (příroda) 3000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Terasa 30 m2, ohniště, gril přenosný, 
dřevěný zahradní nábytek. Autobus a vlak 3 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 14 km (Hodonín), přehrada 30 km (Radějov), přírodní koupaliště 6 km (Dubňany). 
Hrad 50 km (Buchlov), muzeum 14 km (Hodonín), turistické stezky 1 km, zámek 27 km (Lednice), 12 km (Milotice).

ČERNČÍN: 9 os.  č. 3844 
Velmi dobře zařízená chalupa s bazénem a prostorným 
pozemkem vhodná pro rodinnou dovolenou.
Přízemí: kuchyň 20 m2, hala 35 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč, zimní zahrada, koupelna (WC, vana), obývací 
pokoj 45 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. 1. patro: 
2x ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 40 m2 
1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chlad-
nička, překapávač, varná konvice, toustovač. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, TV, video, rádio s CD 
přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 2500 m2, garáž na po-
zemku (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (6x4 m, 
hl.1,2 m), gril přenosný, zahradní altán, kovový zahrad-
ní nábytek, lehátka 6x, dětská houpačka, možnost za-
půjč. jízdních kol (poplatek 500 Kč/kolo/týden), uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, petang, skluzavka, 
trampolína. Domácí zvíře za poplatek 350 Kč. Autobus 
a vlak 2 km (Bučovice). Nutné vlastní povlečení. V topné 
sezóně platba spotřeby plynu na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 2 km (Bučovice). 
Hrad 22 km (Buchlov), jeskyně 50 km (Moravský kras), 
les 1 km, muzeum 2 km (Bučovice), turistické stezky 1 km, 
zámek 40 km (Lednice), 11 km (Slavkov), 2 km (Bučovice).

2 2 2

DALEŠICE: 9+2 os.  č. 3675
Nově zrekonstruovaná a kvalitně zařízená chalupa 
s bazénem, soláriem, infrasaunou, 4 ložnicemi, za-
hradním krbem a posezením pod pergolou vzdálená 
1 km od známé Dalešické přehrady. Doporučujeme 
návštěvu místního pivovaru (300 m), kde se natáčel 
film Postřižiny. 
Přízemí: obytná místnost 36 m2 1x přistýlka - roz-
kládací gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní 
kout), WC, koupelna 8 m2 (sprchový kout, umyvadlo), 
předsíň. Podkroví: ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, ložnice 13 m2 1x manželské lůžko, 
ložnice 13 m2 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 2x samo-
statné lůžko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
Elektrická horkovzdušná trouba, sklokeramická varná 
deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (211 l), 
mrazicí box, varná konvice, toustovač, topinkovač, myč-
ka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x LCD TV, satelit, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: elektrický bojler (120 l). Oplocený pozemek (za-
hrada) 400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3). Infrasauna s barevnou terapií, venkovní bazén 
s filtrem (6x3 m, hl. 1,3 m, slaná mořská voda), krb 
zahradní, krbová kamna (obývací pokoj), gril zahrad-
ní, udírna, posezení pod pergolou, dřevěný a plastový 
zahradní nábytek. Domácí zvíře  za poplatek 600 Kč. 
Autobus 600 m (Dalešice), vlak 20 km (Třebíč). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh a vody na místě. Povin-
ný poplatek za závěrečný úklid 300 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Třebíč), pře-
hrada 1 km (Dalešická přehrada), přírodní koupaliště 
7 km (Rouchovany). Les 1 km, muzeum 40 km (Znojmo), 
turistické stezky 1 km, zámek 16 km (Jaroměřice nad 
Rokytnou).

1 0,2 0,3

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA: 4 os.  č. 2095
Dobře zařízená rekreační chata v pěkné lokalitě Brněnské 
přehrady. Chata je obklopená lesem, a je tak nejen díky 
své blízkosti k přehradě velmi oblíbeným rekreačním mís-
tem. Díky své poloze v malebné krajině přírodního parku 
Podkomorské lesy zde rovněž najdete četné množství 
pláží a sportovišť.
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 8 m2 
2x samostatné lůžko (přístěnek obývacího pokoje, oddě-
lena závěsem), obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 6), 
kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), chladnička (60 l), mrazicí box (15 l), 
varná konvice. Žehlička, rádio. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 900 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 30 m2, krb 
v obývacím pokoji, ohniště, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 3x. Autobus 300 m. 
Tipy pro volný čas: přehrada 700 m. Hrad 5 km (Veve-
ří), jeskyně 30 km (Moravský Kras), turistické stezky 10 m.

0,7 2 0,7
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BEZKOV: 5 os.  č. 2423
Účelně zařízená vesnická chalupa s malým uzavřeným 
dvorkem situovaná na okraji obce v nejhezčím koutu 
jižní Moravy, nedaleko hranic s Rakouskem. Během 
horkých letních dnů doporučujeme navštívit Vranov-
skou přehradu (10 km), v případě horšího počasí pak 
např. Znojmo s největším labyrintem chodeb v podzemí 
ve střední Evropě. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, kuchyň 15 m2, obývací ložnice 25 m2 
2x samostatné lůžko (počet křesel: 2), koupelna (WC, 
vana). El. sporák s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (140 l), mrazicí box (10 l), varná kon-
vice. Žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 134 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 2). Gril, posezení, plastový 
a kovový zahradní nábytek. Autobus 300 m, vlak 2 km. 
Platba spotřeby el. energie nad 60 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Znojmo), pře-
hrada 10 km (Vranov). Les 500 m, muzeum 1 km, pří-
rodní zvláštnost 5 km (Národní park Podyjí), turistické 
stezky 500 m, vyhlídka 5 km.

10 0,15 0,05

LUHAČOVICE: 4 os.  č. 3179
Dobře zařízená chata s prostornou a upravovanou 
zahradou situovaná v klidné okrajové části známého 
lázeňského města. Chata je nejen ideálním místem pro 
rodinnou dovolenou, ale rovněž pro pobyt lázeňských 
hostů. Procházky po lázeňských kolonádách, koupání 
v nedaleké přehradě nebo večerní grilování na zahradě 
Vám budou vynikající relaxací.
Přízemí: obytná místnost 18 m2 2x samostatné lůžko 
(počet křesel: 2), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. pa-
tro: ložnice 1x manželské lůžko (balkón). Elektrický 
sporák s el. troubou (2 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička, mrazicí box, varná konvice. Vysavač, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: elektrický bojler (50 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 500 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 1). Terasa 10 m2, krb zahradní 
i v domě (obývací pokoj), ohniště s grilem, posezení, 
kempinkový zahradní nábytek, slunečník, zahradní hou-
pačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km 
(Luhačovice), vlak 2 km (Luhačovice). Platba spotřeby 
el. energie a paušálu 100 Kč/týden za spotřebu vody 
a poskytnutí povlečení.
Tipy pro volný čas: přehrada 2,5 km, krytý bazén 
50 m (hotel Alexandria). Hrad 45 km (Buchlov), les 5 m, 
přírodní zvláštnost 20 km (CHKO Bílé Karpaty), zámek 
20 km (Bojkovice), 38 km (Buchlovice).

0,05 1 0,6

č. 3747

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3675 platí 
v termínech od 29.8. cena 13 510 Kč, u objektu č. 3787 cena 23 520 Kč. U objektu č. 3844 platí v ter-
mínu 29.8.-5.9. cena 19 180 Kč.

Kód 2095 2269 2423 3179 3675* 3747 3787* 3844*

Počet osob 4 5 5 4 9+2 9 18+2 9

do 20.6. a od 29.8. 6 510 - - - - - - 6 230 10 990 14 210 18 480 16 170

20.6.-27.6. 7 420 8 400 7 630 6 580 14 490 14 630 24 500 16 870

22.8.-29.8. 8 400 8 400 7 630 6 580 15 540 - - - 26 530 19 880

27.6.-22.8. 8 820 9 520 8 540 7 980 17 710 15 120 29 680 20 510

DALEŠICE: 18+2 os.  č. 3787
Nově zrekonstruovaná a kvalitně zařízená chalupa s bazénem, relaxační místností s hydromasážní vanou, 8 lož-
nicemi, zahradním krbem a posezením pod pergolou vzdálená 1 km od známé Dalešické přehrady. Doporučujeme 
návštěvu místního pivovaru, kde se natáčel film Postřižiny. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout), kuchyň 18 m2 
(jídelní kout), WC, koupelna (WC, sprchový kout), relaxační místnost (vana, sprchový kout), obývací pokoj 20 m2 
2x přistýlka - rozkládací gauč. 1. patro: 6x ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, kuchyň, WC, koupelna (WC, sprcho-
vý kout). 2x elektrický sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 3x chladnička, 
2x mrazicí box, 2x varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: elektrický bojler (400 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1100 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 6). 
Terasa 40 m2, venkovní bazén (6x3x1,3 m, slaná voda), krb zahradní i v domě, gril zahradní, udírna, pergola, plas-
tový a kovový zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 600 Kč. Autobus 1 km 
(Dalešice), vlak 20 km (Třebíč). Platba spotřeby elektrické energie nad 50 kWh a vody na místě. Povinný poplatek 
za závěrečný úklid 600 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Třebíč), krytý bazén 4 km (Valeč), přehrada 1 km (Dalešická přehrada), 
přírodní koupaliště 6 km (Rouchovany), rybník 300 m (Dalešice). Les 2 km, vyhlídka 2 km, zámek 4 km (Valeč).

1 0,05 0,2
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Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3354 platí 
v termínech od 29.8. cena 11 130 Kč. U objektu č. 3864 platí uvedené ceny pro max. 4 os., každá 
další os. platí 1 470 Kč/týden.

Kód 2104 3077 3181 3354* 3406 3489 3849 3852 3864*

Počet osob 6 8 6 4+4 8 8 5 6 4-7

do 20.6. a od 29.8. 9 030 9 730 10 990 9 870 9 870 10 220 7 000 11 970 8 470

20.6.-27.6. 9 730 10 430 12 670 10 290 11 130 13 090 7 910 12 390 8 890

22.8.-29.8. 9 730 10 430 11 690 11 480 11 130 13 090 7 910 12 390 8 890

27.6.-22.8. 11 200 11 900 13 230 13 090 11 620 14 630 8 330 12 810 9 310

18

VENDRYNĚ: 6 os.  č. 3181
Stylově zařízená nově zrekonstruovaná chalupa s ba-
zénem situovaná na oplocené zahradě s altánem, za-
hradním krbem a houpačkou. Objekt se nachází v malé 
obci 2 km od Bystřice nad Olší, zdejší značené turistické 
a cykloturistické trasy Vás zavedou na zajímavá místa. 
Přízemí: 3x ložnice 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 10 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1), kuchyň 11 m2 (jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda. Plyn. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, myčka na nádo-
bí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
video, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené. Terasa, venkovní bazén s filtrem (3 x 5 m x 0,9 m, 
solární ohřev), krb zahradní, ohniště s grilem, posezení, 
dřevěný zahradní nábytek, zahradní houpačka, stolní te-
nis, ruské kuželky, skluzavka. Autobus 50 m (Bystřice nad 
Olší), vlak 2 km (Bystřice nad Olší). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2 km (Bystřice nad 
Olší), přehrada 40 km. Les 100 m, muzeum 10 km (Třinec).

2 1 0,5

ÚVALNO: 4-7 os.  č. 3864 
Velmi pěkně zařízený apartmán v 1. patře rodinného domu doporučujeme především rodinám s dětmi. Na zahradě 
k dispozici houpačka, pískoviště a dřevěný domeček se skluzavkou. Pěkné koupání v biotopu s tobogánem 500 m 
od objektu. Doporučujeme navštívit i místní zrcadlový labyrint (500 m od objektu). 
1. patro: ložnice 12 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 10 m2 2x samostatné 
lůžko, koupelna (WC, vana, sprchový kout), obývací pokoj 40 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout). El. horkovzdušná trouba, plyn. varná deska (5 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(160 l), varná konvice. TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště 
na pozemku (počet míst: 3). Terasa 60 m2, dětský bazének, zahradní sprcha, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 3x, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, elektronické šipky, trampolína. Autobus 100 m (Pocheň - Úvalno), vlak 2 km (Úvalno). 
V přízemí objektu bydlí pronajímatel. Paušál za spotřebu energií 500 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Kravaře), přehrada 30 km (Slezská Harta), přírodní koupaliště 500 m (Úval-
no). Les 200 m, muzeum 500 m (Úvalno), turistické stezky 100 m, vyhlídka 700 m, zámek 25 km (Bruntál).

0,5 0,5 0,5

ČELADNÁ: 8 os.  č. 3489
Velmi pěkně zařízená chata s nově renovovaným interi-
érem situovaná v malé chatové osadě.Z prostorné terasy 
se hostům nabízí jedinečný výhled na panorama Beskyd. 
Na pečlivě udržované zahradě hosté jistě ocení posezení 
pod slunečníkem, ohniště a gril. V Čeladné doporučujeme 
wellness a milovníkům golfu návštěvu zdejšího golfové-
ho hřiště (1 km od objektu). 
Přízemí: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 2, kuchyňský kout, jídelní kout, terasa 30 m2), 
WC. 1. patro: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 1, 
počet pohovek: 2, zastřešený balkón 12 m2), koupelna 
(WC, vana, umyvadlo). 2. patro: ložnice 17 m2 1x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko (balkón 3 m2), lož-
nice 7 m2 1x manželské lůžko. Podkroví: ložnice 20 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko. Sklokeramický 
sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (60 l), mrazicí box (20 l), varná konvice, topinkovač. 
2x vysavač, žehlička, 2x TV, video, rádio s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (zahrada) 500 m2, parkoviště 
mimo pozemek otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, 
krb v obývacím pokoji, ohniště, gril přenosný, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, dětská 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1 km (Čeladná), vlak 3 km (Čeladná). Strmé 
schody do podkroví. 3 lůžka v ložnici v podkroví jsou 
pěkně upravené matrace na zemi.
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Frýdek-Místek 
a Frenštát p. R.), koupaliště 7 km (Ostravice), krytý bazén 
2 km (hotel Prosper), přehrada 17 km (Olešná) - možnost 
rybolovu. Hrad 25 km (Hukvaldy), přírodní zvláštnost 
8 km (Lysá hora), zámek 17 km (Frýdek-Místek).

2 8 1

HRABENOV: 5 os.  č. 3849
Velmi pěkně zařízená chalupa v atraktivní oblasti v blíz-
kosti lázní Bludov (12 km) a Velké Losiny (19 km). Pro mi-
lovníky sportovního vyžití doporučujeme středisko Kouty 
nad Desnou (29 km) nebo Dolní Morava (30 km). 
Přízemí: jídelna 10 m2, kuchyň 4 m2, samostatné WC, 
koupelna (vana, sprchový kout), obývací pokoj 30 m2 (po-
čet křesel: 4, počet pohovek: 2). 1. patro: ložnice 12 m2 
(průchozí) 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, lož-
nice 10 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), překa-
pávač, varná konvice. Vysavač, TV, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 150 m2, parkoviště na pozemku 
(počet míst: 3). Veranda 3 m2, krbová kamna (jídelna), 
ohniště, gril přenosný, posezení, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 
50 m (Hrabenov), vlak 2 km (Ruda nad Moravou). V ob-
jektu jsou příkré schody. 
Tipy pro volný čas: aquapark 6 km (Šumperk), kou-
paliště 1,5 km (Ruda nad Moravou), plavecký bazén 
6 km (Šumperk), přehrada 12 km (Krásné), rybník 12 km 
(Ropotín), rybolov 1,5 km (řeka Morava), termální kou-
paliště 18 km (Velké Losiny). Les 100 m, muzeum 6 km 
(Šumperk), 18 km (Velké Losiny), turistické stezky 400 m, 
zámek 12 km (Bludov), 18 km (Velké Losiny).

1,5 0,05 2

JAVORNÍK: 6 os.  č. 3852 
Pěkná chalupa vzdálená cca 1 km od města Javorník. 
Přízemí: obytná místnost 32 m2 (kuchyňský kout, jí-
delní kout, bar), WC, koupelna 4 m2 (sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 6 m2 1x manželské lůž-
ko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 14 m2 
3x samostatné lůžko, WC, koupelna 4 m2 (sprchový 
kout, umyvadlo). El. trouba, el. varná deska (4 plot.), 
chladnička (120 l), mrazicí box (80 l), překapávač, varná 
konvice, myčka na nádobí. CD přehrávač. Ohřev vody: 
el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 500 m2, 
parkoviště na pozemku (počet míst: 5). Krbová kamna 
(obytná místnost), kovový zahradní nábytek, slunečník, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč. Autobus 1 km (Javorník), vlak 2 km (Javor-
ník). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 2 km (Javorník), 
přírodní koupaliště 10 km (Velká Kraš), rybolov 3 km (Ja-
vorník). Muzeum 1 km (Javorník), zámek 1 km (Javorník).

2 1 1

TROJANOVICE: 6 os.  č. 2104 
Moderně zařízená rekreační chalupa s bazénem, altán-
kem a venkovním krbem. Zdejší nádherné okolí skýtá 
nepřeberné množství výletů (Rožnov pod Radhoštěm, 
Štramberk, Pustevny). 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 12), kuchyň 12 m2, hala 20 m2 (počet 
pohovek: 1), koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro: 
ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 2x manželské lůžko. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (140 l), mrazicí box, překapávač, varná konvi-
ce, myčka na nádobí. Vysavač, žehlička, 4x TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 100 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Venkovní bazén s filtrem (prům. 6 m, hl. 1,40 
m), krb zahradní i v domě (obytná místnost), ohniště, za-
hradní altán, dřevěný zahradní nábytek. Autobus 300 m, 
vlak 5 km.Pronajímatelka bydlí ve vedlejším domě. Plat-
ba spotřeby el. energie, plynu a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark (Frenštát pod Radhoš-
těm)  5 km, přírodní koupaliště 12 km (Čeladná), termální 
koupaliště 10 km (Rožnov pod Radhoštěm). Hrad 15 km 
(Hukvaldy), 18 km (Štramberk), les 10 m, muzeum 10 km 
(Rožnov pod Radhoštěm), vyhlídka 3 km (Pustevny).

5 1 0,9

NÝDEK-HLUCHOVÁ: 8 os.  č. 3077
Účelně zařízená rekreační chata se nachází v krásném 
údolí Beskyd v těsné blízkosti turistických, sportovních 
a kulturních středisek v Polsku a na Slovensku. Na za-
hradě je hostům k dispozici ohniště, gril a udírna. V okolí 
vhodné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. 
Suterén: vinárna. Přízemí: obytná místnost 22 m2 (po-
čet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout, zastřešený 
balkón), kuchyň 15 m2 (jídelní kout), WC. 1. patro: ložni-
ce 14 m2 1x manželské lůžko (zastřešený balkón), ložnice 
14 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(zastřešený balkón), koupelna (WC, vana, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 4x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko (zastřešený balkón). Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (25 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinko-
vač. 2x vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, DVD přehrávač, 
rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: kotel topení a plyn. 
bojler. Pozemek částečně oplocený živým plotem (lou-
ka) 700 m2, parkoviště na pozemku - přístřešek (počet 
míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 5 m2, 
el. saunovací kamna (poplatek 80 Kč/1 h), krb zahradní 
i v domě (obývací pokoj), krbová kamna, ohniště, gril 
zahradní, udírna, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, ruské kuželky, petang. Domácí zvíře za poplatek 
400 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 300 m (Nýdek), 
vlak 6 km (Bystřice nad Olší). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Vendryně), krytý 
bazén 5 km (Bystřice nad Olší), přírodní koupaliště 11 km 
(Třinec). Hrad 36 km (Hukvaldy), muzeum 11 km (Třinec), 
zámek 35 km (Frýdek-Místek).

5 0,3 0,6

DOLNÍ MORAVA: 4+4 os.  č. 3354 
Velice pěkně a moderně zařízená chalupa s venkovním 
posezením, ohništěm a pískovištěm pro děti. Chalupa se 
nachází přímo pod Kralickým Sněžníkem, je tedy vhod-
ným ubytováním pro všechny, kteří chtějí zdolat tento 
vrchol 3. nejvyššího pohoří naší země.
Přízemí: ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 11 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 12 m2 
(počet křesel: 1, počet pohovek: 2), obytná místnost 14 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 9 m2 (jídelní 
kout), kuchyň 17 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (100 l), 2x mrazicí 
box (50 l), 2x varná konvice. Vysavač, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek (louka) 100 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 6). Terasa 
20 m2, krbová kamna (kuchyň), kachlová kamna (kuchyň), 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, pískoviště. 
Autobus 500 m (Dolní Morava), vlak 4 km (Červený Potok). 
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny). Hrad 
30 km (Bousov), klášter 7 km, les 100 m, přírodní zvlášt-
nost 9 km (Kralický Sněžník), zámek 30 km (Velké Losiny).

25 1 0,5

JAKARTOVICE: 8 os.  č. 3406 
Účelně zařízená chata na klidném romantickém místě 
uprostřed lesa v krásné přírodě Jeseníků. V horkých let-
ních dnech doporučujeme koupání v čisté a chladné vodě 
v okolních zatopených lomech. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 15 m2 2x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 2x manželské 
lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná konvice, tousto-
vač, remoska. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, 
radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (90 l). Otevřený 
pozemek (les) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 15 m2, krb v obývacím pokoji, ohni-
ště, gril přenosný, posezení, plast. zahr.nábytek, slunečník, 
lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 
2 km (Jakartovice). Platba spotřeby el. energie na místě. 
Blízké okolí chaty není vhodné pro menší děti (nebezpečí 
sklouznutí do bývalého břidlicového lomu). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Mladecko), pře-
hrada 10 km (Kružberk), 5 km (Slezská Harta). Hrad 32 km 
(Sovinec), zámek 15 km (Bruntál).

5 2 2
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Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3354 platí 
v termínech od 29.8. cena 11 130 Kč. U objektu č. 3864 platí uvedené ceny pro max. 4 os., každá 
další os. platí 1 470 Kč/týden.

Kód 2104 3077 3181 3354* 3406 3489 3849 3852 3864*

Počet osob 6 8 6 4+4 8 8 5 6 4-7

do 20.6. a od 29.8. 9 030 9 730 10 990 9 870 9 870 10 220 7 000 11 970 8 470

20.6.-27.6. 9 730 10 430 12 670 10 290 11 130 13 090 7 910 12 390 8 890

22.8.-29.8. 9 730 10 430 11 690 11 480 11 130 13 090 7 910 12 390 8 890

27.6.-22.8. 11 200 11 900 13 230 13 090 11 620 14 630 8 330 12 810 9 310
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VENDRYNĚ: 6 os.  č. 3181
Stylově zařízená nově zrekonstruovaná chalupa s ba-
zénem situovaná na oplocené zahradě s altánem, za-
hradním krbem a houpačkou. Objekt se nachází v malé 
obci 2 km od Bystřice nad Olší, zdejší značené turistické 
a cykloturistické trasy Vás zavedou na zajímavá místa. 
Přízemí: 3x ložnice 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 10 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1), kuchyň 11 m2 (jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda. Plyn. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, myčka na nádo-
bí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
video, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené. Terasa, venkovní bazén s filtrem (3 x 5 m x 0,9 m, 
solární ohřev), krb zahradní, ohniště s grilem, posezení, 
dřevěný zahradní nábytek, zahradní houpačka, stolní te-
nis, ruské kuželky, skluzavka. Autobus 50 m (Bystřice nad 
Olší), vlak 2 km (Bystřice nad Olší). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2 km (Bystřice nad 
Olší), přehrada 40 km. Les 100 m, muzeum 10 km (Třinec).

2 1 0,5

ÚVALNO: 4-7 os.  č. 3864 
Velmi pěkně zařízený apartmán v 1. patře rodinného domu doporučujeme především rodinám s dětmi. Na zahradě 
k dispozici houpačka, pískoviště a dřevěný domeček se skluzavkou. Pěkné koupání v biotopu s tobogánem 500 m 
od objektu. Doporučujeme navštívit i místní zrcadlový labyrint (500 m od objektu). 
1. patro: ložnice 12 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 10 m2 2x samostatné 
lůžko, koupelna (WC, vana, sprchový kout), obývací pokoj 40 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout). El. horkovzdušná trouba, plyn. varná deska (5 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(160 l), varná konvice. TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště 
na pozemku (počet míst: 3). Terasa 60 m2, dětský bazének, zahradní sprcha, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 3x, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, elektronické šipky, trampolína. Autobus 100 m (Pocheň - Úvalno), vlak 2 km (Úvalno). 
V přízemí objektu bydlí pronajímatel. Paušál za spotřebu energií 500 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Kravaře), přehrada 30 km (Slezská Harta), přírodní koupaliště 500 m (Úval-
no). Les 200 m, muzeum 500 m (Úvalno), turistické stezky 100 m, vyhlídka 700 m, zámek 25 km (Bruntál).

0,5 0,5 0,5

ČELADNÁ: 8 os.  č. 3489
Velmi pěkně zařízená chata s nově renovovaným interi-
érem situovaná v malé chatové osadě.Z prostorné terasy 
se hostům nabízí jedinečný výhled na panorama Beskyd. 
Na pečlivě udržované zahradě hosté jistě ocení posezení 
pod slunečníkem, ohniště a gril. V Čeladné doporučujeme 
wellness a milovníkům golfu návštěvu zdejšího golfové-
ho hřiště (1 km od objektu). 
Přízemí: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 2, kuchyňský kout, jídelní kout, terasa 30 m2), 
WC. 1. patro: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 1, 
počet pohovek: 2, zastřešený balkón 12 m2), koupelna 
(WC, vana, umyvadlo). 2. patro: ložnice 17 m2 1x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko (balkón 3 m2), lož-
nice 7 m2 1x manželské lůžko. Podkroví: ložnice 20 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko. Sklokeramický 
sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (60 l), mrazicí box (20 l), varná konvice, topinkovač. 
2x vysavač, žehlička, 2x TV, video, rádio s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (zahrada) 500 m2, parkoviště 
mimo pozemek otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, 
krb v obývacím pokoji, ohniště, gril přenosný, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, dětská 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1 km (Čeladná), vlak 3 km (Čeladná). Strmé 
schody do podkroví. 3 lůžka v ložnici v podkroví jsou 
pěkně upravené matrace na zemi.
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Frýdek-Místek 
a Frenštát p. R.), koupaliště 7 km (Ostravice), krytý bazén 
2 km (hotel Prosper), přehrada 17 km (Olešná) - možnost 
rybolovu. Hrad 25 km (Hukvaldy), přírodní zvláštnost 
8 km (Lysá hora), zámek 17 km (Frýdek-Místek).

2 8 1

HRABENOV: 5 os.  č. 3849
Velmi pěkně zařízená chalupa v atraktivní oblasti v blíz-
kosti lázní Bludov (12 km) a Velké Losiny (19 km). Pro mi-
lovníky sportovního vyžití doporučujeme středisko Kouty 
nad Desnou (29 km) nebo Dolní Morava (30 km). 
Přízemí: jídelna 10 m2, kuchyň 4 m2, samostatné WC, 
koupelna (vana, sprchový kout), obývací pokoj 30 m2 (po-
čet křesel: 4, počet pohovek: 2). 1. patro: ložnice 12 m2 
(průchozí) 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, lož-
nice 10 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), překa-
pávač, varná konvice. Vysavač, TV, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 150 m2, parkoviště na pozemku 
(počet míst: 3). Veranda 3 m2, krbová kamna (jídelna), 
ohniště, gril přenosný, posezení, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 
50 m (Hrabenov), vlak 2 km (Ruda nad Moravou). V ob-
jektu jsou příkré schody. 
Tipy pro volný čas: aquapark 6 km (Šumperk), kou-
paliště 1,5 km (Ruda nad Moravou), plavecký bazén 
6 km (Šumperk), přehrada 12 km (Krásné), rybník 12 km 
(Ropotín), rybolov 1,5 km (řeka Morava), termální kou-
paliště 18 km (Velké Losiny). Les 100 m, muzeum 6 km 
(Šumperk), 18 km (Velké Losiny), turistické stezky 400 m, 
zámek 12 km (Bludov), 18 km (Velké Losiny).

1,5 0,05 2

JAVORNÍK: 6 os.  č. 3852 
Pěkná chalupa vzdálená cca 1 km od města Javorník. 
Přízemí: obytná místnost 32 m2 (kuchyňský kout, jí-
delní kout, bar), WC, koupelna 4 m2 (sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 6 m2 1x manželské lůž-
ko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 14 m2 
3x samostatné lůžko, WC, koupelna 4 m2 (sprchový 
kout, umyvadlo). El. trouba, el. varná deska (4 plot.), 
chladnička (120 l), mrazicí box (80 l), překapávač, varná 
konvice, myčka na nádobí. CD přehrávač. Ohřev vody: 
el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 500 m2, 
parkoviště na pozemku (počet míst: 5). Krbová kamna 
(obytná místnost), kovový zahradní nábytek, slunečník, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč. Autobus 1 km (Javorník), vlak 2 km (Javor-
ník). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 2 km (Javorník), 
přírodní koupaliště 10 km (Velká Kraš), rybolov 3 km (Ja-
vorník). Muzeum 1 km (Javorník), zámek 1 km (Javorník).

2 1 1

TROJANOVICE: 6 os.  č. 2104 
Moderně zařízená rekreační chalupa s bazénem, altán-
kem a venkovním krbem. Zdejší nádherné okolí skýtá 
nepřeberné množství výletů (Rožnov pod Radhoštěm, 
Štramberk, Pustevny). 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 12), kuchyň 12 m2, hala 20 m2 (počet 
pohovek: 1), koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro: 
ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 2x manželské lůžko. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (140 l), mrazicí box, překapávač, varná konvi-
ce, myčka na nádobí. Vysavač, žehlička, 4x TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 100 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Venkovní bazén s filtrem (prům. 6 m, hl. 1,40 
m), krb zahradní i v domě (obytná místnost), ohniště, za-
hradní altán, dřevěný zahradní nábytek. Autobus 300 m, 
vlak 5 km.Pronajímatelka bydlí ve vedlejším domě. Plat-
ba spotřeby el. energie, plynu a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark (Frenštát pod Radhoš-
těm)  5 km, přírodní koupaliště 12 km (Čeladná), termální 
koupaliště 10 km (Rožnov pod Radhoštěm). Hrad 15 km 
(Hukvaldy), 18 km (Štramberk), les 10 m, muzeum 10 km 
(Rožnov pod Radhoštěm), vyhlídka 3 km (Pustevny).

5 1 0,9

NÝDEK-HLUCHOVÁ: 8 os.  č. 3077
Účelně zařízená rekreační chata se nachází v krásném 
údolí Beskyd v těsné blízkosti turistických, sportovních 
a kulturních středisek v Polsku a na Slovensku. Na za-
hradě je hostům k dispozici ohniště, gril a udírna. V okolí 
vhodné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. 
Suterén: vinárna. Přízemí: obytná místnost 22 m2 (po-
čet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout, zastřešený 
balkón), kuchyň 15 m2 (jídelní kout), WC. 1. patro: ložni-
ce 14 m2 1x manželské lůžko (zastřešený balkón), ložnice 
14 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(zastřešený balkón), koupelna (WC, vana, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 4x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko (zastřešený balkón). Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (25 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinko-
vač. 2x vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, DVD přehrávač, 
rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: kotel topení a plyn. 
bojler. Pozemek částečně oplocený živým plotem (lou-
ka) 700 m2, parkoviště na pozemku - přístřešek (počet 
míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 5 m2, 
el. saunovací kamna (poplatek 80 Kč/1 h), krb zahradní 
i v domě (obývací pokoj), krbová kamna, ohniště, gril 
zahradní, udírna, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, ruské kuželky, petang. Domácí zvíře za poplatek 
400 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 300 m (Nýdek), 
vlak 6 km (Bystřice nad Olší). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Vendryně), krytý 
bazén 5 km (Bystřice nad Olší), přírodní koupaliště 11 km 
(Třinec). Hrad 36 km (Hukvaldy), muzeum 11 km (Třinec), 
zámek 35 km (Frýdek-Místek).

5 0,3 0,6

DOLNÍ MORAVA: 4+4 os.  č. 3354 
Velice pěkně a moderně zařízená chalupa s venkovním 
posezením, ohništěm a pískovištěm pro děti. Chalupa se 
nachází přímo pod Kralickým Sněžníkem, je tedy vhod-
ným ubytováním pro všechny, kteří chtějí zdolat tento 
vrchol 3. nejvyššího pohoří naší země.
Přízemí: ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 11 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 12 m2 
(počet křesel: 1, počet pohovek: 2), obytná místnost 14 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 9 m2 (jídelní 
kout), kuchyň 17 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (100 l), 2x mrazicí 
box (50 l), 2x varná konvice. Vysavač, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek (louka) 100 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 6). Terasa 
20 m2, krbová kamna (kuchyň), kachlová kamna (kuchyň), 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, pískoviště. 
Autobus 500 m (Dolní Morava), vlak 4 km (Červený Potok). 
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny). Hrad 
30 km (Bousov), klášter 7 km, les 100 m, přírodní zvlášt-
nost 9 km (Kralický Sněžník), zámek 30 km (Velké Losiny).

25 1 0,5

JAKARTOVICE: 8 os.  č. 3406 
Účelně zařízená chata na klidném romantickém místě 
uprostřed lesa v krásné přírodě Jeseníků. V horkých let-
ních dnech doporučujeme koupání v čisté a chladné vodě 
v okolních zatopených lomech. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 15 m2 2x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 2x manželské 
lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná konvice, tousto-
vač, remoska. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, 
radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (90 l). Otevřený 
pozemek (les) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 15 m2, krb v obývacím pokoji, ohni-
ště, gril přenosný, posezení, plast. zahr.nábytek, slunečník, 
lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 
2 km (Jakartovice). Platba spotřeby el. energie na místě. 
Blízké okolí chaty není vhodné pro menší děti (nebezpečí 
sklouznutí do bývalého břidlicového lomu). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Mladecko), pře-
hrada 10 km (Kružberk), 5 km (Slezská Harta). Hrad 32 km 
(Sovinec), zámek 15 km (Bruntál).

5 2 2

BESKYDY
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HORNÍ BRADLO: 6 os.  č. 3082
Účelně zařízená chata s terasou s výhledem na les a vnitř-
ním krbem situovaná v chatové osadě 6 km od přehrady 
Seč. Okolní les přímo láká ke sběru lesních plodů. Značené 
cykloturistické trasy různých stupňů náročnosti Vás prove-
dou touto půvabnou krajinou plnou přírodních krás.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 4 m2, WC, koupelna 
(sprch. kout), veranda 6 m2. 1. patro: ložnice 20 m2 
2x samost. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč (balkón), ložni-
ce 12 m2 4x samost. lůžko (balkón). El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, překapávač, 
varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek oplocený 
živým plotem (les), parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 
12 m2, krb v obytné místnosti, ohniště, gril zahradní, po-
sezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, 
zahradní houpačka. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Chrudim), pře-
hrada 6 km (Seč), přírodní koupaliště 3 km (Horní Bradlo).

3 1 1
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VYSOČINA

SEČ-HOJEŠÍN: 4 os.  č. 3794 
Nově postavená, účelně zařízená chata na klidném místě 
na okraji malé chatové osady, 50 m od přehrady. 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 16 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), koupelna 4 m2 (WC, sprchový kout, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, lož-
nice 14 m2 1x samostatné lůžko. El. horkovzdušná trouba, 
sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (160 l), mrazicí box (90 l), varná konvice, myč-
ka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
LCD TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 200 m2, parkoviště u objektu uzavřené 
(počet míst: 3). Terasa 8 m2, ohniště, gril přenosný, pose-
zení, plastový zahradní nábytek, lehátka 1x, uzamykatel-
ný prostor pro kola. Autobus 3 km (Seč). Vstup k ložnicím 
v podkroví je po příkrých stahovacích schůdcích. 
Tipy pro volný čas: přehrada 50 m (Seč) možnost rybo-
lovu. Hrad 5 km (Lichnice), zámek 12 km (Žleby).

0,05 2 0,2

SEČ: 6-8 os.  č. 3751
Velice pěkně zrekonstruovaná chata ležící pouhých 
350 m od pláže přehrady Seč. Zvláštností i výhodou je 
obecní asfaltové hřiště nacházející se za chatou. Volný 
čas Vám pomůže zkrátit více než 700 DVD, které jsou 
ubytovaným klientům zdarma k dispozici. 
Přízemí: ložnice 11 m2 2x samostatné lůžko 1x pat-
rové lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 20 m2 (počet pohovek: 2), kuchyň 11 m2 (jídel-
ní kout), WC, hala 20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, 
koupelna (sprchový kout). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, mrazicí box, varná konvice. Vysavač, 
TV, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (příroda) 
250 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). 
Terasa 8 m2, krbová kamna, ohniště, gril přenosný, dře-
věný a plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 1x. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 350 m (Seč). 
Nutné vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie 
na místě. Paušál za spotřebu vody 200 Kč/týden.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 4 km (hotel Je-
zerka), přehrada 350 m (Seč). Les 20 m, skanzen 17 km 
(Veselý Kopec), zámek 15 km (Žleby).

0,35 0,3 2

SEČ: 6 os.  č. 2851
Dobře zařízená chata situovaná 400 m od Sečské přehrady. Díky své poloze je vhodná nejen pro relaxaci, ale i pro 
aktivní odpočinek (tenisové kurty 200 m), v okolí značené cyklistické stezky. 
Přízemí: obytná místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. 
kout). 1. patro: ložnice 20 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 16 m2 3x samost. lůžko. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (180 l), mrazicí box (50 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 350 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 18 m2, 
gril, plastový zahradní nábytek, veslice (za poplatek 700 Kč/týden), možnost zapůjč. jízdních kol (od 100 Kč/os. a den). 
Autobus 500 m (Seč), vlak 8 km (Třemošnice). Nutné vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 500 m (místní hotely), přehrada 400 m (Seč), rybník 4 km (Kraskov). Hrad 8 km (Lich-
nice), les 200 m, muzeum 20 km (Chrudim), turistické stezky 100 m, zámek 12 km (Žleby), zámek 18 km (Slatiňany).
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SEČ: 5 os.  č. 3216
Stylově zařízená nově zrekonstruovaná chata 400 m 
od přehrady v klidné chatové osadě. Součástí areálu 
jsou ještě další 3 chaty (č. 3217, 3271, 3515), pozemky 
chat jsou od sebe odděleny zelení. Sportovně založeným 
hostům je k dispozici společné hřiště. Vhodné ubytování 
pro více spřátelených rodin s dětmi. V chatě je možné 
ubytovat 1-2 osoby nad kapacitu (na poptávku u majite-
le, za poplatek na místě 800 Kč za 1 os. a týden a bude 
jim k dispozici rozkládací pohovka v obytné místnosti).
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 1x patrové 
lůžko, ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 
30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 3 m2, 
koupelna (WC, sprchový kout), veranda 12 m2. Sklo-
keramická varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (80 l), mrazicí box (20 l). Vysavač, TV. Ohřev 
vody: el. bojler (50 l). Pozemek (les) 3000 m2, parkoviš-
tě na pozemku (počet míst: 2). Krbová kamna (obývací 
místnost), gril přenosný, plastový zahradní nábytek, ves-
lice za poplatek 700 Kč / týden, možnost zapůjč. jízdních 
kol (od 100 Kč za os. a den). Domácí zvíře za poplatek 
700 Kč, pouze malé plemeno, na vyžádání u majitele. Au-
tobus 500 m (Seč), vlak 8 km (Třemošnice). Nutné vlastní 
povlečení. Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 500 m (místní hotely), 
přehrada 400 m (Seč), rybník 4 km (Kraskov). Hrad 8 km 
(Lichnice), les 200 m, muzeum 20 km (Chrudim), turistic-
ké stezky 100 m, zámek 12 km (Žleby), 18 km (Slatiňany).
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SEČ: 5 os.  č. 3217
Stylově zařízená nově zrekonstruovaná chata 400 m 
od přehrady v klidné chatové osadě. Součástí areálu 
jsou ještě další 3 chaty (č. 3216, 3271, 3515), pozemky 
chat jsou od sebe odděleny zelení. Sportovně založeným 
hostům je k dispozici společné hřiště. Vhodné ubytování 
pro více spřátelených rodin s dětmi. V chatě je možné 
ubytovat 1-2 osoby nad kapacitu (na poptávku u majite-
le, za poplatek na místě 800 Kč za 1 os. a týden a bude 
jim k dispozici rozkládací pohovka v obytné místnosti). 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manžel. lůžko (kuchyň. kout), 
ložnice 12 m2 3x samost. lůžko (kuchyňský kout), obytná 
místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), jí-
delna 3 m2, koupelna (WC, sprch. kout), veranda 12 m2. 
El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev 
vody: el. bojler (50 l). Pozemek (louka) 3000 m2, parkovi-
ště na pozemku (počet míst: 4). Krbová kamna (obývací 
místnost), gril přenosný, plast. zahr. nábytek, veslice 
za poplatek 700 Kč/1 týden, možnost zapůjč. jízdních kol 
(od 100 Kč na os. a den). Domácí zvíře za poplatek 700 Kč, 
pouze malé plemeno, na vyžádání u majitele. Autobus 
500 m (Seč), vlak 8 km (Třemošnice). Nutné vlastní povle-
čení. Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 500 m (místní hotely), 
přehrada 400 m (Seč), rybník 4 km (Kraskov). Hrad 8 km 
(Lichnice), les 200 m, muzeum 20 km (Chrudim), turistické 
stezky 100 m, zámek 12 km (Žleby), 18 km (Slatiňany).
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SEČ: 5 os.  č. 3271
Účelně zařízená chata situovaná 400 m od přehra-
dy v klidné chatové osadě. Součástí areálu jsou ještě 
další 3 chaty (č. 3216, 3217, 3515), pozemky chat jsou 
od sebe odděleny zelení. Sportovně založeným hostům 
je k dispozici společné hřiště. Vhodné ubytování pro 
více spřátelených rodin s dětmi. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
12 m2 3x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 (po-
čet pohovek: 2), kuchyň 11 m2 (jídelní kout), koupelna 
8 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda 14 m2. 
Sklokeramická varná deska (2 plot.), mikrovlnná trou-
ba, chladnička (250 l), mrazicí box (50 l), varná konvice, 
remoska. Vysavač, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (60 l). 
Pozemek (louka) 3000 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2). Krbová kamna (obývací pokoj), 
ohniště, gril přenosný, plastový zahradní nábytek, ves-
lice za poplatek 700 Kč/týden, možnost zapůjč. jízdních 
kol (od 100 Kč/1 kolo/den). Autobus 500 m (Seč), vlak 
8 km (Třemošnice). Nutné vlastní povlečení. Platba spo-
třeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 500 m (Seč - místní 
hotely), přehrada 400 m (Seč), rybník 4 km (Kraskov). 
Hrad 8 km (Lichnice), les 200 m, muzeum 20 km (Chru-
dim), turistické stezky 100 m, zámek 12 km (Žleby), 
18 km (Slatiňany).
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VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3569 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 9 730 Kč. U objektu č. 3751 platí uvedené ceny pro max. 6 os., každá další os. 
za poplatek 630 Kč/týden.

Kód 2851 3082 3216 3217 3271 3515 3569* 3751* 3794

Počet osob 6 6 5 5 5 12 6+2 6-8 4

do 20.6. a od 29.8. 7 980 7 490 7 490 7 490 7 980 10 220 9 170 7 210 8 470

20.6.-27.6. 9 380 7 910 8 890 8 890 9 380 12 600 10 080 9 100 9 870

22.8.-29.8. 10 920 7 910 8 890 8 890 9 870 12 600 12 110 9 100 10 570

27.6.-22.8. 12 000 8 330 11 300 11 300 12 000 15 500 12 600 10 080 10 990

SEČ: 12 os.  č. 3515 
Účelně zařízená chata situovaná 250 m od přehrady 
v klidné chatové osadě. Součástí areálu jsou ještě další 
3 chaty (č. 3216, 3217, 3271), pozemky chat jsou od sebe 
odděleny zelení. Sportovně založeným hostům je k dis-
pozici společné hřiště. Vhodné ubytování pro více spřáte-
lených rodin s dětmi. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x samost. lůžko 1x patrové lůž-
ko, obytná místnost 23 m2 2x samost. lůžko 2x přistýlka 
- rozkl. gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, terasa), 
kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 6 m2 (sprch. 
kout, umyvadlo), veranda 30 m2. 1. patro: ložnice 15 m2 
1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. 
křeslo (počet křesel: 2), ložnice 16 m2 2x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. křeslo (zastřešený 
balkón), WC. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (250 l), mrazicí box (50 l), varná konvi-
ce. Vysavač, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(100 l). Otevřený pozemek (louka) 3000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 6 m2, ohni-
ště, gril přenosný, plastový zahradní nábytek, slunečník, 
veslice za poplatek 700 Kč/týden, pískoviště, možnost 
zapůjč. jízdních kol (od 100 Kč za os. a den). Domácí zvíře 
za poplatek 700 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání 
u majitele. Autobus 150 m. Nutné vlastní povlečení. Plat-
ba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 150 m přehrada 250 m 
(Seč). Hrad 15 km (Lichnice, Oheb), muzeum 20 km (Chru-
dim), zámek 20 km (Slatiňany, Žleby).
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SVOBODNÉ HAMRY U HLINSKA V ČECHÁCH: 
6+2 os.  č. 3569 
Prostorná stylově zařízená chata na břehu velkého rybníka 
v oblíbené rekreační oblasti na východním okraji Vysočiny. 
V blízkosti jsou cyklostezky, golfové hřiště ve Svobodných 
Hamrech, skanzen Veselý Kopec a hezké město Hlinsko. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (průchozí) (počet poho-
vek: 1, jídelní kout, zastřešený balkón 6 m2), kuchyň 6 m2 
(jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 8 m2 1x patrové lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací gauč (počet křesel: 2), ložnice 12 m2 1x man-
želské lůžko (počet křesel: 2), ložnice 20 m2 (průchozí, ote-
vřená) 2x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(zastřešený balkón 4 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (190 l), mrazicí box (30 l), 
varná konvice, toustovač, remoska. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Pozemek 
částečně oplocený živým plotem (zahrada) 600 m2, parko-
viště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, 
zahradní sprcha, krb v obývacím pokoji, ohniště, pose-
zení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, úvaz pro 
loď, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, 
badminton, petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 2 km (Údavy), vlak 8 km (Hlinsko). Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Hlinsko), přehra-
da 25 km (Seč), rybník 2 m. Skanzen 2 km (Veselý Kopec), 
zámek 15 km (Slatiňany).

8 2 2



HLINSKO: 4 os.  č. 2491
Rekreační chalupa s krytým bazénem situovaná na klidném místě na okraji známého města Hlinsko. Okolí objektu 
láká k turistickým a cykloturistickým výletům, ale i ke koupání, rybaření a výletům za poznáním. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, obytná místnost 18 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák (2 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (80 l), varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: plyn. bojler. Oplocený pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště mimo pozemek otevřené 
(počet míst: 2). Venkovní krytý bazén s filtrem (6x3x1,10 m), ohniště, gril přenosný, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola.  Autobus a vlak 800 m (Hlinsko). Objekt se nachází na pozemku 
majitele, část zahrady s bazénem je však k dispozici pouze klientům.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Skuteč), koupaliště 800 m (Hlinsko), přírodní koupaliště 2 km (Srní), rybník 
2 km. Les 100 m, muzeum 500 m (Hlinsko), muzeum 26 km (Slatiňany), skanzen 5 km (Veselý Kopec), turistické 
stezky 100 m, zámek 30 km (Litomyšl), 20 km (Nové Hrady).
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VYSOČINA

CHODEČ: 4 os.  č. 2556
V loveckém stylu zařízená rekreační chata s vnitřním 
i venkovním krbem, udírnou a posezením pod pergolou 
situovaná na klidné chatové osadě Chodeč,  na slunném 
místě v blízkosti lesa. Ideální ubytování pro milovníky 
krásné přírody, turistiky a cykloturistiky. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2, WC, koupelna (sprchový 
kout). Podkroví: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko (za-
střešený balkón 4 m2), ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko. 
Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 
4 m2, zahradní sprcha, krb zahradní i v domě (obývací 
pokoj), ohniště, gril, udírna, posezení pod pergolou, dře-
věný zahradní nábytek, badminton, petang. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 5 km. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Pelhřimov), 
přehrada 15 km (Trnávka), rybník 5 km (Pelhřimov). Les 
500 m, muzeum 5 km (Pelhřimov), turistické stezky 50 m, 
ZOO 30 km (Jihlava).
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KLETEČNÁ U HUMPOLCE: 5 os.  č. 1692 
Pěkně zařízená chalupa s venkovním bazénem, prostor-
nou terasou  s pěkným výhledem do krajiny leží na okraji 
malé obce nacházející se nedaleko Želivské přehrady. 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x samostatné lůžko, obytná míst-
nost 16 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 4 m2, WC, koupel-
na (sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 8 m2 
2x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, 
ložnice 11 m2 2x samostatné lůžko (zastřešený balkón). 
El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 850 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. Tera-
sa 29 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 4 m, hl. 1,2 m), 
krb zahradní, krbová kamna (obývací místnost), ohniště, 
gril zahradní, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Autobus 300 m, vlak 8 km (Humpolec). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Humpolec), krytý 
bazén 12 km (Pelhřimov), přehrada 10 km (Trnávka), ryb-
ník 1 km. Hrad 17 km (Lipnice), les 50 m.
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STARÝ TELEČKOV: 7+1 os.  č. 3773 
Pěkné vesnické stavení situované na okraji lesa v menší 
útulné vesničce. Hostům je k dispozici menší oplocený 
pozemek s posezením pod přístřeškem. 10 m od objektu 
je rybník s kapličkou, kde můžete posedět a kochat se 
okolní přírodou. 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout). 1. patro: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, ložni-
ce 15 m2 2x samost. lůžko 1x přistýlka, WC. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(120 l), mrazicí box (30 l), varná konvice, toustovač, to-
pinkovač. Pračka (automatická), vysavač, TV. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 100 m2, par-
koviště na pozemku (počet míst: 2). Krbová kamna (obý-
vací pokoj), gril zahradní, posezení, plast. a kovový zahr. 
nábytek, stolní tenis. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1,5 km (Pavlov), vlak 16 km (Žďár nad Sázavou). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Jihlava), krytý 
bazén 16 km (Žďár nad Sázavou), plavecký bazén 16 km 
(Žďár nad Sázavou), rybník 1,5 km (Pavlov). Hrad 38 km 
(Pernštejn), les 100 m, muzeum 16 km (Žďár nad Sáza-
vou), turistické stezky 10 m, vyhlídka 1 km, zámek 16 km 
(Polná), 16 km (Žďár nad Sázavou).

16 1,5 3

BOR U SKUTČE: 6 os.  č. 2235
Stylově zařízená chalupa s bazénem, lehátky, zastře-
šenou terasou s posezením a zahradním krbem bude 
přímo rájem pro všechny, kteří chtějí strávit příjemnou 
a klidnou dovolenou. Nenechte si ujít návštěvu známé-
ho skanzenu na Veselém Kopci (30 km). 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 1, po-
čet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: ložnice 25 m2 
2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 
2x samostatné lůžko, hala (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 1). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: 
el. bojler (150 l). Oplocený pozemek (zahrada) 900 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 
30 m2, venkovní bazén (5 x 3,5 x 1,7 m), krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), plastový zahradní náby-
tek, lehátka 2x. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze 
malé plemeno. Autobus 200 m. Nutné vlastní povlečení. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 14 km (Skuteč), přírod-
ní koupaliště 300 m (Bor u Skutče). Hrad 35 km (Svo-
janov), les 50 m, turistické stezky 500 m, zámek 15 km 
(Litomyšl), 30 km (Slatiňany), 5 km (Nové Hrady).

0,3 2 2

HEŘMANOV: 4 os.  č. 3234
V klidné chatové osadě na velmi prostorném travnatém 
pozemku je ukryta tato vkusně vybavená chata s prostor-
nou terasou, vnitřním krbem a ohništěm s grilem. Pro 
malé děti je k dispozici zahradní houpačka. Ubytování 
vhodné nejen pro rodinu s dětmi, ale hlavně pro milovní-
ky přírody, sběru lesních plodů a turistiky.
Suterén: komora, koupelna (WC, sprchový kout). Příze-
mí: obytná místnost 20 m2 1x samostatné lůžko (počet 
křesel: 4, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 6 m2. 
Podkroví: ložnice 5 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 5 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (louka) 1400 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, zahradní 
sprcha, krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, gril, plas-
tový zahradní nábytek, zahradní houpačka. Autobus 1 km 
(Heřmanov), vlak 5 km (Osova Bitýška).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km (Velké Meziří-
čí), rybník 300 m (Heřmanov). Les 200 m, muzeum 15 km 
(Velké Meziříčí), turistické stezky 200 m, zámek 18 km 
(Náměšť nad Oslavou).

15 1 1

BOŽEJOV: 4 os.  č. 3800 
Stylově, moderně zařízená chata na rozhraní Vysočiny 
a Jižních Čech stojí na louce u lesa, 150 m od přírodního 
koupaliště. Klidné místo, krásná příroda, koupání, sběr les-
ních plodů, turistické a cyklistické stezky v blízkém okolí. 
Přízemí: koupelna 5 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), 
obývací pokoj 16 m2 (počet pohovek: 2, jídelní kout, 
zastřešená terasa 10 m2). Podkroví: ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko. 
El. horkovzdušná trouba, indukční vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (50 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, 2x TV, rádio s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek 
(zahrada + les) 1000 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 10 m2, krbová kamna (obývací 
pokoj), ohniště, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. 
Autobus 800 m (Božejov), vlak 10 km (Pelhřimov). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 10 km (Pelhřimov), 
přírodní koupaliště 150 m, rybolov 10 km. Hrad 20 km 
(Kámen), muzeum 10 km (Pelhřimov).

0,15 0,8 4

MÝTKA: 6+2 os.  č. 1859
Vkusně zařízená typická venkovská chalupa s velkou 
oplocenou zahradou, ohništěm a posezením se nachází 
na klidném místě v krásném kraji protkaném hustou 
sítí turistických stezek a cyklostezek. Ideální místo pro 
rodinnou dovolenou.
Přízemí: ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, obytná místnost 30 m2 1x sa-
mostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 2), jídelna 12 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, 
umyvadlo), veranda 6 m2 2x přistýlka - rozkládací gauč. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (220 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Ve-
randa, terasa 20 m2, venkovní bazén (5,5 x 3,7 x 1,2 m), 
krbová kamna, ohniště, posezení, plastový zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 
50 m, vlak 8 km (Slatiňany). Majitel objektu má přístup 
na dvůr a svoji část zahrady, která není k dispozici hos-
tům. Nutné vlastní povlečení. Platba spotřeby el. ener-
gie nad 30 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km, přehrada 10 km 
(Seč), přírodní koupaliště 3 km, rybník 6 km. Muzeum 
8 km (Slatiňany), turistické stezky 100 m, vyhlídka 3,5 km.

2 1,5 6

VČELÁKOV: 4 os.  č. 2903
Malá vkusně a útulně zařízená chata situovaná na pěk-
ně upravené zahradě s bazénem, pergolou, ohništěm 
s grilem a udírnou je vhodná pro ubytování všech tou-
žících po odpočinku. Zdejší okolí je vhodné pro cyklotu-
ristiku, v horkých letních dnech rovněž doporučujeme 
návštěvu koupaliště v Holetíně. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x samostatné lůžko, 
kuchyň 2 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 2x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko. Zahradní kuchyň 25 m2. 
2x indukční vařič (3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka (60 l), mrazicí box (30 l), překapávač, 2x varná konvi-
ce, toustovač, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 
200 Kč/týden. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Klimatizace za poplatek 200 Kč/týden, ven-
kovní bazén s filtrem (pr. 5 m, solární ohřev), zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna, ohniště s grilem, 
udírna, posezení pod pergolou, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 4x, zahradní houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, ruské kuželky. Autobus 200 m 
(Včelákov), vlak 6 km (Hlinsko, Horka). Chata se nachází 
na sousedním pozemku vedle objektu majitele.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Hlinsko), pře-
hrada 24 km (Seč). Hrad 15 km (Rychmburk), les 500 m, 
muzeum 7 km (Hlinsko), přírodní zvláštnost 15 km 
(CHKO Železné hory), turistické stezky 50 m, zámek 
15 km (Slatiňany).

7 0,5 2

č. 1692

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2235 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 7 000 Kč.

Kód 1692 1859 2235* 2491 2556 2903 3234 3773 3800

Počet osob 5 6+2 6 4 4 4 4 7+1 4

do 20.6. a od 29.8. 11 270 8 890 7 980 7 280 7 000 7 980 8 330 7 210 6 510

20.6.-27.6. 12 250 11 270 8 680 9 170 7 630 8 680 8 680 8 120 9 380

22.8.-29.8. 12 250 11 270 11 690 9 170 7 630 8 680 8 890 8 120 9 380

27.6.-22.8. 15 190 12 880 13 230 9 730 9 100 10 220 9 310 9 100 10 780



HLINSKO: 4 os.  č. 2491
Rekreační chalupa s krytým bazénem situovaná na klidném místě na okraji známého města Hlinsko. Okolí objektu 
láká k turistickým a cykloturistickým výletům, ale i ke koupání, rybaření a výletům za poznáním. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, obytná místnost 18 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák (2 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (80 l), varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: plyn. bojler. Oplocený pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště mimo pozemek otevřené 
(počet míst: 2). Venkovní krytý bazén s filtrem (6x3x1,10 m), ohniště, gril přenosný, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola.  Autobus a vlak 800 m (Hlinsko). Objekt se nachází na pozemku 
majitele, část zahrady s bazénem je však k dispozici pouze klientům.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Skuteč), koupaliště 800 m (Hlinsko), přírodní koupaliště 2 km (Srní), rybník 
2 km. Les 100 m, muzeum 500 m (Hlinsko), muzeum 26 km (Slatiňany), skanzen 5 km (Veselý Kopec), turistické 
stezky 100 m, zámek 30 km (Litomyšl), 20 km (Nové Hrady).

0,8 0,1 0,1
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VYSOČINA

CHODEČ: 4 os.  č. 2556
V loveckém stylu zařízená rekreační chata s vnitřním 
i venkovním krbem, udírnou a posezením pod pergolou 
situovaná na klidné chatové osadě Chodeč,  na slunném 
místě v blízkosti lesa. Ideální ubytování pro milovníky 
krásné přírody, turistiky a cykloturistiky. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2, WC, koupelna (sprchový 
kout). Podkroví: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko (za-
střešený balkón 4 m2), ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko. 
Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 
4 m2, zahradní sprcha, krb zahradní i v domě (obývací 
pokoj), ohniště, gril, udírna, posezení pod pergolou, dře-
věný zahradní nábytek, badminton, petang. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 5 km. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Pelhřimov), 
přehrada 15 km (Trnávka), rybník 5 km (Pelhřimov). Les 
500 m, muzeum 5 km (Pelhřimov), turistické stezky 50 m, 
ZOO 30 km (Jihlava).

5 5 2

KLETEČNÁ U HUMPOLCE: 5 os.  č. 1692 
Pěkně zařízená chalupa s venkovním bazénem, prostor-
nou terasou  s pěkným výhledem do krajiny leží na okraji 
malé obce nacházející se nedaleko Želivské přehrady. 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x samostatné lůžko, obytná míst-
nost 16 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 4 m2, WC, koupel-
na (sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 8 m2 
2x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, 
ložnice 11 m2 2x samostatné lůžko (zastřešený balkón). 
El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 850 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. Tera-
sa 29 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 4 m, hl. 1,2 m), 
krb zahradní, krbová kamna (obývací místnost), ohniště, 
gril zahradní, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Autobus 300 m, vlak 8 km (Humpolec). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Humpolec), krytý 
bazén 12 km (Pelhřimov), přehrada 10 km (Trnávka), ryb-
ník 1 km. Hrad 17 km (Lipnice), les 50 m.

8 8 3

STARÝ TELEČKOV: 7+1 os.  č. 3773 
Pěkné vesnické stavení situované na okraji lesa v menší 
útulné vesničce. Hostům je k dispozici menší oplocený 
pozemek s posezením pod přístřeškem. 10 m od objektu 
je rybník s kapličkou, kde můžete posedět a kochat se 
okolní přírodou. 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout). 1. patro: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, ložni-
ce 15 m2 2x samost. lůžko 1x přistýlka, WC. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(120 l), mrazicí box (30 l), varná konvice, toustovač, to-
pinkovač. Pračka (automatická), vysavač, TV. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 100 m2, par-
koviště na pozemku (počet míst: 2). Krbová kamna (obý-
vací pokoj), gril zahradní, posezení, plast. a kovový zahr. 
nábytek, stolní tenis. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1,5 km (Pavlov), vlak 16 km (Žďár nad Sázavou). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Jihlava), krytý 
bazén 16 km (Žďár nad Sázavou), plavecký bazén 16 km 
(Žďár nad Sázavou), rybník 1,5 km (Pavlov). Hrad 38 km 
(Pernštejn), les 100 m, muzeum 16 km (Žďár nad Sáza-
vou), turistické stezky 10 m, vyhlídka 1 km, zámek 16 km 
(Polná), 16 km (Žďár nad Sázavou).

16 1,5 3

BOR U SKUTČE: 6 os.  č. 2235
Stylově zařízená chalupa s bazénem, lehátky, zastře-
šenou terasou s posezením a zahradním krbem bude 
přímo rájem pro všechny, kteří chtějí strávit příjemnou 
a klidnou dovolenou. Nenechte si ujít návštěvu známé-
ho skanzenu na Veselém Kopci (30 km). 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 1, po-
čet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: ložnice 25 m2 
2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 
2x samostatné lůžko, hala (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 1). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: 
el. bojler (150 l). Oplocený pozemek (zahrada) 900 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 
30 m2, venkovní bazén (5 x 3,5 x 1,7 m), krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), plastový zahradní náby-
tek, lehátka 2x. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze 
malé plemeno. Autobus 200 m. Nutné vlastní povlečení. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 14 km (Skuteč), přírod-
ní koupaliště 300 m (Bor u Skutče). Hrad 35 km (Svo-
janov), les 50 m, turistické stezky 500 m, zámek 15 km 
(Litomyšl), 30 km (Slatiňany), 5 km (Nové Hrady).

0,3 2 2

HEŘMANOV: 4 os.  č. 3234
V klidné chatové osadě na velmi prostorném travnatém 
pozemku je ukryta tato vkusně vybavená chata s prostor-
nou terasou, vnitřním krbem a ohništěm s grilem. Pro 
malé děti je k dispozici zahradní houpačka. Ubytování 
vhodné nejen pro rodinu s dětmi, ale hlavně pro milovní-
ky přírody, sběru lesních plodů a turistiky.
Suterén: komora, koupelna (WC, sprchový kout). Příze-
mí: obytná místnost 20 m2 1x samostatné lůžko (počet 
křesel: 4, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 6 m2. 
Podkroví: ložnice 5 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 5 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (louka) 1400 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, zahradní 
sprcha, krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, gril, plas-
tový zahradní nábytek, zahradní houpačka. Autobus 1 km 
(Heřmanov), vlak 5 km (Osova Bitýška).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km (Velké Meziří-
čí), rybník 300 m (Heřmanov). Les 200 m, muzeum 15 km 
(Velké Meziříčí), turistické stezky 200 m, zámek 18 km 
(Náměšť nad Oslavou).
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BOŽEJOV: 4 os.  č. 3800 
Stylově, moderně zařízená chata na rozhraní Vysočiny 
a Jižních Čech stojí na louce u lesa, 150 m od přírodního 
koupaliště. Klidné místo, krásná příroda, koupání, sběr les-
ních plodů, turistické a cyklistické stezky v blízkém okolí. 
Přízemí: koupelna 5 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), 
obývací pokoj 16 m2 (počet pohovek: 2, jídelní kout, 
zastřešená terasa 10 m2). Podkroví: ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko. 
El. horkovzdušná trouba, indukční vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (50 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, 2x TV, rádio s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek 
(zahrada + les) 1000 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 10 m2, krbová kamna (obývací 
pokoj), ohniště, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. 
Autobus 800 m (Božejov), vlak 10 km (Pelhřimov). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 10 km (Pelhřimov), 
přírodní koupaliště 150 m, rybolov 10 km. Hrad 20 km 
(Kámen), muzeum 10 km (Pelhřimov).

0,15 0,8 4

MÝTKA: 6+2 os.  č. 1859
Vkusně zařízená typická venkovská chalupa s velkou 
oplocenou zahradou, ohništěm a posezením se nachází 
na klidném místě v krásném kraji protkaném hustou 
sítí turistických stezek a cyklostezek. Ideální místo pro 
rodinnou dovolenou.
Přízemí: ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, obytná místnost 30 m2 1x sa-
mostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 2), jídelna 12 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, 
umyvadlo), veranda 6 m2 2x přistýlka - rozkládací gauč. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (220 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Ve-
randa, terasa 20 m2, venkovní bazén (5,5 x 3,7 x 1,2 m), 
krbová kamna, ohniště, posezení, plastový zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 
50 m, vlak 8 km (Slatiňany). Majitel objektu má přístup 
na dvůr a svoji část zahrady, která není k dispozici hos-
tům. Nutné vlastní povlečení. Platba spotřeby el. ener-
gie nad 30 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km, přehrada 10 km 
(Seč), přírodní koupaliště 3 km, rybník 6 km. Muzeum 
8 km (Slatiňany), turistické stezky 100 m, vyhlídka 3,5 km.
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VČELÁKOV: 4 os.  č. 2903
Malá vkusně a útulně zařízená chata situovaná na pěk-
ně upravené zahradě s bazénem, pergolou, ohništěm 
s grilem a udírnou je vhodná pro ubytování všech tou-
žících po odpočinku. Zdejší okolí je vhodné pro cyklotu-
ristiku, v horkých letních dnech rovněž doporučujeme 
návštěvu koupaliště v Holetíně. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x samostatné lůžko, 
kuchyň 2 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 2x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko. Zahradní kuchyň 25 m2. 
2x indukční vařič (3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka (60 l), mrazicí box (30 l), překapávač, 2x varná konvi-
ce, toustovač, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 
200 Kč/týden. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Klimatizace za poplatek 200 Kč/týden, ven-
kovní bazén s filtrem (pr. 5 m, solární ohřev), zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna, ohniště s grilem, 
udírna, posezení pod pergolou, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 4x, zahradní houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, ruské kuželky. Autobus 200 m 
(Včelákov), vlak 6 km (Hlinsko, Horka). Chata se nachází 
na sousedním pozemku vedle objektu majitele.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Hlinsko), pře-
hrada 24 km (Seč). Hrad 15 km (Rychmburk), les 500 m, 
muzeum 7 km (Hlinsko), přírodní zvláštnost 15 km 
(CHKO Železné hory), turistické stezky 50 m, zámek 
15 km (Slatiňany).
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č. 1692

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2235 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 7 000 Kč.

Kód 1692 1859 2235* 2491 2556 2903 3234 3773 3800

Počet osob 5 6+2 6 4 4 4 4 7+1 4

do 20.6. a od 29.8. 11 270 8 890 7 980 7 280 7 000 7 980 8 330 7 210 6 510

20.6.-27.6. 12 250 11 270 8 680 9 170 7 630 8 680 8 680 8 120 9 380

22.8.-29.8. 12 250 11 270 11 690 9 170 7 630 8 680 8 890 8 120 9 380

27.6.-22.8. 15 190 12 880 13 230 9 730 9 100 10 220 9 310 9 100 10 780

VITANOV U HLINSKA: 9-12 os.  č. 3743
Náš tip. Velmi dobře zařízená nová chalupa s bazénem, ví-
řivkou (popl. 1500 Kč/týden), jezírkem a pěknou upravenou 
zahradou s možností posezení pod pergolou. Klidné místo 
na břehu potoka. Doporučujeme pro pohodovou rodinnou 
dovolenou - v okolí velké množství míst k navštívení. 
Přízemí: obytná místnost (kuchyň. kout, jídelní kout, bar), 
WC, hala, koupelna (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manž. lůžko, 
ložnice 13 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, lož-
nice 9 m2 1x manž. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, 
WC, sportovní místnost 1x samost. lůžko. El. horkovzdušná 
trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (240 l), mrazicí box (53 l), varná kon-
vice, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, žehlička, 
2x TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: plyn. bojler. 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviš-
tě na pozemku (počet míst: 1). Veranda 25 m2, venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m,  hl. 0,7 m), krb v obývacím 
pokoji, ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný zahr. ná-
bytek, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. 
Autobus 300 m (Vitanov), vlak 800 m (Vitanov). Platba 
spotřeby el. energie, plynu a nákladů na vytápění na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Skuteč), přehrada 
19 km (Velké Dářko), přírodní koupaliště 4 km (Srní) lom, 
řeka 10 m (Chrudimka), hrad 18 km (Žumberk), muzeum 
28 km (Chrudim) skanzen 5 km (Veselý Kopec), zámek 
27 km (Nové Hrady), 24 km (Slatiňany), 27 km (Žďár n. S.).
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DUBOVICE: 7 os.  č. 3718
Účelně zařízený prázdninový domek s bazénem a pose-
zením u grilu. Klidné místo na okraji obce ležící na roz-
hraní Vysočiny a jižních Čech. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýlka, 
ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, kuchyň 24 m2 (jídelní 
kout, terasa 14 m2), koupelna (WC, sprchový kout, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 24 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, obytná místnost 24 m2 (počet kře-
sel: 1, počet pohovek: 1), WC. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (30 l), překapávač, varná konvice. Pračka (automatic-
ká), vysavač, LCD TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(130 l). Oplocený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
u objektu uzavřené (počet míst: 1). Terasa 14 m2, venkov-
ní bazén (6 x 3 x 1 m), gril zahradní, udírna, posezení, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 4x, písko-
viště, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, stolní 
tenis, skluzavka. Domácí zvíře - malé plemeno - po doho-
dě zdarma, větší na vyžádání a za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 5 km (Pelhřimov), vlak 5 km (Pelhřimov). Majitelka 
může občas přijít na zahradu zkontrolovat bazén. Bazén 
a zahradní gril jsou společné s druhou chalupou, která se 
nachází na stejném pozemku.
Tipy pro volný čas: aquapark 35 km (Jihlava), krytý ba-
zén 5 km (Pelhřimov), přehrada 9 km (Trnávka v Červené 
Řečici), přírodní koupaliště 3 km (rybník Stráž). Hrad 9 km 
(Kámen), les 300 m, muzeum 5 km (Pelhřimov), vyhlídka 
9 km (Křemešník), zámek 40 km (Červená Lhota), 45 km 
(Jindřichův Hradec).
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KALIŠTĚ : 6+1 os.  č. 3824_1
Stylově zařízený prázdninový dům. Vhodné pro větší rodinu, nebo dvě spřátelené skupiny, kdy bydlí spolu, ale 
zároveň odděleně ve dvou samostatných apartmánech. Klidné místo na okraji obce, na rozhraní Vysočiny a jižních 
Čech. V okolí jsou rozlehlé lesy bohaté na lesní plody. Mírně zvlněný terén vhodný pro cykloturistiku. V blízkém okolí 
uprostřed lesa je několik rybníků s čistou vodou ke koupání. 
Přízemí: ložnice 24 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 11 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko, obytná kuchyň 22 m2 1x přistýlka (kuchyňský kout, jídelní kout), obytná kuchyň 20 m2 (jídelní kout), 2x koupelna 
(WC, vana, umyvadlo). 2x plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, chladnička (220 l), mrazicí 
box (70 l), 2x varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x LCD TV, satelit, DVD přehrávač, CD přehrá-
vač, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení a průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkoviště 
u objektu uzavřené (počet míst: 2). Veranda 6 m2, dětský bazének, krbová kamna (obytná kuchyně), ohniště, udírna, 
posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 400 m (Kaliště), vlak 2 km (Jihlávka). Platba spotřeby el. energie a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Jenštejn), rybník 1 km. Les 500 m, muzeum 40 km (Telč), zámek 
18 km (Jindřichův Hradec), zámek 10 km (Žírovnice).
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CETORAZ - VALCHA: 6 os.  č. 3182
Dobře zařízená chata situovaná 100 m od rybníka v krás-
né přírodě. Ráno Vás probudí bublání dvou potůčků, 
po snídani se ihned vydejte do okolních lesů, které jsou 
právem nazývány houbařským rájem. Večer si pak Vaše 
úlovky můžete připravit na grilu či ohništi, které jsou 
Vám na objektu rovněž k dispozici. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). 
1. patro: ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, ložnice 11 m2 
1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko. El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(60 l), mrazicí box (5 l), překapávač, varná konvice. Vysa-
vač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (50 l). Otevřený pozemek (za-
hrada) 530 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 8 m2, krbová kamna, ohniště, gril přenos-
ný, plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malá rasa. Autobus 2 km (Cetoraz), vlak 
5 km (Obrataň). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 100 m (Valcha), 
muzeum 8 km, přírodní zvláštnost 15 km (Chýnovské jesky-
ně), zámek 55 km (Hluboká n. Vl.), 40 km (Červená Lhota).
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MILÍKOV: 3+1 os.  č. 3370 
Nová útulně zařízená chata s bazénem, zahradním krbem 
a ohništěm s posezením je vhodná pro ubytování menší 
rodiny turistů či cykloturistů hledajících klid a soukro-
mí uprostřed krásné přírody. Nejmenší návštěvníci jistě 
ocení pískoviště a zahradní houpačku, pro dospělé jsou 
připraveny ruské kuželky a kroket. 
Přízemí: WC, obytná kuchyň 12 m2 (počet křesel: 1, jídel-
ní kout), koupelna (sprch. kout), veranda 4 m2. Podkro-
ví: ložnice 20 m2 (průchozí) 1x samost. lůžko 1x manžel. 
lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč. El. horkovzdušná trouba, 
plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (60 l), mrazicí box (15 l), překapávač, varná 
konvice. Žehlička, TV, video, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem. Ohřev vody: el. bojler (30 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), 
krb zahradní, ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný 
a plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, za-
hradní houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (2 horská 
za poplatek 500 Kč/1 ks/týd., 2 starší jízdní zdarma), rus-
ké kuželky, kroket. Autobus 300 m (Milíkov), vlak 18 km 
(Žďár). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Jihlava), rybník 
4 km. Hrad 25 km (Pernštejn), muzeum 16 km (Velké Me-
ziříčí), zámek 15 km (Polná), zámek 45 km (Telč).
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PŘECKOV: 5 os./8 os.  č. 3462 
Prostorná účelně zařízená chalupa s možností rybaření 
na soukromém rybníku situovaná v malé obci na okraji 
Vysočiny. Vaše úlovky si můžete připravit na grilu, který 
je k dispozici na oplocené zahradě s krytým posezením. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2(počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), obytná místnost 28 m2 (průchozí) (počet 
křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 22 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (vana, umyvadlo), veranda 12 m2. Pod-
kroví: ložnice 14 m2 1x manžel. lůžko (počet křesel: 1), 
ložnice 28 m2 4x samost. lůžko (počet křesel: 4, počet 
pohovek: 1), ložnice 11 m2 2x samost.lůžko. El. varná des-
ka (4 plot.), kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (60 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, video. 
Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (zahrada) 
400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2), 
garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 18 m2, krbová 
kamna (obývací pokoj), kachlová kamna, ohniště (na sou-
kromé louce pronajímatele, 100 m od objektu), gril pře-
nosný, posezení pod pergolou, dřevěný zahr. nábytek, ká-
noe (na vyžádání, na soukromém rybníku pronajímatele, 
300 m od objektu), uzamykatelný prostor pro kola, stolní 
tenis. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Vlak 3 km (Rudí-
kov). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 11 km (Velké Meziříčí), 
přehrada 20 km (Dalešice). Hrad 40 km (Pernštejn), les 
500 m, zámek 26 km (Jaroměřice), 30 km (Telč), 24 km 
(Náměšť nad Oslavou), ZOO 40 km (Jihlava).
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ČÁSLAVSKO: 3+3 os.  č. 3708
Účelně zařízená chalupa s bazénem a prostornou oploce-
nou zahradou situovaná v malé obci na rozhraní jižních 
Čech a Vysočiny. Vhodné ubytování pro rodinu hledající 
klid a soukromí. 
Přízemí: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko 1x přistýlka (matrace), obytná místnost 22 m2 (počet 
křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 26 m2 
1x přistýlka - rozkl. gauč (jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Kombinovaný sporák s el. trou-
bou (4 el. plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), 
mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Vysavač, žehlička, TV. Ohřev vody: el. bojler 
(60 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1800 m2, parkoviště 
u objektu uzavřené (počet míst: 3). Terasa 12 m2, venkovní 
bazén (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), ohniště, posezení, plastový 
zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 50 m (Čáslavsko), vlak 
16 km (Pacov). Přístup na zahradu je přes stodolu. Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 16 km (Pacov), 
přírodní koupaliště 7 km (Čechtice). Hrad 20 km (Kámen), 
vyhlídka 8 km (Blaník), zámek 45 km (Červená Lhota).

7 4 4

NOVINKA

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3462 platí v termínu 
13.6.-20.6. cena 7 700 Kč pro max. 5 os., 8 190 Kč pro 6-8 os. U objektu č. 3743 platí uvedené ceny 
pro max. 9 os., každá další os. platí 630 Kč/týden.

Kód 3182 3370 3462* 3623 3708 3718 3743* 3824_1

Počet osob 6 3+1 5 8 18 3+3 7 9-12 6+1

do 20.6. a od 29.8. 9 030 7 210 6 230 8 190 25 690 7 490 10 990 14 210 11 830

20.6.-27.6. 10 430 8 820 8 610 10 570 29 400 9 240 12 040 18 000 14 910

22.8.-29.8. 10 430 8 820 8 120 10 570 26 390 9 240 12 040 17 500 14 910

27.6.-22.8. 11 830 9 310 9 100 11 620 32 270 10 710 13 230 18 480 16 940

RYCHNOV: 18 os.  č. 3623 
Pěkně zařízená nově zrenovovaná chalupa s 6 ložnicemi, prostornou uzavřenou zahradou a velkým nerezovým 
bazénem je umístěna v malebné obci na Vysočině. V okolí jsou ideální lesní terény pro cykloturistiku a pěší turistiku. 
Doporučujeme návštěvu nedalekých pískovcových skalních útvarů Toulovcovy maštale (vhodné pro rodiny s dětmi), 
skalních útvarů Devět skal (834m nad m), Čtyři palice, Perníčky, Malínská, Lisovská skála a pod. 
Přízemí: ložnice 18 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2), ložnice 17 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 22 m2 3x samostatné lůžko (jídelní kout), obytná místnost 45 m2 (počet křesel: 5, počet pohovek: 
1, kuchyňský kout, jídelní kout, zastřešená terasa 45 m2), WC, koupelna (sprchový kout, umyvadlo), koupelna (vana, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví (apartmán): ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné 
lůžko, ložnice 24 m2 3x samostatné lůžko, obytná místnost 26 m2 3x samostatné lůžko (kuchyňský kout, jídelní 
kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (180+90 l), 2x mrazicí box (60+400 l), překapávač, 2x varná konvice, toustovač, topinkovač, remoska, 
myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (300 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 6). Terasa 60 m2, venkovní bazén s filtrem 
(3x7 m, hl. 1,5 m, zastřešený, solární ohřev), zahradní sprcha, ohniště s grilem, gril přenosný, posezení, dřevěný 
zahradní nábytek, pískoviště, zahradní a dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Autobus 
500 m (Rychnov), vlak 4 km (Krouna). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 600 m (Rychnov), krytý bazén 12 km (Skuteč), skanzen 18 km (Veselý kopec), 
zámek 33 km (Litomyšl), 12 km (Nové Hrady).

0,6 0,1 0,5

VÍŘIVKA
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VÝCHODNÍ ČECHY

PRORUBY: 6 os.  č. 3191
Vkusně zařízená velmi prostorná chalupa s bazénem se 
skluzavkou situovaná na velkém pozemku je ideálním 
místem pro rodinnou rekreaci. Děti jistě ocení písko-
viště a zahradní houpačku, které jsou jim k dispozici 
na zahradě objektu, dospělí pak upravenou terasu 
vhodnou nejen na večerní posezení a grilování. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 2), jídelna 12 m2, kuchyň 12 m2, WC, koupel-
na (vana, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 
11 m2 1x manželské lůžko (počet pohovek: 1), ložnice 
7 m2 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 3x samostatné 
lůžko, obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička 
(100+50 l), mrazicí box (30 l), překapávač, varná konvi-
ce. Pračka (jednoduchá), vysavač, žehlička, 2x TV, sate-
lit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (170 l). Částečně oploce-
ný pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3, přístřešek pro 1 auto), garáž 
na pozemku (počet míst: 1). Terasa 30 m2, venkovní ba-
zén s filtrem (prům. 6 m, hl. 1,2 m), zahradní sprcha, krb 
na verandě, kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 5x, pískoviště, zahradní houpačka, možnost za-
půjč. jízdních kol (2 starší kola za poplatek 200 Kč/kolo/
týden), badminton, stolní tenis, ruské kuželky, petang, 
skluzavka, trampolína, kulečník: pool (s děrami). Do-
mácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 1 km (Proruby), 
vlak 10 km (Česká Skalice). Voda v objektu je železitá, 
majitel zajišťuje dodání pitné vody v barelech.
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Jaroměř), 
přehrada 10 km (Rozkoš), rybník 5 km (Chvalkovice). 
Les 200 m, muzeum 15 km (Jaroměř), turistické stezky 
200 m, zámek 30 km (Kuks), 26 km (Náchod), 30 km 
(Opočno), 20 km (Ratibořice).

10 4 4

LIBEL: 4+2 os.  č. 3775 
Zrekonstruovaná venkovská usedlost neboli „Chalupa 
u Elišky´´z roku 1834 s klenutými stropy, ležící v klid-
né obci Libel nedaleko města Rychnov nad Kněžnou, 
je zaručeným bodem odpočinku. Interiér zaujme svým 
venkovským stylem a netradičními kanadskými horko-
vzdušnými kamny, které ve své době používali kanadští 
dřevorubci. U objektu je k dispozici bazén s venkovní 
sprchou. Místo je ideální pro aktivní dovolenou. Okolí 
nabízí velké množství turistických cest, památek a zají-
mavostí – zámek Častolovice, zámek Doudleby či Mu-
zeum hraček v Rychnově nad Kněžnou. 
Přízemí: ložnice 1x manželské lůžko, obytná místnost 
30 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), 
WC, koupelna (vana). Sklokeramická varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box (46 l), varná konvice, toustovač, topinkovač, remo-
ska. Pračka (automatická), LCD TV, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (60 l). Oplocený pozemek (zahra-
da) 1400 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Te-
rasa, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,5 m), zahradní 
sprcha, krbová kamna (obytná místnost), ohniště, gril 
přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská houpačka, 
možnost zapůjč. jízdních kol (1 x pánské, 1x dámské 
trekingové, 1x horské juniorské), uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, stolní tenis. Autobus 300 m (Libel), 
vlak 4 km (Častolovice). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 7 km (Kostelec nad Or-
licí), rybník 300 m, řeka 7 km (Kostelec nad Orlicí). Hrad 
15 km (Potštejn), les 500 m, muzeum 6 km (Rychnov nad 
Kněžnou), turistické stezky 200 m, vyhlídka 500 m, zá-
mek 4 km (Častolovice), 6 km (Rychnov nad Kněžnou).

7 4 4

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ: 6 os./13 os.  č. 3858 
Nově zrekonstruovaný rodinný prázdninový dům nabízí 
„domov mimo domov“ v malebném Novém Městě nad 
Metují s řadou turistických atrakcí, rybolovem na přehradě 
Rozkoš a množstvím cyklostezek. Umožňuje sportovní vy-
žití a zábavu venku i uvnitř. U domu je prostorná oplocená 
zahrada. Uvnitř je hernička pro nejmenší, velká herna pro 
mládež a dospělé přímo u zahrady a minitělocvična. 
Přízemí: jídelna 16 m2, kuchyň 9 m2, WC, společenská 
místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, bar, 
WC), herna pro děti 10 m2, herna 50 m2, koupelna (WC, 
sprch. kout), sportovní místnost 35 m2. 1. patro: ložnice 
15 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka (WC, sprchový kout), 
2x ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka (WC, sprch. 
kout). Přízemí (apartmán): ložnice 18 m2 1x manželské 
lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, kuchyň 12 m2 1x přistýlka 
- rozkl. gauč (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout). 
El. varná deska (2 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 3x chladnička (100+120+50 l), 
mrazicí box (30 l), 2x varná konvice, toustovač, topinko-
vač. Vysavač, žehlička, plazmový TV, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (240 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
400 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Terasa 
30 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 1,2 m), 
gril přenosný a zahradní, posezení, dřevěný a plastový 
zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, uzamykatelný 
prostor pro kola, stolní tenis, elektronické šipky, petang. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malá plemena, 
zvyklá v bytě, na vyžádání u majitele. Autobus 300 m 
(Nové Město nad Metují), vlak 1 km (Nové Město nad 
Metují). V sousedním objektu bydlí pronajímatel
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2 km (Nové Město nad 
Metují), plavecký bazén 5 km (Dobruška), přehrada 4 km 
(Rozkoš). Zámek 10 km (Náchod), 8 km (Opočno),2 km 
(Nové Město nad Metují).

2 2 2

č. 3858

SKRYJE NAD BEROUNKOU: 5 os.  č. 1943 
Stylově zařízená chalupa situovaná na svažitém pozem-
ku na okraji obce v CHKO Křivoklátsko. Pokud Vás již ne-
bude bavit lenošení u chalupy, vypravte se na procházku 
ke Skryjským jezírkům či k řece Berounce. Vhodné pro 
milovníky klidné přírody. 
Přízemí: koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro: lož-
nice 20 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 
3x samostatné lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), 
kuchyň 6 m2. El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (80 l), varná konvice, remoska. TV. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 80 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 
6 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, dřevěný zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
250 m, vlak 15 km. Voda je pitná až po převaření. Klienti 
obdrží při příjezdu 10 l balené vody. Objekt je na svaži-
tém pozemku a má příkré schody.
Tipy pro volný čas: hrad 40 km (Karlštejn),15 km (Kři-
voklát), les 450 m, muzeum 300 m, přírodní zvláštnost 
2,5 km (Skryjská jezírka), turistické stezky 50 m, vyhlídka 
200 m.

0,45 0,25 0,25 BRÁNOV - LUH: 5 os.  č. 2148
Moderně a stylově zařízená chalupa s venkovním pose-
zením se zahradním krbem situovaná na klidném místě 
uprostřed křivoklátských lesů na břehu řeky Berounky 
(v místě přívoz a pamětní síň spisovatele Oty Pavla). 
Ideální ubytování pro milovníky klidu, vášnivé rybáře 
a zájemce o nenáročnou pěší turistiku nebo cyklistiku. 
Přízemí: obytná místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 2), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 30 m2 1x manž. 
lůžko (počet křesel: 2), obývací ložnice 20 m2 (průchozí) 
3x samost. lůžko (počet křesel: 3). Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), 
mrazicí box, překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 150 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Krb zahradní i v domě (obývací pokoj), ohniště 
s grilem, posezení, dřevěný zahr. nábytek, kajak (pro 2 oso-
by za popl. na místě 110 Kč/den). Domácí zvíře za poplatek 
(350 Kč). Autobus 1500 m, vlak 4 km (Křivoklát). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 25 km (Rakovník), řeka 
50 m. Hrad 11 km (Týřov), 14 km (Točník), hrad 30 km 
(Karlštejn), 5 km (Křivoklát), les 20 m, vyhlídka 500 m.

0,05 1,5 1,5

BŘEZOVÁ: 4 os.  č. 3208 
Stylově zařízená chata situovaná na klidném místě 
na prostorném pozemku, kterým protéká potok je vhod-
ná pro ubytování početnější rodiny. Během Vaší dovolené 
si určitě udělejte výlet na hrady Točník či Křivoklát. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, kuchyň. 
kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), 
veranda 6 m2. Podkroví: ložnice 14 m2 (průchozí) 2x sa-
most. lůžko 1x manž. lůžko 2x přistýlka. Plyn. sporák s plyn. 
troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (60 l), mra-
zicí box (15 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (20 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 600 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Krbová 
kamna (obytná místnost), ohniště, gril přenosný, dřevěný 
zahr. nábytek. Autobus 1 km (Březová), vlak 8 km (Hořovice). 
V objektu jsou příkré schody. Na okraji zahrady teče potok.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Hořovice), koupaliště 
9 km (Zdice), přírodní koupaliště 2 km (Březová). Hrad 600 m 
(Točník), 15 km (Křivoklát), 25 km (Koněpruské jeskyně).2 2 2

KŘIVOKLÁTSKO

OPOČNO: 3+2 os.  č. 3771 
Účelně zařízená chata s balkónem s výhledem na rybník 
Broumar. 800 m od objektu je pěkné koupaliště (tenisové 
kurty, prolézačky). Doporučujeme pro klidnou rodinnou 
dovolenou. 
Suterén (garáž): koupelna (sprchový kout, umyvadlo). 
Přízemí: ložnice 1x samostatné lůžko 1x patrové lůžko, 
kuchyň 4 m2, koupelna (WC, sprchový kout), obývací po-
koj 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout). 
1. patro: ložnice 2x samostatné lůžko. El. vařič (2 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (175+10 l), mrazicí 
box (87 l), varná konvice. Vysavač, LCD TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler. Pozemek částečně oploce-
ný živým plotem (zahrada) 70 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Klimatizace (mobilní, umístěna v podkroví ), veranda 
12 m2, dětský bazének, zahradní sprcha, krb v obývacím 
pokoji, ohniště s grilem, gril přenosný, udírna, posezení 
pod pergolou, plastový zahradní nábytek, slunečník, za-
hradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 400 m (Opočno), vlak 
3 km (Opočno). Do ložnice v 1. patře je vstup po žebříku. 
V této ložnici je snížený strop, ubytování vhodné spíše 
pro děti. Některá lůžka jsou pouze matrace. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 800 m. Les 
100 m, muzeum 1,5 km (Opočno), turistické stezky 50 m, 
vyhlídka 1,5 km, zámek 1,5 km (Opočno).

0,8 0,4 0,8

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3819 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 10 010 Kč.

Kód 1943 2148 3191 3208 3771 3775 3819* 3858

Počet osob 5 5 6 4 3+2 4+2 6 6 13

do 20.6. a od 29.8. 5 180 8 820 12 040 7 000 7 980 8 540 9 800 14 210 17 220

20.6.-27.6. 5 600 9 240 14 980 8 400 8 890 11 480 10 430 16 870 19 880

22.8.-29.8. 5 600 9 240 14 210 8 400 9 380 11 480 10 430 16 870 19 880

27.6.-22.8. 6 510 10 710 17 010 9 310 9 800 13 720 13 300 19 530 22 470

POLOM: 6 os.  č. 3819 
Nová moderně zařízená roubenka na polosamotě v osadě Hájek.V létě můžete posedět na terase s výhledem na blízké 
lesy. Přímo na zahrádku přijdou často srna se srnčaty či zajíc. Náš tip pro všechny, kteří ocení ticho a pobyt v přírodě, 
okolí je ideální pro procházky po lesích či pro cyklotoulky malebným krajem Divoké Orlice. Doporučujeme vyjížďky na ko-
ních po okolí. EXTRA NABÍDKA: v ceně týdenního pobytu  zdarma 30 min program „Seznámení se s lamou a alpakou“ 
ve Lhotách u Potštejna (dozvíte se, odkud zvířata pocházejí, jak se liší, čím se živí, jaké je jejich využití). Lamy Puno, Karlík 
a Kika se Vám představí v plné kráse. Možnost dokoupit procházku s lamou nebo vyjížďku na koni pro děti i dospělé. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manž. lůžko, ložnice 16 m2 1x manž. lůžko, WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo), obývací 
pokoj 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout). 1. patro: ložnice 2x samost. lůžko. El. trou-
ba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (166 l), mrazicí box (18 l), překapávač, varná 
konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (příroda) 
1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), terasa 15 m2, dětský bazének, gril, dřevěný zahr. nábytek, slu-
nečník, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Vlak 7 km (Potštejn). Na stejném pozemku stojí i dům pronajímatele. 
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 35 km (Pastviny), přírodní koupaliště 2 km (Polom), 
řeka 7 km (Potštejn). Hrad 7 km (Potštejn), les 50 m.

2 4 7

NOVINKA
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VÝCHODNÍ ČECHY

PRORUBY: 6 os.  č. 3191
Vkusně zařízená velmi prostorná chalupa s bazénem se 
skluzavkou situovaná na velkém pozemku je ideálním 
místem pro rodinnou rekreaci. Děti jistě ocení písko-
viště a zahradní houpačku, které jsou jim k dispozici 
na zahradě objektu, dospělí pak upravenou terasu 
vhodnou nejen na večerní posezení a grilování. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 2), jídelna 12 m2, kuchyň 12 m2, WC, koupel-
na (vana, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 
11 m2 1x manželské lůžko (počet pohovek: 1), ložnice 
7 m2 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 3x samostatné 
lůžko, obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička 
(100+50 l), mrazicí box (30 l), překapávač, varná konvi-
ce. Pračka (jednoduchá), vysavač, žehlička, 2x TV, sate-
lit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (170 l). Částečně oploce-
ný pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3, přístřešek pro 1 auto), garáž 
na pozemku (počet míst: 1). Terasa 30 m2, venkovní ba-
zén s filtrem (prům. 6 m, hl. 1,2 m), zahradní sprcha, krb 
na verandě, kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 5x, pískoviště, zahradní houpačka, možnost za-
půjč. jízdních kol (2 starší kola za poplatek 200 Kč/kolo/
týden), badminton, stolní tenis, ruské kuželky, petang, 
skluzavka, trampolína, kulečník: pool (s děrami). Do-
mácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 1 km (Proruby), 
vlak 10 km (Česká Skalice). Voda v objektu je železitá, 
majitel zajišťuje dodání pitné vody v barelech.
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Jaroměř), 
přehrada 10 km (Rozkoš), rybník 5 km (Chvalkovice). 
Les 200 m, muzeum 15 km (Jaroměř), turistické stezky 
200 m, zámek 30 km (Kuks), 26 km (Náchod), 30 km 
(Opočno), 20 km (Ratibořice).

10 4 4

LIBEL: 4+2 os.  č. 3775 
Zrekonstruovaná venkovská usedlost neboli „Chalupa 
u Elišky´´z roku 1834 s klenutými stropy, ležící v klid-
né obci Libel nedaleko města Rychnov nad Kněžnou, 
je zaručeným bodem odpočinku. Interiér zaujme svým 
venkovským stylem a netradičními kanadskými horko-
vzdušnými kamny, které ve své době používali kanadští 
dřevorubci. U objektu je k dispozici bazén s venkovní 
sprchou. Místo je ideální pro aktivní dovolenou. Okolí 
nabízí velké množství turistických cest, památek a zají-
mavostí – zámek Častolovice, zámek Doudleby či Mu-
zeum hraček v Rychnově nad Kněžnou. 
Přízemí: ložnice 1x manželské lůžko, obytná místnost 
30 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), 
WC, koupelna (vana). Sklokeramická varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box (46 l), varná konvice, toustovač, topinkovač, remo-
ska. Pračka (automatická), LCD TV, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (60 l). Oplocený pozemek (zahra-
da) 1400 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Te-
rasa, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,5 m), zahradní 
sprcha, krbová kamna (obytná místnost), ohniště, gril 
přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská houpačka, 
možnost zapůjč. jízdních kol (1 x pánské, 1x dámské 
trekingové, 1x horské juniorské), uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, stolní tenis. Autobus 300 m (Libel), 
vlak 4 km (Častolovice). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 7 km (Kostelec nad Or-
licí), rybník 300 m, řeka 7 km (Kostelec nad Orlicí). Hrad 
15 km (Potštejn), les 500 m, muzeum 6 km (Rychnov nad 
Kněžnou), turistické stezky 200 m, vyhlídka 500 m, zá-
mek 4 km (Častolovice), 6 km (Rychnov nad Kněžnou).

7 4 4

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ: 6 os./13 os.  č. 3858 
Nově zrekonstruovaný rodinný prázdninový dům nabízí 
„domov mimo domov“ v malebném Novém Městě nad 
Metují s řadou turistických atrakcí, rybolovem na přehradě 
Rozkoš a množstvím cyklostezek. Umožňuje sportovní vy-
žití a zábavu venku i uvnitř. U domu je prostorná oplocená 
zahrada. Uvnitř je hernička pro nejmenší, velká herna pro 
mládež a dospělé přímo u zahrady a minitělocvična. 
Přízemí: jídelna 16 m2, kuchyň 9 m2, WC, společenská 
místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, bar, 
WC), herna pro děti 10 m2, herna 50 m2, koupelna (WC, 
sprch. kout), sportovní místnost 35 m2. 1. patro: ložnice 
15 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka (WC, sprchový kout), 
2x ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka (WC, sprch. 
kout). Přízemí (apartmán): ložnice 18 m2 1x manželské 
lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, kuchyň 12 m2 1x přistýlka 
- rozkl. gauč (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout). 
El. varná deska (2 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 3x chladnička (100+120+50 l), 
mrazicí box (30 l), 2x varná konvice, toustovač, topinko-
vač. Vysavač, žehlička, plazmový TV, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (240 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
400 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Terasa 
30 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 1,2 m), 
gril přenosný a zahradní, posezení, dřevěný a plastový 
zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, uzamykatelný 
prostor pro kola, stolní tenis, elektronické šipky, petang. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malá plemena, 
zvyklá v bytě, na vyžádání u majitele. Autobus 300 m 
(Nové Město nad Metují), vlak 1 km (Nové Město nad 
Metují). V sousedním objektu bydlí pronajímatel
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2 km (Nové Město nad 
Metují), plavecký bazén 5 km (Dobruška), přehrada 4 km 
(Rozkoš). Zámek 10 km (Náchod), 8 km (Opočno),2 km 
(Nové Město nad Metují).

2 2 2

č. 3858

SKRYJE NAD BEROUNKOU: 5 os.  č. 1943 
Stylově zařízená chalupa situovaná na svažitém pozem-
ku na okraji obce v CHKO Křivoklátsko. Pokud Vás již ne-
bude bavit lenošení u chalupy, vypravte se na procházku 
ke Skryjským jezírkům či k řece Berounce. Vhodné pro 
milovníky klidné přírody. 
Přízemí: koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro: lož-
nice 20 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 
3x samostatné lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), 
kuchyň 6 m2. El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (80 l), varná konvice, remoska. TV. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 80 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 
6 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, dřevěný zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
250 m, vlak 15 km. Voda je pitná až po převaření. Klienti 
obdrží při příjezdu 10 l balené vody. Objekt je na svaži-
tém pozemku a má příkré schody.
Tipy pro volný čas: hrad 40 km (Karlštejn),15 km (Kři-
voklát), les 450 m, muzeum 300 m, přírodní zvláštnost 
2,5 km (Skryjská jezírka), turistické stezky 50 m, vyhlídka 
200 m.

0,45 0,25 0,25 BRÁNOV - LUH: 5 os.  č. 2148
Moderně a stylově zařízená chalupa s venkovním pose-
zením se zahradním krbem situovaná na klidném místě 
uprostřed křivoklátských lesů na břehu řeky Berounky 
(v místě přívoz a pamětní síň spisovatele Oty Pavla). 
Ideální ubytování pro milovníky klidu, vášnivé rybáře 
a zájemce o nenáročnou pěší turistiku nebo cyklistiku. 
Přízemí: obytná místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 2), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 30 m2 1x manž. 
lůžko (počet křesel: 2), obývací ložnice 20 m2 (průchozí) 
3x samost. lůžko (počet křesel: 3). Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), 
mrazicí box, překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 150 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Krb zahradní i v domě (obývací pokoj), ohniště 
s grilem, posezení, dřevěný zahr. nábytek, kajak (pro 2 oso-
by za popl. na místě 110 Kč/den). Domácí zvíře za poplatek 
(350 Kč). Autobus 1500 m, vlak 4 km (Křivoklát). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 25 km (Rakovník), řeka 
50 m. Hrad 11 km (Týřov), 14 km (Točník), hrad 30 km 
(Karlštejn), 5 km (Křivoklát), les 20 m, vyhlídka 500 m.

0,05 1,5 1,5

BŘEZOVÁ: 4 os.  č. 3208 
Stylově zařízená chata situovaná na klidném místě 
na prostorném pozemku, kterým protéká potok je vhod-
ná pro ubytování početnější rodiny. Během Vaší dovolené 
si určitě udělejte výlet na hrady Točník či Křivoklát. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, kuchyň. 
kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), 
veranda 6 m2. Podkroví: ložnice 14 m2 (průchozí) 2x sa-
most. lůžko 1x manž. lůžko 2x přistýlka. Plyn. sporák s plyn. 
troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (60 l), mra-
zicí box (15 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (20 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 600 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Krbová 
kamna (obytná místnost), ohniště, gril přenosný, dřevěný 
zahr. nábytek. Autobus 1 km (Březová), vlak 8 km (Hořovice). 
V objektu jsou příkré schody. Na okraji zahrady teče potok.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Hořovice), koupaliště 
9 km (Zdice), přírodní koupaliště 2 km (Březová). Hrad 600 m 
(Točník), 15 km (Křivoklát), 25 km (Koněpruské jeskyně).2 2 2

KŘIVOKLÁTSKO

OPOČNO: 3+2 os.  č. 3771 
Účelně zařízená chata s balkónem s výhledem na rybník 
Broumar. 800 m od objektu je pěkné koupaliště (tenisové 
kurty, prolézačky). Doporučujeme pro klidnou rodinnou 
dovolenou. 
Suterén (garáž): koupelna (sprchový kout, umyvadlo). 
Přízemí: ložnice 1x samostatné lůžko 1x patrové lůžko, 
kuchyň 4 m2, koupelna (WC, sprchový kout), obývací po-
koj 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout). 
1. patro: ložnice 2x samostatné lůžko. El. vařič (2 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (175+10 l), mrazicí 
box (87 l), varná konvice. Vysavač, LCD TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler. Pozemek částečně oploce-
ný živým plotem (zahrada) 70 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Klimatizace (mobilní, umístěna v podkroví ), veranda 
12 m2, dětský bazének, zahradní sprcha, krb v obývacím 
pokoji, ohniště s grilem, gril přenosný, udírna, posezení 
pod pergolou, plastový zahradní nábytek, slunečník, za-
hradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 400 m (Opočno), vlak 
3 km (Opočno). Do ložnice v 1. patře je vstup po žebříku. 
V této ložnici je snížený strop, ubytování vhodné spíše 
pro děti. Některá lůžka jsou pouze matrace. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 800 m. Les 
100 m, muzeum 1,5 km (Opočno), turistické stezky 50 m, 
vyhlídka 1,5 km, zámek 1,5 km (Opočno).

0,8 0,4 0,8

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3819 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 10 010 Kč.

Kód 1943 2148 3191 3208 3771 3775 3819* 3858

Počet osob 5 5 6 4 3+2 4+2 6 6 13

do 20.6. a od 29.8. 5 180 8 820 12 040 7 000 7 980 8 540 9 800 14 210 17 220

20.6.-27.6. 5 600 9 240 14 980 8 400 8 890 11 480 10 430 16 870 19 880

22.8.-29.8. 5 600 9 240 14 210 8 400 9 380 11 480 10 430 16 870 19 880

27.6.-22.8. 6 510 10 710 17 010 9 310 9 800 13 720 13 300 19 530 22 470

POLOM: 6 os.  č. 3819 
Nová moderně zařízená roubenka na polosamotě v osadě Hájek.V létě můžete posedět na terase s výhledem na blízké 
lesy. Přímo na zahrádku přijdou často srna se srnčaty či zajíc. Náš tip pro všechny, kteří ocení ticho a pobyt v přírodě, 
okolí je ideální pro procházky po lesích či pro cyklotoulky malebným krajem Divoké Orlice. Doporučujeme vyjížďky na ko-
ních po okolí. EXTRA NABÍDKA: v ceně týdenního pobytu  zdarma 30 min program „Seznámení se s lamou a alpakou“ 
ve Lhotách u Potštejna (dozvíte se, odkud zvířata pocházejí, jak se liší, čím se živí, jaké je jejich využití). Lamy Puno, Karlík 
a Kika se Vám představí v plné kráse. Možnost dokoupit procházku s lamou nebo vyjížďku na koni pro děti i dospělé. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manž. lůžko, ložnice 16 m2 1x manž. lůžko, WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo), obývací 
pokoj 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout). 1. patro: ložnice 2x samost. lůžko. El. trou-
ba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (166 l), mrazicí box (18 l), překapávač, varná 
konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (příroda) 
1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), terasa 15 m2, dětský bazének, gril, dřevěný zahr. nábytek, slu-
nečník, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Vlak 7 km (Potštejn). Na stejném pozemku stojí i dům pronajímatele. 
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 35 km (Pastviny), přírodní koupaliště 2 km (Polom), 
řeka 7 km (Potštejn). Hrad 7 km (Potštejn), les 50 m.

2 4 7
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STŘEDNÍ ČECHY

RADOVESICE: 10+4 os.  č. 3788 
Luxusní stavení v malé obci na břehu řeky Ohře nedaleko hradu Hazmburg. Na uzavřeném pozemku s maximem sou-
kromí máte k dispozici vyhřívaný bazén s protiproudem, zahradní houpačku i lehátka, trampolínu i plyn. krb. Objekt se 
pak skládá ze dvou velkoryse vybavených a perfektně zařízených budov, kde mimo jiné najdete kulečník, stolní fotbal, 
rotoped,  2x DVD, dataprojektor a počítač s Wifi připojením. 
Hlavní budova - přízemí: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, herna 37 m2 (počet 
pohovek: 1), koupelna 2 m2 (sprchový kout), obývací pokoj 36 m2 (počet pohovek: 1). Hlavní budova - 1. patro: 
ložnice 23 m2 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, herna 80 m2, koupelna 12 m2 (vana, umyvadlo). 
Vedlejší budova - přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 5 m2, WC, 
koupelna 9 m2 (WC, vana, umyvadlo), obývací pokoj 13 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet pohovek: 1). 2x kom-
binovaný sporák s el. troubou (4 el. + 4 plyn. plot.), 2x mikrovlnná trouba, 3x chladnička, 3x mrazicí box, 2x varná 
konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x LCD TV, satelit, 3x video, 
2x DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, počítač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 472 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Klimatizace 
(v ložnicích v 1. patře hlavní budovy), venkovní krytý bazén (3,6 x 6,6 m, hl. 1,6 m, slaná voda, protiproud), zahradní 
sprcha, ohniště, plynový gril, posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 5x, pískoviště, zahradní a dětská houpačka, 
badminton, stolní tenis, elektronické šipky, petang, trampolína, kulečník: pool (s děrami). Autobus a vlak 1 km (Li-
bochovice).Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 1 km (Libochovice), přírodní koupaliště 1 km (Libochovice), rybník 8 km (Bu-
dyně), řeka 400 m, termální koupaliště 8 km (Mšené Lázně). Hrad 8 km (Hazmburg), hrad 8 km (Vodní hrad Budyně), 
zámek 1 km (Libochovice).

0,4 0,3 0,5

ZBÝŠOV: 2+3 os.  č. 3338 
Velice pěkná a dobře vybavená chata situovaná u 10 ha 
velkého rybníka (možnost koupání, rybaření, půjčovna 
loděk a šlapadel), v blízkosti lesa (houbaření, cyklis-
tické trasy). V objektu je hostům k dispozici kompletní 
itinerář cyklistických tras vč. všech památek a možností 
různých výletů po okolí.
Přízemí: obytná místnost 18 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč, WC, obytná kuchyň 12 m2 (počet pohovek: 
1), koupelna 4 m2 (vana, umyvadlo), veranda 4 m2. 
Podkroví: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko. El. va-
řič (2 plot.), plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oploce-
ný pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 2). Krb v obytné místnosti, ohniš-
tě, gril přenosný, plastový zahradní nábytek, slunečník. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 300 m (Zbý-
šov), vlak 3 km (Vlkaneč).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Čáslav), pře-
hrada 30 km (Seč), rybník 200 m (Zbýšov). Hrad 16 km 
(Ledeč nad Sázavou), turistické stezky 200 m, zámek 
14 km (Žleby).

0,2 0,5 0,4

JEVANY: 5 os.  č. 1848 
Účelně zařízená chata s větším pozemkem  ležící v klidné 
chatové osadě v Jevanech. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 9 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 12 m2. Podkroví: 
ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 2x samo-
statné lůžko. Plynový sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevře-
ný pozemek (příroda) 400 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené. Terasa 18 m2, gril, posezení, plastový zahradní 
nábytek, pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé 
plemeno. Autobus 500 m. Schody do podkroví jsou příkré. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 2 km (Vyžlovka), rybník 
500 m. Hrad 30 km (Konopiště), Český Šternberk 35 km, 
les 50 m, muzeum 30 km (Kutná Hora).

2 0,5 0,5

ZVÁNOVICE: 4 os.  č. 3821
Jednoduše, účelně zařízená chata stojí na okraji chatové 
osady, 800 m od centra obce. Klidné místo na okraji lesa, 
oplocená zahrada s malou terasou s venkovním poseze-
ním. V okolí jsou cyklostezky, možnost koupání v Jeva-
nech nebo ve Vyžlovce. 
Přízemí: kuchyň 12 m2 (jídelní kout, umyvadlo), koupelna 
(WC, vana), obývací pokoj 15 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1). Podkroví: ložnice 12 m2 1x samost. lůžko 
1x manž. lůžko, ložnice 14 m2 1x manž. lůžko (balkón 6 m2). 
El. trouba, kombinovaný sporák (4 plyn. plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (160 l), mrazicí box (30 l), varná kon-
vice, toustovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
LCD TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (25 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 450 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 1). Terasa 5 m2, gril přenosný, posezení, dřevě-
ný zahradní nábytek, dětská houpačka, možnost zapůjč. 
jízdních kol (po domluvě s majitelem na místě je možnost 
zapůjčení čtyř starších jízdních kol). Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč, pouze menší plemeno. Autobus 1 km (Zvá-
novice). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 10 km (Jevany), 
12 km (Vyžlovka).

10 1 6

BUKOVÁ: 4 os.  č. 2193
Pěkná rekreační chata s novou přístavbou na velké peč-
livě udržované zahradě. Chata je obklopena nádherný-
mi lesy, krásný výhled do údolí si můžete vychutnat při 
posezení na terase s grilem či u ohniště. Malé děti ocení 
prolézačky a houpačku, velcí návštěvníci pak množství
rybníků s možností koupání či rybaření, možnost vyjížď-
ky po značených cyklistických trasách či výletů na zají-
mavé historické a kulturní památky. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2, kuchyň 12 m2 (jídelní 
kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 15 m2 2x manželské lůžko. El. sporák (2 
plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí 
box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žeh-
lička, rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, 
ohniště s grilem, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Do-
mácí zvíře za poplatek (300 Kč, pouze malé plemeno, 
na vyžádání u majitele.). Autobus 150 m, vlak 4 km. 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km, rybník 
1,5 km. Hrad 25 km (Orlík), les 100 m, muzeum 5 km 
(Rožmitál pod Třemšínem), přírodní zvláštnost 25 km 
(Koněpruské jeskyně), turistické stezky 150 m, vyhlídka 
5 km (Třemšín).

1 1,5 1,5

BUKOVÁ: 5 os.  č. 3304
Dobře zařízený apartmán v samostatném rekreačním 
objektu s bazénem doporučujeme k pobytu především 
rodinám s dětmi. Právě děti zcela jistě ocení dětský do-
meček, pískoviště, houpačku a množství hraček, které 
budou mít společné s dcerou pronajímatelů. Na spo-
lečné zahradě je hostům rovněž k dispozici zahradní 
krb a gril. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (kuchyňský kout). Podkroví: ložnice 14 m2 
4x samostatné lůžko. Mezipatro: koupelna (WC, spr-
chový kout). Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, DVD přehrávač, radiomagneto-
fon,WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 2). Dětská stolička, venkovní ba-
zén s filtrem (5,5x3,7x1,2 m, společný s pronajímateli), 
krb zahradní, krbová kamna v obytné místnosti, gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, pískoviště, dětská 
houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, na vyžádá-
ní u majitele. Autobus 150 m, vlak 5 km (Rožmitál). Pro-
najímatel bydlí v sousedním domě (10 m od objektu). 
Zahrada je společná.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Příbram), rybník 
2 km. Hrad 30 km (Orlík), muzeum 15 km (Příbram), pří-
rodní zvláštnost 25 km (Koněpruské jeskyně), turistic-
ké stezky 100 m, vyhlídka 5 km (Třemšín), zámek 9 km 
(Březnice).

15 2 2

ČENKOV: 4 os.  č. 3334 
Malá účelně zařízená chata s bazénem vhodná pro 
pobyt nenáročné klientely se nachází uprostřed krás-
né přírody brdských lesů. Na zahradě je přímo ráj pro 
malé děti - pískoviště, zahradní houpačka, kolotoč, 
skluzavka. Loukou pod okny chaty protéká potůček, 
který vytéká z chovného rybníku za plotem zahrady 
(k bližšímu prozkoumání rybníku možnost zapůjčení na-
fukovacího člunu). Po náročném dni si můžete zakoupit 
grilovanou klobásu, pivo či limonádu ve stánku majitele 
chaty, který je umístěn v těsné blízkosti objektu. Stánek 
je oddělený od pozemku a chaty. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko 1x patro-
vé lůžko, obytná místnost 26 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), WC, koupelna 6 m2 (WC, sprchový kout). 
El. trouba, plyn. varná deska (2 plot.), mikrovlnná trou-
ba, chladnička (60 l), mrazicí box (15 l), překapávač, 
varná konvice. Pračka (jednoduchá), vysavač, TV, satelit, 
radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (20 l). Oplocený 
pozemek (louka) 1200 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 
4,2 m, hl. 1,2 m), krb zahradní, krbová kamna v obytné 
místnosti, ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní ná-
bytek, pískoviště, zahradní houpačka, možnost zapůjč. 
jízdních kol (4x kolo pro dospělého, 2x kolo pro dítě), 
stolní tenis, trampolína. Domácí zvíře zdarma. Autobus 
300 m (Čenkov), vlak 1,5 km (Čenkov). Voda v objektu 
není pitná, majitel zajišťuje dodávku v 30 l barelech.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Příbram), pře-
hrada 30 km (Orlík), přírodní koupaliště 2 km (Jince). 
Hrad 18 km (Točník), muzeum 12 km (Příbram), přírodní 
zvláštnost 25 km (Koněpruské jeskyně), zámek 10 km 
(Hořovice).

2 2 2

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před 
nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je ma-
jitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2193 platí v termínech 
od 29.8. cena 5 880 Kč.

Kód 1848 2193* 3304 3334 3338 3698 3788 3821

Počet osob 5 4 5 4 2+3 5+2 10+4 4

do 20.6. a od 29.8. 5 880 6 300 5 530 6 020 6 440 7 000 24 990 6 510

20.6.-27.6. 6 580 6 720 5 880 6 370 6 790 8 400 29 990 8 330

22.8.-29.8. 6 580 6 300 6 930 6 370 6 790 8 400 34 990 8 330

27.6.-22.8. 7 700 7 210 7 280 6 790 8 190 10 430 34 990 9 800

ČENKOV: 5+2 os.  č. 3698 
Nově zrekonstruovaná vilka s bazénem se nachází v zahradě u lesa na okraji obce v Brdech. Ideální ubytování pro 
pohodovou rodinnou dovolenou (stolní tenis, stolní fotbal, trampolína, pergola s grilem). 
Přízemí: kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 5 m2 (vana, umyvadlo), obývací pokoj 14 m2 2x přistýlka - 
rozkládací gauč (počet křesel: 2). 1. patro: ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, ložnice 8 m2 1x samostatné lůžko, 
ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (40 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (125 l). Oplocený pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště 
na ulici otevřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem (Průměr bazénu 4,8 m, 
hl. 0,9 m), plynový gril, posezení pod pergolou, plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka, stolní tenis, trampo-
lína. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze menší plemeno. Autobus 300 m (Čenkov), vlak 1,5 km (Čenkov). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Příbram), přehrada 30 km (Orlík), přírodní koupaliště 2 km (Jince). Hrad 
18 km (Točník), muzeum 12 km (Příbram), přírodní zvláštnost 25 km (Koněpruské jeskyně), zámek 10 km (Hořovice).

2 0,1 1,6



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků pla-
cených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, zkapalněný plyn) budou součástí nájezdových pokynů, 
které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 3398 platí v termínech od 29.8. cena 7 490 Kč.

Kód 951 1987 3011 3071 3131 3398* 3805 3846

Počet osob 5 5 7 3+1 4+2 5 2+2 4+2

do 20.6. a od 29.8. 6 020 7 770 6 720 5 670 5 320 7 980 6 510 13 930

20.6.-27.6. 7 840 8 680 7 070 6 020 5 670 9 520 7 770 14 280

22.8.-29.8. 7 210 8 680 7 070 6 230 6 370 9 520 7 770 14 280

27.6.-22.8. 8 190 9 730 8 470 6 790 6 790 12 740 8 260 14 700
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POSÁZAVÍ

KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU:  5 os.         č. 3398 
Moderně zařízený apartmán se společným vchodem, bazénem, prostornou zahradou, krbem a posezením. Dům se 
nachází na samotě, na úpatí Milešovky. Ideální místo pro milovníky romantiky, přírody a turistiky. Na objekt navazuje 
chov daňků a muflonů. 
Přízemí: ložnice 22 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 
25 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2, koupelna 6 m2 (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). Plyn. 
sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (132 l), mrazicí box (41 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, topinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (7x4x1,20 m, solární ohřev), krb zahradní i v domě (obývací 
pokoj), ohniště, gril zahradní, posezení, dřevěný a kovový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 5x, pískoviště, zahradní 
a dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, skluzavka, trampolína. Autobus 800 m, vlak 5 km 
(Žalany). V objektu bydlí pronajímatel. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh, dřeva a zkapalněného plynu na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Teplice), jezero 15 km (Jeníkov), koupaliště 800 m (Kostomlaty), přehrada 
10 km (Všechlapy), přírodní koupaliště 6 km (Světec). Hrad 1 km (Kostomlaty), muzeum 15 km (Teplice), turistické 
stezky 30 m, zámek 12 km (Duchcov).

0,8 08, 0,8

ZBIROH: 5 os.  č. 1987
Dobře zařízená rekreační chata s bazénem na abso-
lutně klidném místě v lese. V okolí je jen pár chalup, 
ubytování je tedy vhodné pro všechny, kteří vyhledávají 
klid, mají rádi procházky a houbaření. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 15 m2. 1. patro: 
ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůž-
ko 1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 12 m2 2x sa-
mostatné lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice. Žehlička, 
TV, rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený 
pozemek (zahrada) 700 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 18 m2, venkovní ba-
zén s filtrem (průměr 3 m, hl. 0,90 m), krb v obývacím 
pokoji, ohniště, kempinkový zahradní nábytek. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 2 km. Platba 
spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas:  přírodní koupaliště 11 km (Hořo-
vice). Hrad 3 km, les 10 m, muzeum 4 km (Zbiroh), pří-
rodní zvláštnost 35 km (Koněpruské jeskyně), turistické 
stezky 100 m, zámek 4 km (Zbiroh).

11 4 4
CHYŠKY: 5 os.  č. 951 
Dobře zařízená typická vesnická chalupa s vnitřním kr-
bem a venkovním posezením s grilem situovaná v malé 
obci Chyšky. Nádherná okolní příroda přímo láká k pěším 
či cykloturistickým výletům, pokud patříte mezi pravidel-
né návštěvníky hradů a zámků, doporučujeme návštěvu 
Zvíkova (24 km) a Orlíku (26 km). 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 5), jídelna 
17 m2 (bar), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, vana, sprch. kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 18 m2 1x manžel. lůžko, lož-
nice 12 m2 1x manžel. lůžko (letiště pro 3 osoby). El. trou-
ba, el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 90 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 8 m2, krb v obývacím pokoji, gril, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 100 m (Chyšky), vlak 12 km (Milevsko). Objekt 
sousedí jednou boční stěnou se sousedním objektem. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Milevsko), ryb-
ník 3 km (Růžená). Hrad 26 km (Orlík), 24 km (Zvíkov), les 
1,5 km, 10 km (Milevsko), zámek 26 km (Orlík).

8 0,1 0,2

VLASTĚJOVICE: 7 os.  č. 3011
Jednoduše a účelně zařízená chata leží přímo na bře-
hu řeky Sázavy. Ideální místo pro nenáročnou klientelu 
a milovníky rybaření. Zdejší krásná příroda a pěkné 
údolí řeky lákají k turistickým či cykloturistickým túrám. 
Suterén: koupelna (sprch. kout). Přízemí: ložnice 5 m2 
1x patrové lůžko, obytná místnost 20 m2 (počet poho-
vek: 1), kuchyň 4 m2, WC, veranda 10 m2. 1. patro: ložni-
ce 30 m2 2x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč (bal-
kón 10 m2). El. sporák (4 plot.), chladnička (200 l), mrazicí 
box (60 l), varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. boj-
ler (80 l). Otevřený pozemek, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Krbová kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, plastový 
zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Vlak 
600 m. K objektu není žádný vlastní pozemek.
Tipy pro volný čas: hrad 20 km (Lipnice), 20 km (Čes-
ký Šternberk), les 600 m, muzeum 13 km (Ledeč nad 
Sázavou), turistické stezky 500 m.0,05 2 2

VLASTĚJOVICE: 3+1 os.  č. 3071 
Zděná chalupa s hezkou prostornou a upravenou zahra-
dou, na které během letních dní hosté zcela jistě ocení 
možnost posezení pod pergolou. Chalupa se nachází 
na klidném místě 12 km od Zruče nad Sázavou, dopo-
ručujeme návštěvu místního zámku, případně blízkého 
zámku v Ledči n. S.
Přízemí: obytná kuchyň 22 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč, obývací ložnice 28 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, koupelna (WC, vana, umyvadlo). Plyn. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná konvice. Prač-
ka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 1). Zahradní sprcha, krb zahradní i v domě 
(obývací ložnice), krbová kamna (obývací ložnice), gril 
přenosný, posezení pod pergolou, kovový zahradní ná-
bytek, slunečník, lehátka 2x, gumový člun pro 3 osoby, 
pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. 1 domácí zví-
ře zdarma, další za 300 Kč. Vlak 500 m. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh, dřeva a briket na místě.
Tipy pro volný čas: řeka 300 m (Sázava). Les 300 m, 
turistické stezky 200 m, zámek 15 km (Ledeč), 12 km 
(Zruč nad Sázavou).

0,3 0,05 0,4

LEDEČ NAD SÁZAVOU: 4+2 os.  č. 3131
Jednoduše zařízená zděná chalupa s vířivkou vhodná pro 
pobyt nenáročné klientely. Vzhledem k tomu, že je chalu-
pa umístěna ve stráni, je z terasy krásný výhled na řeku 
Sázavu a historickou část města. 
Přízemí: obytná místnost 17 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), jídelna, kuchyň 
10 m2, WC, koupelna (vana), veranda 8 m2. Podkroví: 
ložnice 27 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko 1x při-
stýlka - rozkl. gauč. El. trouba, el. vařič (2 plot.), plyn. vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (30 l), varná konvice. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička, 2x TV, radiomagnetofon. Vířivka - použití 
za poplatek 300 Kč/týden.Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 145 m2, parkoviště mimo 
pozemek otevřené (počet míst: 1). Terasa 9 m2, zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna (obývací pokoj), gril 
zahradní, udírna, dřevěný a plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 70 m (Horní 
Ledeč), vlak 50 m (Horní Ledeč). Z 1.podlaží do ložnice 
vede cesta přes venkovní schody a terasu do podkroví. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Kožlí), 
rybník 6 km (Kouty). Hrad 150 m (Ledeč nad Sázavou), 
hrad 16 km (Lipnice n. Sáz.), turistické stezky 500 m.

4 0,4 0,3

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

STŘEDNÍ ČECHY

ŽELÍZY: 4+2 os.  č. 3846 
Dobře zařízená chata situovaná na zajímavém místě u Kokořínského údolí. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, ložnice 6 m2 2x samostatné lůžko,WC, koupelna (sprchový kout, umy-
vadlo), obývací pokoj 18 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní 
kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), varná konvice, 
remoska. Pračka (automatická), vysavač, LCD TV, video, magnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(150 l). Otevřený pozemek (příroda) 300 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Veranda 18 m2, dětský 
bazének, zahradní sprcha, ohniště s grilem, gril přenosný, dřevěný a plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře 
za poplatek 800 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 150 m (Želízy). 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 5 km (Mělník), rybník 1 km (Liběchov), řeka 1 km (Labe), termální koupaliště 
15 km (Mšeno). Les 2 m, turistické stezky 20 m, vyhlídka 200 m.

1 1 1

PODMOKY: 2+2 os.  č. 3805
Jednoduše zařízená chata na pěkném místě na okraji malé chatové osady u lesa. K dispozici bazén, zahrada s ohniš-
těm a přenosným grilem. Klidné místo pro pobyt. 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout, umyvadlo, terasa 5 m2), WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: obývací pokoj 
12 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. Podkroví: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko. El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná konvice, toustovač, topinkovač, remoska. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 800 m2, parkoviště u objektu 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 5 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), zahradní sprcha, ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.  Autobus 500 m 
(Podmoky), vlak 4 km (Golčův Jeníkov).Schody do ložnice v podkroví jsou příkré, nevhodné pro malé děti a osoby 
s omezenou pohyblivostí. Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Kutná Hora), krytý bazén 12 km (Čáslav), rybník 5 km (Horky). Hrad 16 km 
(Lišnice), les 100 m, turistické stezky 500 m, vyhlídka 16 km (Lišnice), zámek 12 km (Žleby).

12 5 0,5

VÍŘIVKA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků pla-
cených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, zkapalněný plyn) budou součástí nájezdových pokynů, 
které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 3398 platí v termínech od 29.8. cena 7 490 Kč.

Kód 951 1987 3011 3071 3131 3398* 3805 3846

Počet osob 5 5 7 3+1 4+2 5 2+2 4+2

do 20.6. a od 29.8. 6 020 7 770 6 720 5 670 5 320 7 980 6 510 13 930

20.6.-27.6. 7 840 8 680 7 070 6 020 5 670 9 520 7 770 14 280

22.8.-29.8. 7 210 8 680 7 070 6 230 6 370 9 520 7 770 14 280

27.6.-22.8. 8 190 9 730 8 470 6 790 6 790 12 740 8 260 14 700

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz
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POSÁZAVÍ

KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU:  5 os.         č. 3398 
Moderně zařízený apartmán se společným vchodem, bazénem, prostornou zahradou, krbem a posezením. Dům se 
nachází na samotě, na úpatí Milešovky. Ideální místo pro milovníky romantiky, přírody a turistiky. Na objekt navazuje 
chov daňků a muflonů. 
Přízemí: ložnice 22 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 
25 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2, koupelna 6 m2 (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). Plyn. 
sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (132 l), mrazicí box (41 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, topinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (7x4x1,20 m, solární ohřev), krb zahradní i v domě (obývací 
pokoj), ohniště, gril zahradní, posezení, dřevěný a kovový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 5x, pískoviště, zahradní 
a dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, skluzavka, trampolína. Autobus 800 m, vlak 5 km 
(Žalany). V objektu bydlí pronajímatel. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh, dřeva a zkapalněného plynu na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Teplice), jezero 15 km (Jeníkov), koupaliště 800 m (Kostomlaty), přehrada 
10 km (Všechlapy), přírodní koupaliště 6 km (Světec). Hrad 1 km (Kostomlaty), muzeum 15 km (Teplice), turistické 
stezky 30 m, zámek 12 km (Duchcov).

0,8 08, 0,8

ZBIROH: 5 os.  č. 1987
Dobře zařízená rekreační chata s bazénem na abso-
lutně klidném místě v lese. V okolí je jen pár chalup, 
ubytování je tedy vhodné pro všechny, kteří vyhledávají 
klid, mají rádi procházky a houbaření. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 15 m2. 1. patro: 
ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůž-
ko 1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 12 m2 2x sa-
mostatné lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice. Žehlička, 
TV, rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený 
pozemek (zahrada) 700 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 18 m2, venkovní ba-
zén s filtrem (průměr 3 m, hl. 0,90 m), krb v obývacím 
pokoji, ohniště, kempinkový zahradní nábytek. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 2 km. Platba 
spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas:  přírodní koupaliště 11 km (Hořo-
vice). Hrad 3 km, les 10 m, muzeum 4 km (Zbiroh), pří-
rodní zvláštnost 35 km (Koněpruské jeskyně), turistické 
stezky 100 m, zámek 4 km (Zbiroh).
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CHYŠKY: 5 os.  č. 951 
Dobře zařízená typická vesnická chalupa s vnitřním kr-
bem a venkovním posezením s grilem situovaná v malé 
obci Chyšky. Nádherná okolní příroda přímo láká k pěším 
či cykloturistickým výletům, pokud patříte mezi pravidel-
né návštěvníky hradů a zámků, doporučujeme návštěvu 
Zvíkova (24 km) a Orlíku (26 km). 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 5), jídelna 
17 m2 (bar), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, vana, sprch. kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 18 m2 1x manžel. lůžko, lož-
nice 12 m2 1x manžel. lůžko (letiště pro 3 osoby). El. trou-
ba, el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 90 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 8 m2, krb v obývacím pokoji, gril, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 100 m (Chyšky), vlak 12 km (Milevsko). Objekt 
sousedí jednou boční stěnou se sousedním objektem. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Milevsko), ryb-
ník 3 km (Růžená). Hrad 26 km (Orlík), 24 km (Zvíkov), les 
1,5 km, 10 km (Milevsko), zámek 26 km (Orlík).
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VLASTĚJOVICE: 7 os.  č. 3011
Jednoduše a účelně zařízená chata leží přímo na bře-
hu řeky Sázavy. Ideální místo pro nenáročnou klientelu 
a milovníky rybaření. Zdejší krásná příroda a pěkné 
údolí řeky lákají k turistickým či cykloturistickým túrám. 
Suterén: koupelna (sprch. kout). Přízemí: ložnice 5 m2 
1x patrové lůžko, obytná místnost 20 m2 (počet poho-
vek: 1), kuchyň 4 m2, WC, veranda 10 m2. 1. patro: ložni-
ce 30 m2 2x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč (bal-
kón 10 m2). El. sporák (4 plot.), chladnička (200 l), mrazicí 
box (60 l), varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. boj-
ler (80 l). Otevřený pozemek, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Krbová kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, plastový 
zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Vlak 
600 m. K objektu není žádný vlastní pozemek.
Tipy pro volný čas: hrad 20 km (Lipnice), 20 km (Čes-
ký Šternberk), les 600 m, muzeum 13 km (Ledeč nad 
Sázavou), turistické stezky 500 m.0,05 2 2

VLASTĚJOVICE: 3+1 os.  č. 3071 
Zděná chalupa s hezkou prostornou a upravenou zahra-
dou, na které během letních dní hosté zcela jistě ocení 
možnost posezení pod pergolou. Chalupa se nachází 
na klidném místě 12 km od Zruče nad Sázavou, dopo-
ručujeme návštěvu místního zámku, případně blízkého 
zámku v Ledči n. S.
Přízemí: obytná kuchyň 22 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč, obývací ložnice 28 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, koupelna (WC, vana, umyvadlo). Plyn. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná konvice. Prač-
ka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 1). Zahradní sprcha, krb zahradní i v domě 
(obývací ložnice), krbová kamna (obývací ložnice), gril 
přenosný, posezení pod pergolou, kovový zahradní ná-
bytek, slunečník, lehátka 2x, gumový člun pro 3 osoby, 
pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. 1 domácí zví-
ře zdarma, další za 300 Kč. Vlak 500 m. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh, dřeva a briket na místě.
Tipy pro volný čas: řeka 300 m (Sázava). Les 300 m, 
turistické stezky 200 m, zámek 15 km (Ledeč), 12 km 
(Zruč nad Sázavou).
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LEDEČ NAD SÁZAVOU: 4+2 os.  č. 3131
Jednoduše zařízená zděná chalupa s vířivkou vhodná pro 
pobyt nenáročné klientely. Vzhledem k tomu, že je chalu-
pa umístěna ve stráni, je z terasy krásný výhled na řeku 
Sázavu a historickou část města. 
Přízemí: obytná místnost 17 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), jídelna, kuchyň 
10 m2, WC, koupelna (vana), veranda 8 m2. Podkroví: 
ložnice 27 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko 1x při-
stýlka - rozkl. gauč. El. trouba, el. vařič (2 plot.), plyn. vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (30 l), varná konvice. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička, 2x TV, radiomagnetofon. Vířivka - použití 
za poplatek 300 Kč/týden.Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 145 m2, parkoviště mimo 
pozemek otevřené (počet míst: 1). Terasa 9 m2, zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna (obývací pokoj), gril 
zahradní, udírna, dřevěný a plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 70 m (Horní 
Ledeč), vlak 50 m (Horní Ledeč). Z 1.podlaží do ložnice 
vede cesta přes venkovní schody a terasu do podkroví. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Kožlí), 
rybník 6 km (Kouty). Hrad 150 m (Ledeč nad Sázavou), 
hrad 16 km (Lipnice n. Sáz.), turistické stezky 500 m.
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ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

STŘEDNÍ ČECHY

ŽELÍZY: 4+2 os.  č. 3846 
Dobře zařízená chata situovaná na zajímavém místě u Kokořínského údolí. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, ložnice 6 m2 2x samostatné lůžko,WC, koupelna (sprchový kout, umy-
vadlo), obývací pokoj 18 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní 
kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), varná konvice, 
remoska. Pračka (automatická), vysavač, LCD TV, video, magnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(150 l). Otevřený pozemek (příroda) 300 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Veranda 18 m2, dětský 
bazének, zahradní sprcha, ohniště s grilem, gril přenosný, dřevěný a plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře 
za poplatek 800 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 150 m (Želízy). 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 5 km (Mělník), rybník 1 km (Liběchov), řeka 1 km (Labe), termální koupaliště 
15 km (Mšeno). Les 2 m, turistické stezky 20 m, vyhlídka 200 m.
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PODMOKY: 2+2 os.  č. 3805
Jednoduše zařízená chata na pěkném místě na okraji malé chatové osady u lesa. K dispozici bazén, zahrada s ohniš-
těm a přenosným grilem. Klidné místo pro pobyt. 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout, umyvadlo, terasa 5 m2), WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: obývací pokoj 
12 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. Podkroví: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko. El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná konvice, toustovač, topinkovač, remoska. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 800 m2, parkoviště u objektu 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 5 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), zahradní sprcha, ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.  Autobus 500 m 
(Podmoky), vlak 4 km (Golčův Jeníkov).Schody do ložnice v podkroví jsou příkré, nevhodné pro malé děti a osoby 
s omezenou pohyblivostí. Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Kutná Hora), krytý bazén 12 km (Čáslav), rybník 5 km (Horky). Hrad 16 km 
(Lišnice), les 100 m, turistické stezky 500 m, vyhlídka 16 km (Lišnice), zámek 12 km (Žleby).
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VÍŘIVKA

JICKOVICE: 4+1 os.  č. 3254 
Luxusně vybavený dům s hezkou zahradou a se zapuště-
ným bazénem je ideálním ubytováním pro rodinu hledající 
klid a pohodlí. V okolí je množství cyklostezek, možnost 
koupání v přehradě Orlík (2 km). 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 
40 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), ku-
chyň 12 m2), koupelna (WC, vana, sprch. kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, obývací ložnice 
40 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, balkón 4 m2), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). El. trouba, el. sporák (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (60 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač, myčka na nádobí. Vysavač, žeh-
lička, 2x TV, satelit, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený 
pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 3). Terasa 16 m2, venkovní bazén s fil-
trem (5 x 3 x 1,5 m), zahradní sprcha, krbová kamna (obý-
vací pokoj), gril přenosný, posezení pod pergolou, kovový 
zahradní nábytek. Autobus 300 m, vlak 12 km (Milevsko). 
Povinný poplatek za závěrečný úklid 1 200 Kč.
Tipy pro volný čas: koupaliště 25 km (Písek), přehrada 
2 km (Orlík). Hrad 8 km (Zvíkov), zámek 12 km (Orlík).
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č. 3254

KUČEŘ: 5 os.  č. 257 
Účelně zařízená rekreační chata s prostornou terasou si-
tuovaná v chatové osadě 800 m od přehrady. Pokud nebu-
dou právě ideální podmínky pro koupání či rybaření dopo-
ručujeme udělat si výlet na hrad Zvíkov (3 km od objektu). 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 5 m2, koupelna (WC, vana), veranda 
4 m2. 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, ložni-
ce 6 m2 1x samostatné lůžko (balkón 18 m2). Podkroví: 
ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko. El. vařič (2 plot.), chlad-
nička (120 l), překapávač, varná konvice. Pračka (automa-
tická), vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (louka) 60 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené, garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 
10 m2, krbová kamna (obývací místnost), ohniště s grilem, 
plastový zahradní nábytek. Autobus 1,2 km, vlak 6 km 
(Branice). V objektu jsou úzké, příkré schody do podkroví.
Tipy pro volný čas: jezero 800 m (Orlík), krytý bazén 
20 km (Písek), přírodní koupaliště 10 km (Zahrádka). Hrad 
3 km (Zvíkov), les 50 m, vyhlídka 3 km (Zvíkov).
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ORLICKÁ PŘEHRADA

OSTROV U TISÉ: 5+2 os.  č. 2531 
Moderně zařízená chata s bazénem a venkovním posezením 
situovaná na pěkném místě obklopeném jehličnatými lesy. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 4, počet po-
hovek: 1, jídelní kout), kuchyň 9 m2 (jídelní kout), koupelna 
(WC, vana, sprch. kout, umyvadlo), veranda 15 m2. 1. pa-
tro: ložnice 12 m2 1x manž. lůžko (balkón), ložnice 12 m2 
1x manž. lůžko, ložnice 8 m2 1x samost. lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (140 l), 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, topin-
kovač, myčka na nádobí. Vysavač, TV, satelit, video, radio-
magnetofon s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 850 Kč/
týden. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek 
(zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. Terasa 
20 m2, venkovní bazén (5,5 x 3,5 x 1,2 m, přihřívaný tepel-
ným čerpadlem), krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, gril, 
posezení, dřevěný zahr. nábytek, slunečník, pískoviště, dět-
ská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za popl. 1 050Kč, pouze malé plemeno. Autobus 5 km (Tisá), 
vlak 12 km (Libouchec). Max. obsazení 5 dospělých + 2 děti 
do 5 let. Platba spotřeby dřeva a topného oleje na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Kristýnin Hrádek),  
rybník 500 m (Ostrov). Les 100 m, vyhlídka 1 km (Tiské stěny).
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KVĚTOV - VŮSÍ: 4+2 os.  č. 3294
Vkusně zařízená prostorná chata 100 m od přehrady 
situovaná na klidném místě v lese nad zátokou. Ideální 
ubytování pro všechny, kteří se chtějí věnovat rybaření 
a vodním sportům (možnost zapůjčení 2 windsurfingo-
vých prken a pramice). 
Přízemí: obytná místnost 14 m2 (počet pohovek: 2), 
kuchyň 16 m2 (jídelní kout), šatna 6 m2, kolárna 30 m2, 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: lož-
nice 15 m2 1x manž. lůžko (počet křesel: 3), ložnice 9 m2 
2x samost. lůžko, hala 12 m2 2x samost. lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(240 l), mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice. Vy-
savač, žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler 
(30 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 
700 m2, parkoviště na pozemku přístřešek (počet míst: 2). 
Terasa 30 m2, krbová kamna v obytné místnosti, ohniště 
s grilem, plastový zahradní nábytek, veslice (možno za-
půjčit 5 kW motor za poplatek 1 000 Kč). Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 3 km (Vůsí).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Milevsko), přehra-
da 100 m (Orlík). Hrad 12 km (Zvíkov), zámek 10 km (Orlík).
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PROBULOV - DOLY: 7 os.  č. 507 
Dobře vybavená chata se nachází v příjemném a klidném 
přírodním prostředí poblíž zámku Orlík na okraji lesa  
u někdejší schwarzenbergské obory.  Rodiny s dětmi uví-
tá zachovalá jihočeská příroda, jejíž přednosti ocení lidé 
milující např. rybolov, houbaření nebo sběr lesních plodů 
v panských lesích. Zajímavé jsou i projížďky s flotilou výlet-
ních lodí po 70 km dlouhém Orlickém jezeře, jehož břehy 
najdete cca 1 km od chaty. Můžete k nám přivézt a pobý-
vat i se svým  zvířecím miláčkem. Nabízíme Vám i sezná-
mení se životem na pravém jihočeském statku v blízkém 
Probulově (0,6 km). Zde se mohou i  úplní začátečníci ať 
děti, či dospělí, vypravit na vyjížďky na koních jak v areálu 
takovéhoto statku, či do kouzelné okolní přírody u orlické 
přehrady. Koně jsou zde klidní a hodní, lehce si získají dů-
věru i těch, kteří koně obdivují a setkávají se s nimi popr-
vé. Okolí chaty je rovněž velmi příhodné pro cykloturistiku. 
Blízké cyklistické trasy Vás dovedou nádhernou přírodou 
např. k nedalekému zámku Orlík či k hradu Zvíkov. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samost. lůžko, WC, šatna 4 m2. 
Podkroví: ložnice 11 m2 1x samost. lůžko 1x manžel.
lůžko (zastřešený balkón 4 m2), ložnice 8 m2 2x samostatné 
lůžko, šatna 2 m2. Zvýšené přízemí: obytná místnost 
22 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 1, balkón 15 m2), kuchyň 5 m2, koupelna 6 m2 (WC, 
vana, umyvadlo). Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, 2x chladnička (100 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, radio-
magnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(100 l). Otevřený pozemek (louka) 1100 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Veranda 2 m2, terasa 
15 m2, venkovní bazén s filtrem (průměr 3,6 m, hl. 0,9 m), 
zahradní sprcha, krb zahradní i v domě (obývací pokoj), 
ohniště, gril, posezení, dřevěný a kovový zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 4x, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, ruské kuželky. Domácí zvíře 
za poplatek 450 Kč.  Autobus 600 m (Probulov), vlak 6 km 
(Čimelice). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 1 km (Orlík). Hrad 8 km 
(Zvíkov), les 10 m, zámek 3 km (Orlík n. Vlt.), Blatná 24 km.
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KOPEC: 4 os./6 os./10 os./14 os.  č. 3618 
Účelně zařízený penzion (bývalý mlýn)  vhodný pro nená-
ročné klienty situovaný na kraji lesa v osadě Kopec, v NP 
České Švýcarsko. Osada Kopec je oblíbeným výchozím 
místem do NP, je zde velké množství cyklostezek. 
Přízemí: kuchyň 15 m2, WC, společenská místnost 50 m2 
(počet křesel: 1, počet pohovek: 1, jídelní kout, bar). 1. pat-
ro: ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, ložnice 23 m2 (průchozí) 
3x samost. lůžko, ložnice 21 m2 4x samost. lůžko (sprcho-
vý kout, umyvadlo), ložnice (průchozí) 1x samost. lůžko, 
2x ložnice 1x manž. lůžko (sprchový kout), 3x koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). 2x el. sporák s el. trou-
bou (8 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 2x varná 
konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, 3x satelit, rádio. 
Ohřev vody: el. bojler. Otevřený pozemek (zahrada), par-
koviště u objektu otevřené. Posezení, plast. zahr. nábytek, 
pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání 
u pronajímatele. Autobus 3 km (Brtníky), vlak 10 km (Rum-
burk). V případě obsazení 4 nebo 6 os. budou další ložnice 
uzamčené. Jednou týdně v pátek majitel seče trávu na po-
zemku. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 7 km (Mikulášovice), 
přehrada 10 km (Kyjov). Hrad 3 km (Brtnický hrádek).
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PODOLSKO: 7-10 os.  č. 2800
Pěkně zařízená rekreační chata se stylovým venkovním po-
sezením je vzhledem ke své poloze na okraji lesa a 400 m 
od Orlické přehrady ideální pro klidnou dovolenou upro-
střed krásné přírody. V případě, že si budete chtít udělat 
výlet do okolí, nezapomeňte na hrad Zvíkov a zámek Orlík. 
Přízemí: obytná místnost 12 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), WC, koupelna (sprch. kout), 
veranda 6 m2. Podkroví: ložnice 12 m2 1x samost. lůžko 
2x dětské lůžko (balkón 2 m2), ložnice 10 m2 1x samost. 
lůžko 1x manžel. lůžko (balkón 2 m2), ložnice 10 m2 
1x manžel. lůžko (balkón 2 m2), ložnice 12 m2 2x samost. 
lůžko (balkón 2 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box (20 l), pře-
kapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev 
vody: el. bojler (40 l). Otevřený pozemek (zahrada) 335 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Ohniště 
s grilem, plast. zahr. nábytek. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 400 m (Podolsko), 
vlak 6 km (Záhoří).  Max. obsazení objektu 8 dospělých 
a 2 děti. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 400 m, přírodní koupaliště 
12 km (Písek). Hrad 18 km (Zvíkov), zámek 28 km (Orlík).

0,4 6 0,5

PUKŇOV: 5 os.  č. 2864 
Náš tip pro vášnivé rybáře a milovníky vodních radová-
nek. Dobře zařízená rekreační chata s vnitřním krbem 
situovaná přímo na břehu přehrady a obklopená velmi 
pěknými lesy. Rybáři zcela jistě ocení veslici, která je jim 
k dispozici zdarma po celou dobu pobytu. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, balkón), kuchyň 
12 m2, WC, koupelna (WC, sprchový kout), veranda. Pod-
kroví: ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko, ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), chladnička, varná konvice. Vysa-
vač, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený 
pozemek (les), parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Krb v obývacím pokoji, ohniště, plastový zahrad-
ní nábytek, veslice. Autobus 2 km (Pukňov), vlak 10 km 
(Mirovice). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: hrad 15 km (Zvíkov), les 20 m, mu-
zeum 30 km (Písek), 25 km (Příbram), zámek 7 km (Orlík 
nad Vltavou).
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ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno 
jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se 
na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě 
(místní poplatek, el. energie, dřevo, topný olej) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. 
Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn 
pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2800 platí uvedené ceny pro max. 7 os., 
každá další os. za poplatek 770 Kč/týden. U objektu č. 3079 platí uvedené ceny pro max. 9 os., každá 
další os. platí 1 190 Kč/týden. U objektu č. 3294 platí v termínu 13.6.-20.6. a 29.8.-5.9. cena 13 090 Kč.

Kód 257 507 2531 2800* 2864 3079* 3254 3294* 3618

Počet osob 5 7 5+2 7-10 5 9-11 4+1 4+2 4 6 10 14

do 20.6. a od 29.8. 8 470 9 800 18 340 7 210 7 980 10 780 12 740 11 900 6 230 8 190 12 180 16 170

20.6.-27.6. 11 410 12 950 20 860 9 100 9 380 11 200 13 790 13 510 6 580 8 610 12 600 16 590

22.8.-29.8. 9 380 12 950 20 860 9 100 9 380 11 200 16 730 13 510 6 580 8 610 12 600 16 590

27.6.-22.8. 11 830 15 190 25 620 9 590 10 780 14 210 17 990 13 930 7 630 9 590 13 580 17 570

ARNOLTICE: 9-11 os.  č. 3079
Stylově zařízená chalupa s velkou, udržovanou zahradou s altánem, hřištěm, dětskou houpačkou a pískovištěm. Chalupa 
se nachází v krásné lokalitě Českého Švýcarska, doporučujeme návštěvu Pravčické brány, využití cyklostezky až do Dráž-
ďan, nebo vylézt feratu na Pastýřskou stěnu, přímo v centru Děčína. Nově otevřené přírodní koupaliště 800 m od objektu. 
Přízemí: kuchyň 6 m2, WC, společenská místnost 26 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyň. kout), koupelna 
(WC, sprch. kout). 1. patro: ložnice 14 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka, ložnice 20 m2 1x samost. lůžko 1x přistýlka - 
rozkl. gauč, ložnice 7 m2 1x samost. lůžko, ložnice 17 m2 2x přistýlka - rozkl. gauč. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (80 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler. Oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 4). 
Krb zahradní i v domě (společenská místnost), plast. zahr. nábytek, pískoviště, dětská houpačka, stolní tenis. Domácí 
zvíře za popl. 350 Kč, psi nesmí do okrasné zahrady. Autobus 100 m (Arnoltice), vlak 12 km (Děčín). Platba spotřeby 
el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Děčín), přírodní koupaliště 800 m (Arnoltice), rybník 8 km (Oleška). Muzeum 
12 km (Děčín), přírodní zvláštnost 7 km (Hřensko), zámek 12 km (Děčín), ZOO 12 km (Děčín).

0,8 0,1 0,1

PŘEHRADA
15 m
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ZÁPADNÍ ČECHY

HRACHOLUSKÁ PŘEHRADA - PŇOVANY: 
5+2 os.  č. 3838 
Nově zrekonstruovaná chata na okraji lesa vhodná pro 
pobyt milovníků rybaření. Pod chatou je sráz k přehradě, 
k dispozici je molo s pramicí. Na pláž se dostanete za cca 
5 minut pohodlné chůze po lesní cestě, nebo  schodech 
ve svahu pod chatou. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), předsíň 3 m2 (te-
rasa 10 m2). 1. patro: ložnice 4 m2 1x dětské lůžko, lož-
nice 4 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 7 m2, terasa 25 m2, 
veranda 12 m2 2x přistýlka (jídelní kout), obývací pokoj 
20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (140 l), mra-
zicí box (60 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (30 l). Otevřený 
pozemek (příroda) 200 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 3).  Ohniště, gril zahradní, posezení, veslice, 
úvaz pro loď, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 
2 km (Čerňovice), vlak 1 km (Pňovany). Ubytování ne-
vhodné pro malé děti. Chata stojí sice na rovině na okraji 
lesa, avšak nad srázem k přehradě. V jedné ze dvou men-
ších ložnic je dětské lůžko, to má rozměr 160 x 120 cm. 
Ve druhé ze dvou menších ložnic je manželské lůžko, to 
má rozměr 200 x 140 cm. Z 1. patra do přízemí lze sejít 
po mlynářských schodech nebo po chodníku okolo chaty. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 100 m (Hracholusky). 
Muzeum 20 km (Plzeň).

0,1 2 0,5

PŘEHOŘOV: 5+1 os.  č. 3089
Dobře zařízená chalupa vhodná pro kvalitně strávenou 
dovolenou se nachází uprostřed krásných lesů a s mož-
ností koupání v rybnících. Aktivně založení hosté jistě 
ocení malé hřiště, koš na basketbal, petang, šipky a ruské 
kuželky, ti co chtějí jen odpočívat pak venkovní posezení 
a altán. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 3x přistýlka - rozkl.gauč 
(počet křesel: 2), kuchyň 8 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: ložnice 8 m2 1x samost. lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 8 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko. 
El. trouba, el. vařič (2 plot.), plyn. varná deska (4 plot.), 
chladnička (170 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 817 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozem-
ku (počet míst: 1). Krb v obývacím pokoji, ohniště, gril 
přenosný, plast. zahr. nábytek, ruské kuželky, elektronické 
šipky, petang. Domácí zvíře za popl. 400 Kč. Autobus 3 km 
(Žihle), vlak 300 m (Potvorov). Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 800 m, přírodní koupaliště 
8 km (Mladotice), rybník 7,5 km (Poustky).

0,8 3 3

PLASY: 6+1 os.  č. 3299
Dobře zařízená chata situovaná u lesa ve známé hou-
bařské oblasti. Z objektu je krásný výhled do okolí 
a na město Plasy. Na pečlivě upravené zahradě mohou 
hosté využít ohniště s posezením. Pro aktivně založené 
je v okolí dostatek turistických stezek a cyklostezek. 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 22 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 
6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro (ote-
vřená galerie): ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo (bal-
kón). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač. Vysavač, LCD TV, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, počítač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozem-
ku (počet míst: 1). Terasa, krbová kamna (obytná míst-
nost), ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
1 km, vlak 2 km. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Plasy). 
Hrad 24 km (Rabštejn), muzeum 14 km (Mariánská Tý-
nice), turistické stezky 500 m, zámek 17 km (Manětín), 
Plasy 1 km.

1 0,6 0,6

NOVÉ MITROVICE: 6 os.  č. 2847 
Velmi dobře a moderně zařízená prostorná chalupa 
s bazénem a terasou s výhledem na upravenou náves či 
do brdských lesů. Pěkná oplocená zahrada přímo láká 
k relaxaci či k posezení u ohniště či grilu. Doporučuje-
me návštěvu známé plzeňské ZOO či přírodního parku 
Brdy (1 km). 
Přízemí: ložnice 18 m2 3x samostatné lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x samostatné lůžko (počet křesel: 5, 
počet pohovek: 2), kuchyň 13 m2 (jídelní kout), koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
20 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko. El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka (120 l), mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
video, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Terasa 
20 m2, venkovní bazén s filtrem (pr. 4,6 m, hl. 1,2 m), 
kachlová kamna (obývací pokoj), posezení, dřevěný za-
hradní nábytek, slunečník, zahradní houpačka. Domácí 
zvíře za poplatek 700 Kč. Autobus 300 m (Nové Mitro-
vice), vlak 14 km (Nezvěstice). Na vedlejším pozemku 
stojí dům pronajímatele. Na sousedním pozemku (cca 
30 m od plotu) jsou včelí úly (nepatří majiteli prona-
jímaného objektu). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 12 km (Blovi-
ce), rybník 1 km (Nové Mitrovice). Les 300 m, muzeum 
30 km (Plzeň), přírodní zvláštnost 1 km (Přírodní park 
Brdy), turistické stezky 400 m, zámek 15 km (Kozel), 
15 km (Šťáhlavy), ZOO 30 km (Plzeň).

12 0,6 0,8

NOVINKA

VELENICE: 6 os.  č. 2571 
Dobře a stylově zařízená roubenka se saunou situova-
ná na pěkném místě u lesa, v prostředí plném zeleně 
zajišťujícím plné soukromí. Na prostorném pozemku je 
hostům kromě ohniště s grilem k dispozici malý rybníček 
dokreslující intimitu místa. Báječné místo pro strávení 
Vaší letní dovolené. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout), WC, koupelna (WC, vana, sprchový kout), 
veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 25 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, 
ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 2x sa-
mostatné lůžko. El. trouba, sklokeramická varná deska 
(3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box (130 l), varná konvice. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Sauna, ohniště s grilem, gril, dřevěný zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 50 m. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km, přírodní kou-
paliště 6 km (Zákupy). Hrad 12 km (Lemberk), les 150 m, 
muzeum 12 km (Nový Bor), zámek 5 km (Zákupy).

6 0,1 5

POLEVSKO: 8 os.  č. 3764 
Nádherná částečně roubená chalupa s prostornou velmi 
pečlivě udržovanou zahradou se nachází na krásném 
místě na okraji obce. Velmi klidné a pěkné prostředí, do-
poručujeme pro relaxační dovolenou. 
Přízemí: obývací pokoj 25 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 2, kuchyňský kout, jídelní kout, WC, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 31 m2 1x samostatné 
lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 31 m2 1x samostatné lůž-
ko 1x manžel. lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, 
WC, koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. trouba, skloke-
ramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, rádio s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 5500 m2, parkoviště na pozemku (počet 
míst: 10). Terasa 18 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, 
gril zahradní, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slu-
nečník. Autobus 1 km (Polevsko), vlak 24 km (Česká 
Lípa). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 18 km (Cvikov), řeka 
14 km (Ploučnice). Hrad 8 km (Sloup), 40 km (Bezděz), 
les 1 km, muzeum 5 km (Nový Bor), 14 km (Česká Lípa).

14 1 1

 LUŽICKÉ HORY

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3802 platí v ter-
mínech 30.5.-20.6. cena 9 030 Kč.

Kód 2571 2847 3089 3095 3299 3764 3802* 3838

Počet osob 6 6 5+1 3+2 6+1 8 4 5+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 9 310 9 520 8 820 8 330 16 100 7 980 10 010

20.6.-27.6. 8 400 10 990 - - - 9 170 10 430 17 080 9 380 11 900

22.8.-29.8. 7 420 10 990 9 870 9 170 10 430 17 080 11 410 11 900

27.6.-22.8. 8 820 12 530 11 270 10 080 10 850 18 620 11 830 12 810

LÍSKA: 3+2 os.  č. 3095
Náš tip pro rodiny s dětmi. Dobře zařízená rekreační chata s vnitřním krbem situovaná na klidném místě na oploce-
né a udržované zahradě s posezením. Pro malé návštěvníky je připraven dětský koutek - houpačka, dětský bazén, 
pískoviště a hračky na zahradu. V okolí objektu jsou dobré podmínky pro turistiku. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní kout), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo, balkón). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, předsíň 1x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 1250 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Dětský bazének, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, lehátka 2x, pískoviště, zahradní houpačka. 
Autobus 50 m (Líska), vlak 5 km (Česká Kamenice). Příkré schody do podkroví. Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a paušálu za spotřebu dřeva (300 Kč/týden) na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 5 km (Česká Kamenice), rybník 500 m, termální koupaliště 25 km (Děčín). 
Muzeum 5 km (Česká Kamenice), turistické stezky 50 m, zámek 25 km (Děčín).

KALIŠTĚ: 4 os.  č. 3802
Luxusně, stylově zařízená chalupa s prostornou, pečlivě udržovanou zahradou. Okolo objektu jsou lesy nabízející 
přímo žně při sběru lesních plodů. Necelou hodinu jízdy autem je vzdálen Národní park Šumava. Pronajímatelé 
občas přebývají v sousední chalupě. 
Přízemí: kuchyň 13 m2 (jídelní kout, terasa 40 m2), koupelna 3 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 36 m2 (1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2). El. horko-
vzdušná trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná 
konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, LCD TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště u objektu otevřené (počet míst: 2). Terasa 28 m2, gril přenosný, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola, kulečník: pool (s děrami). Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč, pouze menší plemeno, na vyžádání u majitele objektu. Autobus 500 m (Kaliště), vlak 3 km (Borovy). 
Max. obsazení 2 dospělí a 2 děti.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 8 km (Dolany), řeka 500 m (Úhlava). Hrad 5 km (Švihov) vyhlídka 100 m 
(Koubova vyhlídka), zámek 5 km (Lužany), 15 km (Klenová).

5 5 5

0,5 5 3

č. 3838

SAUNA
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ZÁPADNÍ ČECHY

HRACHOLUSKÁ PŘEHRADA - PŇOVANY: 
5+2 os.  č. 3838 
Nově zrekonstruovaná chata na okraji lesa vhodná pro 
pobyt milovníků rybaření. Pod chatou je sráz k přehradě, 
k dispozici je molo s pramicí. Na pláž se dostanete za cca 
5 minut pohodlné chůze po lesní cestě, nebo  schodech 
ve svahu pod chatou. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), předsíň 3 m2 (te-
rasa 10 m2). 1. patro: ložnice 4 m2 1x dětské lůžko, lož-
nice 4 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 7 m2, terasa 25 m2, 
veranda 12 m2 2x přistýlka (jídelní kout), obývací pokoj 
20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (140 l), mra-
zicí box (60 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (30 l). Otevřený 
pozemek (příroda) 200 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 3).  Ohniště, gril zahradní, posezení, veslice, 
úvaz pro loď, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 
2 km (Čerňovice), vlak 1 km (Pňovany). Ubytování ne-
vhodné pro malé děti. Chata stojí sice na rovině na okraji 
lesa, avšak nad srázem k přehradě. V jedné ze dvou men-
ších ložnic je dětské lůžko, to má rozměr 160 x 120 cm. 
Ve druhé ze dvou menších ložnic je manželské lůžko, to 
má rozměr 200 x 140 cm. Z 1. patra do přízemí lze sejít 
po mlynářských schodech nebo po chodníku okolo chaty. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 100 m (Hracholusky). 
Muzeum 20 km (Plzeň).

0,1 2 0,5

PŘEHOŘOV: 5+1 os.  č. 3089
Dobře zařízená chalupa vhodná pro kvalitně strávenou 
dovolenou se nachází uprostřed krásných lesů a s mož-
ností koupání v rybnících. Aktivně založení hosté jistě 
ocení malé hřiště, koš na basketbal, petang, šipky a ruské 
kuželky, ti co chtějí jen odpočívat pak venkovní posezení 
a altán. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 3x přistýlka - rozkl.gauč 
(počet křesel: 2), kuchyň 8 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: ložnice 8 m2 1x samost. lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 8 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko. 
El. trouba, el. vařič (2 plot.), plyn. varná deska (4 plot.), 
chladnička (170 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 817 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozem-
ku (počet míst: 1). Krb v obývacím pokoji, ohniště, gril 
přenosný, plast. zahr. nábytek, ruské kuželky, elektronické 
šipky, petang. Domácí zvíře za popl. 400 Kč. Autobus 3 km 
(Žihle), vlak 300 m (Potvorov). Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 800 m, přírodní koupaliště 
8 km (Mladotice), rybník 7,5 km (Poustky).

0,8 3 3

PLASY: 6+1 os.  č. 3299
Dobře zařízená chata situovaná u lesa ve známé hou-
bařské oblasti. Z objektu je krásný výhled do okolí 
a na město Plasy. Na pečlivě upravené zahradě mohou 
hosté využít ohniště s posezením. Pro aktivně založené 
je v okolí dostatek turistických stezek a cyklostezek. 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 22 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 
6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro (ote-
vřená galerie): ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo (bal-
kón). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač. Vysavač, LCD TV, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, počítač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozem-
ku (počet míst: 1). Terasa, krbová kamna (obytná míst-
nost), ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
1 km, vlak 2 km. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Plasy). 
Hrad 24 km (Rabštejn), muzeum 14 km (Mariánská Tý-
nice), turistické stezky 500 m, zámek 17 km (Manětín), 
Plasy 1 km.

1 0,6 0,6

NOVÉ MITROVICE: 6 os.  č. 2847 
Velmi dobře a moderně zařízená prostorná chalupa 
s bazénem a terasou s výhledem na upravenou náves či 
do brdských lesů. Pěkná oplocená zahrada přímo láká 
k relaxaci či k posezení u ohniště či grilu. Doporučuje-
me návštěvu známé plzeňské ZOO či přírodního parku 
Brdy (1 km). 
Přízemí: ložnice 18 m2 3x samostatné lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x samostatné lůžko (počet křesel: 5, 
počet pohovek: 2), kuchyň 13 m2 (jídelní kout), koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
20 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko. El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka (120 l), mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
video, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Terasa 
20 m2, venkovní bazén s filtrem (pr. 4,6 m, hl. 1,2 m), 
kachlová kamna (obývací pokoj), posezení, dřevěný za-
hradní nábytek, slunečník, zahradní houpačka. Domácí 
zvíře za poplatek 700 Kč. Autobus 300 m (Nové Mitro-
vice), vlak 14 km (Nezvěstice). Na vedlejším pozemku 
stojí dům pronajímatele. Na sousedním pozemku (cca 
30 m od plotu) jsou včelí úly (nepatří majiteli prona-
jímaného objektu). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 12 km (Blovi-
ce), rybník 1 km (Nové Mitrovice). Les 300 m, muzeum 
30 km (Plzeň), přírodní zvláštnost 1 km (Přírodní park 
Brdy), turistické stezky 400 m, zámek 15 km (Kozel), 
15 km (Šťáhlavy), ZOO 30 km (Plzeň).

12 0,6 0,8

NOVINKA

VELENICE: 6 os.  č. 2571 
Dobře a stylově zařízená roubenka se saunou situova-
ná na pěkném místě u lesa, v prostředí plném zeleně 
zajišťujícím plné soukromí. Na prostorném pozemku je 
hostům kromě ohniště s grilem k dispozici malý rybníček 
dokreslující intimitu místa. Báječné místo pro strávení 
Vaší letní dovolené. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout), WC, koupelna (WC, vana, sprchový kout), 
veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 25 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, 
ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 2x sa-
mostatné lůžko. El. trouba, sklokeramická varná deska 
(3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box (130 l), varná konvice. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Sauna, ohniště s grilem, gril, dřevěný zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 50 m. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km, přírodní kou-
paliště 6 km (Zákupy). Hrad 12 km (Lemberk), les 150 m, 
muzeum 12 km (Nový Bor), zámek 5 km (Zákupy).

6 0,1 5

POLEVSKO: 8 os.  č. 3764 
Nádherná částečně roubená chalupa s prostornou velmi 
pečlivě udržovanou zahradou se nachází na krásném 
místě na okraji obce. Velmi klidné a pěkné prostředí, do-
poručujeme pro relaxační dovolenou. 
Přízemí: obývací pokoj 25 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 2, kuchyňský kout, jídelní kout, WC, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 31 m2 1x samostatné 
lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 31 m2 1x samostatné lůž-
ko 1x manžel. lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, 
WC, koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. trouba, skloke-
ramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, rádio s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 5500 m2, parkoviště na pozemku (počet 
míst: 10). Terasa 18 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, 
gril zahradní, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slu-
nečník. Autobus 1 km (Polevsko), vlak 24 km (Česká 
Lípa). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 18 km (Cvikov), řeka 
14 km (Ploučnice). Hrad 8 km (Sloup), 40 km (Bezděz), 
les 1 km, muzeum 5 km (Nový Bor), 14 km (Česká Lípa).
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 LUŽICKÉ HORY

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3802 platí v ter-
mínech 30.5.-20.6. cena 9 030 Kč.

Kód 2571 2847 3089 3095 3299 3764 3802* 3838

Počet osob 6 6 5+1 3+2 6+1 8 4 5+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 9 310 9 520 8 820 8 330 16 100 7 980 10 010

20.6.-27.6. 8 400 10 990 - - - 9 170 10 430 17 080 9 380 11 900

22.8.-29.8. 7 420 10 990 9 870 9 170 10 430 17 080 11 410 11 900

27.6.-22.8. 8 820 12 530 11 270 10 080 10 850 18 620 11 830 12 810

LÍSKA: 3+2 os.  č. 3095
Náš tip pro rodiny s dětmi. Dobře zařízená rekreační chata s vnitřním krbem situovaná na klidném místě na oploce-
né a udržované zahradě s posezením. Pro malé návštěvníky je připraven dětský koutek - houpačka, dětský bazén, 
pískoviště a hračky na zahradu. V okolí objektu jsou dobré podmínky pro turistiku. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní kout), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo, balkón). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, předsíň 1x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 1250 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Dětský bazének, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, lehátka 2x, pískoviště, zahradní houpačka. 
Autobus 50 m (Líska), vlak 5 km (Česká Kamenice). Příkré schody do podkroví. Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a paušálu za spotřebu dřeva (300 Kč/týden) na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 5 km (Česká Kamenice), rybník 500 m, termální koupaliště 25 km (Děčín). 
Muzeum 5 km (Česká Kamenice), turistické stezky 50 m, zámek 25 km (Děčín).

KALIŠTĚ: 4 os.  č. 3802
Luxusně, stylově zařízená chalupa s prostornou, pečlivě udržovanou zahradou. Okolo objektu jsou lesy nabízející 
přímo žně při sběru lesních plodů. Necelou hodinu jízdy autem je vzdálen Národní park Šumava. Pronajímatelé 
občas přebývají v sousední chalupě. 
Přízemí: kuchyň 13 m2 (jídelní kout, terasa 40 m2), koupelna 3 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 36 m2 (1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2). El. horko-
vzdušná trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná 
konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, LCD TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště u objektu otevřené (počet míst: 2). Terasa 28 m2, gril přenosný, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola, kulečník: pool (s děrami). Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč, pouze menší plemeno, na vyžádání u majitele objektu. Autobus 500 m (Kaliště), vlak 3 km (Borovy). 
Max. obsazení 2 dospělí a 2 děti.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 8 km (Dolany), řeka 500 m (Úhlava). Hrad 5 km (Švihov) vyhlídka 100 m 
(Koubova vyhlídka), zámek 5 km (Lužany), 15 km (Klenová).

5 5 5
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č. 3838

SAUNA

KOŠOV: 14 os.  č. 2588
Moderně zařízená chalupa vhodná pro pobyt početnější 
rodiny či skupiny přátel situovaná na hezkém a klidném 
místě nedaleko lesa. Z objektu je pěkný výhled do okolí. 
Během letních dní doporučujeme návštěvu Jinolických 
rybníků či aquaparku v Jičíně. 
Přízemí: ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 2x patro-
vé lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 25 m2 
4x samostatné lůžko, ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda 10 m2. 1. pat-
ro: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 
40 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout, bar, balkón), WC, koupelna (WC, vana, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 15 m2 
2x samostatné lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč (zastřešený balkón), kuchyň 10 m2, 
WC, koupelna (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). 
2x el. sporák s el. troubou (8 plot.), mikrovlnná trouba, 
2x chladnička, 2x mrazicí box, 2x překapávač, 4x varná 
konvice, toustovač, topinkovač. Pračka (automatická), 
3x vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač. Ohřev 
vody: el. bojler (60 l). Otevřený pozemek (zahrada), 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3), garáž 
na pozemku. Veranda, terasa, krbová kamna, ohniště, 
gril přenosný, posezení, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 500 Kč. Vlak 2 km (Lomnice nad Popelkou). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě. Paušál 
za spotřebu vody 500 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 1 km (Lomnice nad Po-
pelkou), rybník 6 km (Jinolické rybníky). Hrad 15 km (Tro-
sky), les 100 m, muzeum 14 km (Jičín), přírodní zvláštnost 
10 km (CHKO Český ráj), vyhlídka 15 km (Prachovské ská-
ly), Hruboskalsko 20 km.

1 2 2

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2588 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 12 530 Kč.

Kód 1591 2588* 2664 3309 3436_1 3436_2 3475 3745 3850

Počet osob 4 14 12 6 7 4+1 3+3 5+2 4+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 8 540 12 180 11 480 8 470 7 000 7 770 - - - 9 030

20.6.-27.6. 7 420 13 510 12 600 12 880 8 890 7 420 10 710 - - - 11 690

22.8.-29.8. 8 400 13 510 12 600 12 880 8 890 7 420 8 190 12 670 11 690

27.6.-22.8. 8 820 16 030 15 330 13 580 9 310 7 770 11 130 13 720 13 230
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ČESKÝ RÁJ

BUBLAVA: 6 os.  č. 3309
Účelně zařízená nově postavená chata s velmi prostorným pozemkem situovaná v obci Bublava na vrcholku Krušných 
hor. Nezapomeňte navštívit blízký aquapark Schöneck, či známý hrad Loket. Příznivcům turistiky a cykloturistiky jsou 
v blízkém okolí k dispozici stezky vedoucí po vrcholcích Krušných hor. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (sprch. 
kout). Podkroví: ložnice 8 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 10 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko. El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač.  Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 10 m2, krb v obývacím pokoji, 
ohniště s grilem, kovový zahr. nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za popl. 300 Kč. Autobus 400 m. 
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Schöneck, Německo), rybník 500 m. Hrad 30 km (Loket), muzeum 25 km (So-
kolov), vyhlídka 700 m, zámek 25 km (Sokolov).

MICHOVKA: 5+2 os.  č. 3745 
Zajímavě řešený a velice pěkně vybavený rodinný domek 
s bazénem situovaný v malé vesničce v srdci Českého ráje. 
Okolí naprosto dokonalé pro aktivní dovolenou (lodě na Ji-
zeře, půjčovna koloběžek, cykloturistika, skalní města). 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 1, jídelní kout), kuchyň 14 m2 
(bar), WC, koupelna (WC, vana). 1. patro: ložnice 20 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 32 m2 
(vchod přes koupelnu) 1x manželské lůžko, WC, koupel-
na (průchozí) (sprchový kout). El. horkovzdušná trouba, 
sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, tous-
tovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, 
2x TV, satelit, video, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (160 l). Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 200 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Veranda 6 m2, terasa 12 m2, venkovní bazén s filtrem 
(4,1 x 2 x 1,22 m), gril přenosný, posezení, dřevěný a ko-
vový zahradní nábytek, lehátka 1x, uzamykatelný prostor 
pro kola. Autobus 50 m (Michovka), vlak 5 km (Malá Ská-
la). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 28 km (Liberec), plavec-
ký bazén 6 km (Železný Brod), přírodní koupaliště 6 km 
(Železný Brod), rybník 10 km (Turnov), řeka 5 km (Malá 
Skála). Hrad 5 km (Valdštejn, Frýdštejn), les 100 m, mu-
zeum 10 km (Turnov), turistické stezky 100 m, vyhlídka 
1 km, zámek 15 km (Hrubá Skála).
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BRADLECKÁ LHOTA: 4 os.  č. 1591
Dobře zařízená dřevem obložená rekreační chata situo-
vaná ve stráni na nádherném místě v srdci Českého ráje. 
Na prostorném travnatém pozemku je hostům k dispozi-
ci ohniště s posezením. V horkých letních dnech doporu-
čujeme navštívit aquapark v Jičíně. 
Suterén (vstup z venku): koupelna (sprchový kout). 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x samostatné lůžko, obytná míst-
nost 23 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň-
ský kout), WC. Podkroví: ložnice 12 m2 2x samostatné 
lůžko (balkón 4 m2), ložnice 6 m2 1x samostatné lůžko. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice, toustovač. 
Vysavač, žehlička, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (louka) 800 m2, parkoviště mimo po-
zemek otevřené (počet míst: 2). Terasa 8 m2, ohniště, gril, 
plastový zahradní nábytek. Autobus 800 m, vlak 3 km. 
Voda v objektu je mírně železitá, majitel zajišťuje dodání 
pitné vody. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 200 m (Bradlecká 
Lhota), koupaliště 7 km (Jičín), rybník 7 km (Jinolice). 
Les 10 m, muzeum 2 km (Železnice), přírodní zvláštnost 
13 km (Prachovské skály), vyhlídka 7 km (Tábor).

0,2 7 0,8

RADLICE: 12 os.  č. 2664 
Pěkná roubenka situovaná na krásném a klidném místě 
v blízkosti lesa je vhodná pro pobyt početnější rodiny či 
skupiny přátel. Na velmi prostorném pozemku je hostům 
k dispozici ohniště s grilem, posezení a petang. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko, kuchyň 14 m2 
(počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 30 m2 (jídelní 
kout), WC, koupelna (WC, vana, umyvadlo), koupelna 
(WC, vana, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
12 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, 
ložnice 17 m2 2x samost. lůžko, ložnice 17 m2 2x samost. 
lůžko, obytná místnost 1x manželské lůžko. El. sporák 
s el. troubou (2 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (180+120 l), mrazicí 
box, 2x překapávač, 2x varná konvice. Pračka (automa-
tická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, radiomagnetofon. 
Ohřev vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek (zahra-
da) 10000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 7). Terasa 100 m2, krbová kamna (společenská míst-
nost), kachlová kamna (kuchyň), ohniště s grilem, gril, 
plast. zahr. nábytek, stolní tenis, elektronické šipky, pe-
tang. Domácí zvíře za popl. 300 Kč. Autobus 800 m (Mal-
čice), vlak 15 km (Hodkovice n. Mohelkou). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 10 km (Hamr), koupaliště 
2 km (Všelibice), rybník 8 km (Příšovice). Hrad 20 km 
(Valečov), les 100 m, přírodní zvláštnost 23 km (Drábské 
světničky), turistické stezky 500 m, zámek 8 km (Sychrov).
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DOKSY: 3+3 os.  č. 3475 
Hezká menší roubenka s posezením pod pergolou situo-
vaná na klidném místě 700 m od pláží Máchova jezera. 
V okolí objektu jsou ideální podmínky pro turistiku, cy-
kloturistiku a houbaření. V případě nepříznivého počasí 
doporučujeme navštívit známý aquapark Babylon v Li-
berci (30 km). 
Přízemí: ložnice 9 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 14 m2 3x přistýlka (počet 
pohovek: 2), kuchyň 8 m2, 2x koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Jedna z koupelen je v přístěnku terasy. 
El. horkovzdušná trouba, el. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), varná kon-
vice, topinkovač, remoska. Vysavač, TV, video, rádio s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (90 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 200 m2, parkoviště na pozemku uzavře-
né (počet míst: 2). Terasa 16 m2, gril přenosný, posezení 
pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Vlak 
500 m. Maximální obsazení objektu 5 dospělých a 1 dítě 
(nerozkládací pohovka v obývacím pokoji). 
Tipy pro volný čas:aquapark 30 km (Liberec), přírodní 
koupaliště 600 m (Máchovo jezero), rybník 3 km (Staré 
Splavy). Hrad 7 km (Bezděz).

0,6 0,25 1

KRUŠNÉ HORY
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PERTOLTICE POD RALSKEM: 4+2 os. č. 3850
Moderně vybavený mobilní dům s přistavěnou zastřeše-
nou verandou stojící na velké louce sousedící s domem 
pronajímatele. V okolí jsou památky, cyklostezky, trasy 
pro inline bruslaře a krásná příroda. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 8 m2 
2x samost. lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - roz-
kl. gauč (počet křesel: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), kou-
pelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Plyn. sporák s plyn. 
troubou (4 plot.), chladnička (150 l), mrazicí box (80 l), 
varná konvice. Vysavač, žehlička, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: kotel topení. Otevřený pozemek (louka) 1000 m2, 
parkoviště u objektu otevřené (počet míst: 3). Veranda 
15 m2, možnost zapůjč. jízdních kol (2 horská kola za popl. 
1 000 Kč/ks/týden), uzamykatelný prostor pro kola. Domá-
cí zvíře za popl. (300 Kč, pouze malé plemeno). Autobus 
300 m (Pertoltice), vlak 700 m (Pertoltice). Na stejném 
pozemku je i dům pronajímatele. Možnost používání ba-
zénu, zahradního krbu a pergoly na přilehlé zahradě pro-
najímatele po domluvě hostů s pronajímatelem na místě. 
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Česká Lípa), 
přírodní koupaliště s upraveným břehem 5 km (Zákupy), 
rybolov 500 m (Pertoltice). Hrad 3 km (Ralsko), les 2 km, 
vyhlídka 2 km (Juliina vyhlídka), zámek 15 km (Sychrov).

5 0,4 2

BŘEZKA U JINOLIC: 4+1 os.  č. 3436_2 
Menší jednoduše zařízená chatka pro nenáročné klienty 
se nachází v malé chatové osadě v blízkosti Jinolických 
rybníků a Prachovských skal. Ideální místo pro pobyt mi-
lovníků turistiky, cykloturistiky a horolezectví. 
Přízemí: obytná kuchyň 9 m2 (počet pohovek: 1, kuchyň. 
kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 12 m2 4x samost. lůžko. El. sporák 
s el. horkovzdušnou troubou (4 plot.), mikrovlnná trou-
ba, chladnička (80 l), mrazicí box (40 l), varná konvice. 
Vysavač, TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 500 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 10). Ohni-
ště, gril přenosný, posezení, plast. zahradní nábytek, slu-
nečník, zahr. houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 50 m, vlak 2,5 km (Libuň). V ložnici v podkroví 
jsou 3 lůžka. Do ložnice je vchod z podesty schodiště, 
kde je 4. lůžko. Pozemek (louka) okolo chaty je společný 
se sousedními chatami. Ohniště má každá chata svoje. 
Nutné vlastní povlečení, spací pytle jsou zakázány.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Jičín), rybník 
250 m (Kníže). Hrad 10 km (Trosky), muzeum 8 km (Jičín).

0,25 0,5 0,1

BŘEZKA U JINOLIC: 7 os.  č. 3436_1
Jednoduše zařízená chata pro nenáročné klienty se na-
chází v malé chatové osadě v blízkosti Jinolických rybní-
ků a Prachovských skal. Ideální místo pro pobyt milovní-
ků turistiky, cykloturistiky.
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manžel.lůžko 1x přistýlka - 
rozkl. gauč, ložnice 16 m2 4x samost. lůžko, obytná ku-
chyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo), veranda 8 m2. El. sporák s el. horkovzdušnou 
troubou (4 plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (80 l), mrazicí box (40 l), varná konvice. Vysa-
vač, TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 500 m2, parko-
viště na pozemku otevřené (počet míst: 10). Ohniště, gril 
přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, 
slunečník, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 50 m, vlak 
2,5 km (Libuň). Pozemek (louka) okolo chaty je společný 
se sousedními chatami. Ohniště má každá chata svoje. 
Nutné vlastní povlečení, spací pytle jsou zakázány.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Jičín), rybník 
250 m (Kníže). Hrad 10 km (Trosky), muzeum 8 km (Jičín).

0,25 0,5 0,1

NOVINKA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 2102 platí v termínech od 29.8. cena 9 030 Kč. U objektu č. 3591 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 
11 060 Kč. U objektu č. 3704 platí uvedené ceny pro max. 7 os., každá další os. platí 770 Kč/týden.

Kód 1739 1840 2102* 2338 2945 3350 3591* 3704*

Počet osob 5 6 6 5 9 4 25 7-9

do 20.6. a od 29.8. 7 700 5 880 8 750 - - - 11 200 7 070 8 680 - - -

20.6.-27.6. 8 120 6 300 10 220 6 790 11 900 8 610 11 480 8 610

22.8.-29.8. 8 890 6 300 10 640 7 420 11 900 8 610 11 480 8 610

27.6.-22.8. 9 310 7 700 11 060 7 770 13 510 9 030 16 590 10 080
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BUKOVINA: 5 os.  č. 1739
Pěkně zařízená chata se saunou a prostornou terasou 
s výhledem do kraje situovaná na klidném místě obklo-
peném lesy. Určitě stojí za to navštívit hrad Kost, Trosky, 
zámek Sychrov či ZOO v Liberci, všechna tato zajímavá 
místa jsou vzdálena max. 30 km od objektu. 
Suterén: sauna (sprchový kout), společenská místnost, 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Přízemí: 
obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 4 m2 
(jídelní kout, umyvadlo), šatna 4 m2. Podkroví: ložnice 
22 m2 5x samostatné lůžko. 2x el. vařič (2 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (120 l), překapávač, varná 
konvice, remoska. Vysavač, žehlička, TV, radiomagneto-
fon. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Otevřený pozemek 
(louka) 400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 1). Terasa 18 m2, sauna, zahradní sprcha, krb 
ve společenské místnosti, krbová kamna, ohniště, gril, 
posezení, plastový a kovový zahradní nábytek, sluneč-
ník, lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola, garáž. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 4 km (Tur-
nov), vlak 1,5 km (Dolánky). Do suterénu vedou strmé 
schody. Platba spotřeby el. energie, dřeva a dřevěných 
briket  na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 26 km (Liberec), koupa-
liště 2 km (Turnov). Hrad 20 km (Kost), 15 km (Trosky), les 
30 m, muzeum 4 km (Turnov), 10 km (Železný Brod), pří-
rodní zvláštnost 12 km (Hruboskalsko), 25 km (Prachov-
ské skály), zámek 10 km (Sychrov), ZOO 26 km (Liberec).
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KTOVÁ: 6 os.  č. 2102 
Stylově zařízená roubenka s terasou a oplocenou za-
hradou nacházející se v malé obci pod zříceninou hradu 
Trosky. Za objektem protéká potok Libuňka,přístupný 
ze zahrady,který dotváří večerní romantické posezení.
Do svého dovolenkového programu zcela jistě zahrňte 
návštěvu hradu Kost, „pohádkového“ města Jičín či zná-
mých Bozkovských jeskyní. 
Přízemí: ložnice 11 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, obytná místnost 30 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. 
lůžko (počet křesel: 1, jídelní kout), kuchyň 10 m2 (jídel-
ní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). Plyn. sporák 
s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(175 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 8 m2, ohni-
ště, gril přenosný, posezení, litinový a dřevěný zahrad-
ní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. 
Autobus 120 m, vlak 800 m. Paušál za spotřebu energií 
150 Kč/os./týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 16 km (Jičín), hrad 14 km 
(Kost), les 1 km, přírodní zvláštnost 7,5 km (Prachovské 
skály), vyhlídka 4 km (Trosky), zámek 6 km (Hrubá skála), 
10 km (Hrubý Rohozec), 7 km (Valdštejn), 15 km (Sychrov), 
10 km (Humprecht), ZOO 40 km (Liberec).

7 0,12 1

PŘÍCHOVICE: 25 os.  č. 3591 
Ideální objekt pro skupinu přátel či sportovně založe-
né klienty. Ideální místo pro podnikání výletů pěšky 
i na kole. Zdarma k dispozici stolní fotbal, stolní tenis 
a wifi. Krytý bazén 900 m, multifunkční hřiště s umělým 
povrchem 100 m, minigolf 300 m od chaty. 
Přízemí: kuchyň (kuchyňský kout, jídelní kout), spole-
čenská místnost. 1. patro: ložnice 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko 1x přistýlka, ložnice 1x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 1x manželské lůžko 
1x přistýlka, ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka, 
2x koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 2. pat-
ro: ložnice 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
1x přistýlka (WC, sprchový kout), ložnice 2x samo-
statné lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout), 
ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka (WC, sprchový 
kout). 2x el. sporák s el. troubou (8 plot.), 2x mikrovln-
ná trouba, 2x chladnička, překapávač, varná konvice, 
topinkovač, myčka na nádobí. 2x TV, satelit, DVD pře-
hrávač, rádio s CD přehrávačem,WiFi zdarma. Otevřený 
pozemek (příroda), parkoviště u objektu otevřené. Krb 
ve společenské místnosti, ohniště, posezení. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Platba spotřeby el. energie, 
dřeva a briket na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Harrachov), kry-
tý bazén 900 m (Kořenov) 8x9 m, přehrada 10 km (Jose-
fův Důl). Přírodní zvláštnost 20 km (Bozkovské jeskyně), 
rozhledna 2 km (Štěpánka), turistické stezky 12 km (Ha-
rrachov), turistické stezky 31 km (Horní Mísečky), ZOO 
45 km (Liberec).

0,9 0,4 0,3

ZÁSKALÍ: 7-9 os.  č. 3704
Chalupa situovaná na velmi klidném místě ve svahu 
pod lesem, 4 km od Hodkovic nad Mohelkou. Vhodné 
ubytování pro klidnou rodinnou dovolenou. 
Přízemí: ložnice 20 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko, 
ložnice 7 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 16 m2 3x sa-
mostatné lůžko, obytná místnost 32 m2 1x přistýlka 
- rozkládací gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna 4 m2 (vana, 
umyvadlo). Elektrický sporák s elektrickou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (40 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Prač-
ka (jednoduchá), vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio. 
Ohřev vody: elektrický bojler (160 l). Otevřený pozemek 
(zahrada + les) 2000 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 5). Krbová kamna (obývací pokoj), kachlová 
kamna (ložnice), ohniště, gril přenosný, posezení: pod 
pergolou, plastový zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 2 km (Záskalí), vlak 4 km (Hodkovice n. Mohel-
kou). Pronajímatel, po dohodě s hosty, přijde jednou 
týdně zalít květiny. Platba spotřeby elektrické energie 
a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Jablonec nad 
Nisou), přírodní koupaliště 12 km (Jablonec nad Nisou), 
4 km (Hodkovice nad Mohelkou). Hrad 6 km (Frýdštejn), 
les 50 m, muzeum 12 km (Jablonec nad Nisou) turistické 
stezky 100 m, vyhlídka 10 km (Ještěd), 1 km (Javorník), 
zámek 8 km (Sychrov).
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ČESKÝ RÁJ

PŘÍCHOVICE: 9 os.  č. 2945
Stylově zařízená roubenka s bazénem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm a grilem situovaná na klidném 
místě, kde zcela jistě prožijete nikým nerušenou dovolenou. Pokud Vás omrzí turistické výlety po okolí, navštivte 
zámek Sychrov či hrad ve Frýdlantu. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, jídelní kout), 
kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací křeslo, ložnice 25 m2 5x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák s elektrickou troubou (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (180+70 l), mrazicí box (200 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 4x TV, satelit, video, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: elektrický bojler (80 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, venkovní bazén (průměr 
3,5 m, hloubka 0,8 m), krbová kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 700 m (Příchovice), vlak 6 km (Tanvald). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 10 km (Vysoké nad Jizerou). Hrad 35 km (Frýdland), les 500 m, muzeum 
25 km (Jablonec nad Nisou), turistické stezky 700 m, zámek 35 km (Sychrov).

10 1,5 0,5

ALBRECHTICE V JIZER. HORÁCH:  4 os.     č. 3350
Velmi pěkně zařízený apartmán v luxusní novostavbě situované v krásné přírodě Jizerských hor. Pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky jsou v okolí objektu trasy různých typů náročnosti, pro milovníky houbaření budou zdejší 
lesy „rájem“.
Podkroví (apartmán): obytná místnost 25 m2 2x manželské lůžko (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), varná konvice. TV, rádio s CD přehráva-
čem, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 30 m2, krb zahradní, ohniště, posezení, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč, pouze menší plemeno.Autobus 300 m (Albrechtice 
v Jizerských horách), vlak 2 km (Albrechtice v Jizerských horách). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Jablonec nad Nisou), přehrada 12 km (Jablonec nad Nisou). Hrad 20 km 
(Frýdlant), les 20 m, turistické stezky 20 m, vyhlídka 2 km, zámek 20 km (Frýdlant).

HORNÍ TANVALD: 6 os.  č. 1840
Na louce obklopené lesem, v místě vhodném pro mi-
lovníky turistiky, krásné přírody a sportovně založené 
rodiny se nachází tato dobře zařízená rekreační chalupa. 
Možnost pěkného koupání na přehradě v Jablonci n. N. 
(12 km), Tanvaldu (5 km) případně ve známém aquaparku 
Babylon v Liberci (20 km). 
Přízemí: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 8 m2, WC. 1. patro: lož-
nice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 11 m2 2x samo-
statné lůžko, ložnice 13 m2 2x samostatné lůžko, koupel-
na (WC, sprchový kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), varná konvice. 
Vysavač, TV, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: el. boj-
ler (125 l). Otevřený pozemek (louka) 400 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 20 m2, krbo-
vá kamna (obývací pokoj), ohniště, gril zahradní, plasto-
vý zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, 
pouze malé plemeno. Autobus 600 m, vlak 2 km. Nutné 
vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Liberec), koupa-
liště 5 km (Tanvald), krytý bazén 12 km (Jablonec n. N.), 
přehrada 12 km (Jablonec n. N.). Hrad 45 km (Frýdlant 
v Čechách), muzeum 12 km (Jablonec nad Nisou), turi-
stické stezky 500 m, vyhlídka 25 km, ZOO 20 km (Liberec).

5 0,7 0,5

12 0,5 0,2

ZÁSKALÍ: 5 os.  č. 2338 
Klasická účelně zařízená typická česká chalupa s vnitř-
ním krbem a prostorným pozemkem s ohništěm se 
nachází v nádherné přírodě na jižním úbočí Javorníku. 
Okolní lesy a louky jsou vhodné nejen ke sběru lesních 
plodů, ale i k dětským hrám a rodinným procházkám. 
Přízemí: obytná místnost 36 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), WC, koupelna (vana). 1. patro: ložnice 
18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložni-
ce 18 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost (počet 
křesel: 5, počet pohovek: 1). El. sporák s el. troubou (2 
plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(60 l), mrazicí box, varná konvice, toustovač. Vysavač, 
žehlička, TV. Ohřev vody: el. bojler (60 l). Otevřený poze-
mek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. 
Terasa 10 m2, krb v hale v podkroví, ohniště, plastový 
zahradní nábytek. Autobus a vlak 4 km. Příjezdová ces-
ta - poslední 1 km se jede polní cestou. Platba spotřeby 
el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Jablonec 
n.N.), přírodní koupaliště 4 km (Hodková). Hrad 6 km 
(Frýdštejn), les 300 m, muzeum 12 km (Jablonec n.N.), 
turistické stezky 100 m, vyhlídka 10 km (Ještěd), 2 km 
(Javorník), zámek 8 km (Sychrov).

4 4 4

SAUNA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 2102 platí v termínech od 29.8. cena 9 030 Kč. U objektu č. 3591 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 
11 060 Kč. U objektu č. 3704 platí uvedené ceny pro max. 7 os., každá další os. platí 770 Kč/týden.

Kód 1739 1840 2102* 2338 2945 3350 3591* 3704*

Počet osob 5 6 6 5 9 4 25 7-9

do 20.6. a od 29.8. 7 700 5 880 8 750 - - - 11 200 7 070 8 680 - - -

20.6.-27.6. 8 120 6 300 10 220 6 790 11 900 8 610 11 480 8 610

22.8.-29.8. 8 890 6 300 10 640 7 420 11 900 8 610 11 480 8 610

27.6.-22.8. 9 310 7 700 11 060 7 770 13 510 9 030 16 590 10 080
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 JIZERSKÉ HORY

BUKOVINA: 5 os.  č. 1739
Pěkně zařízená chata se saunou a prostornou terasou 
s výhledem do kraje situovaná na klidném místě obklo-
peném lesy. Určitě stojí za to navštívit hrad Kost, Trosky, 
zámek Sychrov či ZOO v Liberci, všechna tato zajímavá 
místa jsou vzdálena max. 30 km od objektu. 
Suterén: sauna (sprchový kout), společenská místnost, 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Přízemí: 
obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 4 m2 
(jídelní kout, umyvadlo), šatna 4 m2. Podkroví: ložnice 
22 m2 5x samostatné lůžko. 2x el. vařič (2 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (120 l), překapávač, varná 
konvice, remoska. Vysavač, žehlička, TV, radiomagneto-
fon. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Otevřený pozemek 
(louka) 400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 1). Terasa 18 m2, sauna, zahradní sprcha, krb 
ve společenské místnosti, krbová kamna, ohniště, gril, 
posezení, plastový a kovový zahradní nábytek, sluneč-
ník, lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola, garáž. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 4 km (Tur-
nov), vlak 1,5 km (Dolánky). Do suterénu vedou strmé 
schody. Platba spotřeby el. energie, dřeva a dřevěných 
briket  na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 26 km (Liberec), koupa-
liště 2 km (Turnov). Hrad 20 km (Kost), 15 km (Trosky), les 
30 m, muzeum 4 km (Turnov), 10 km (Železný Brod), pří-
rodní zvláštnost 12 km (Hruboskalsko), 25 km (Prachov-
ské skály), zámek 10 km (Sychrov), ZOO 26 km (Liberec).

2 3 3

KTOVÁ: 6 os.  č. 2102 
Stylově zařízená roubenka s terasou a oplocenou za-
hradou nacházející se v malé obci pod zříceninou hradu 
Trosky. Za objektem protéká potok Libuňka,přístupný 
ze zahrady,který dotváří večerní romantické posezení.
Do svého dovolenkového programu zcela jistě zahrňte 
návštěvu hradu Kost, „pohádkového“ města Jičín či zná-
mých Bozkovských jeskyní. 
Přízemí: ložnice 11 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, obytná místnost 30 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. 
lůžko (počet křesel: 1, jídelní kout), kuchyň 10 m2 (jídel-
ní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). Plyn. sporák 
s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(175 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 8 m2, ohni-
ště, gril přenosný, posezení, litinový a dřevěný zahrad-
ní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. 
Autobus 120 m, vlak 800 m. Paušál za spotřebu energií 
150 Kč/os./týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 16 km (Jičín), hrad 14 km 
(Kost), les 1 km, přírodní zvláštnost 7,5 km (Prachovské 
skály), vyhlídka 4 km (Trosky), zámek 6 km (Hrubá skála), 
10 km (Hrubý Rohozec), 7 km (Valdštejn), 15 km (Sychrov), 
10 km (Humprecht), ZOO 40 km (Liberec).

7 0,12 1

PŘÍCHOVICE: 25 os.  č. 3591 
Ideální objekt pro skupinu přátel či sportovně založe-
né klienty. Ideální místo pro podnikání výletů pěšky 
i na kole. Zdarma k dispozici stolní fotbal, stolní tenis 
a wifi. Krytý bazén 900 m, multifunkční hřiště s umělým 
povrchem 100 m, minigolf 300 m od chaty. 
Přízemí: kuchyň (kuchyňský kout, jídelní kout), spole-
čenská místnost. 1. patro: ložnice 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko 1x přistýlka, ložnice 1x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 1x manželské lůžko 
1x přistýlka, ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka, 
2x koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 2. pat-
ro: ložnice 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
1x přistýlka (WC, sprchový kout), ložnice 2x samo-
statné lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout), 
ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka (WC, sprchový 
kout). 2x el. sporák s el. troubou (8 plot.), 2x mikrovln-
ná trouba, 2x chladnička, překapávač, varná konvice, 
topinkovač, myčka na nádobí. 2x TV, satelit, DVD pře-
hrávač, rádio s CD přehrávačem,WiFi zdarma. Otevřený 
pozemek (příroda), parkoviště u objektu otevřené. Krb 
ve společenské místnosti, ohniště, posezení. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Platba spotřeby el. energie, 
dřeva a briket na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Harrachov), kry-
tý bazén 900 m (Kořenov) 8x9 m, přehrada 10 km (Jose-
fův Důl). Přírodní zvláštnost 20 km (Bozkovské jeskyně), 
rozhledna 2 km (Štěpánka), turistické stezky 12 km (Ha-
rrachov), turistické stezky 31 km (Horní Mísečky), ZOO 
45 km (Liberec).

0,9 0,4 0,3

ZÁSKALÍ: 7-9 os.  č. 3704
Chalupa situovaná na velmi klidném místě ve svahu 
pod lesem, 4 km od Hodkovic nad Mohelkou. Vhodné 
ubytování pro klidnou rodinnou dovolenou. 
Přízemí: ložnice 20 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko, 
ložnice 7 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 16 m2 3x sa-
mostatné lůžko, obytná místnost 32 m2 1x přistýlka 
- rozkládací gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna 4 m2 (vana, 
umyvadlo). Elektrický sporák s elektrickou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (40 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Prač-
ka (jednoduchá), vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio. 
Ohřev vody: elektrický bojler (160 l). Otevřený pozemek 
(zahrada + les) 2000 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 5). Krbová kamna (obývací pokoj), kachlová 
kamna (ložnice), ohniště, gril přenosný, posezení: pod 
pergolou, plastový zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 2 km (Záskalí), vlak 4 km (Hodkovice n. Mohel-
kou). Pronajímatel, po dohodě s hosty, přijde jednou 
týdně zalít květiny. Platba spotřeby elektrické energie 
a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Jablonec nad 
Nisou), přírodní koupaliště 12 km (Jablonec nad Nisou), 
4 km (Hodkovice nad Mohelkou). Hrad 6 km (Frýdštejn), 
les 50 m, muzeum 12 km (Jablonec nad Nisou) turistické 
stezky 100 m, vyhlídka 10 km (Ještěd), 1 km (Javorník), 
zámek 8 km (Sychrov).
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ČESKÝ RÁJ

PŘÍCHOVICE: 9 os.  č. 2945
Stylově zařízená roubenka s bazénem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm a grilem situovaná na klidném 
místě, kde zcela jistě prožijete nikým nerušenou dovolenou. Pokud Vás omrzí turistické výlety po okolí, navštivte 
zámek Sychrov či hrad ve Frýdlantu. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, jídelní kout), 
kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací křeslo, ložnice 25 m2 5x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák s elektrickou troubou (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (180+70 l), mrazicí box (200 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 4x TV, satelit, video, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: elektrický bojler (80 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, venkovní bazén (průměr 
3,5 m, hloubka 0,8 m), krbová kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 700 m (Příchovice), vlak 6 km (Tanvald). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 10 km (Vysoké nad Jizerou). Hrad 35 km (Frýdland), les 500 m, muzeum 
25 km (Jablonec nad Nisou), turistické stezky 700 m, zámek 35 km (Sychrov).

10 1,5 0,5

ALBRECHTICE V JIZER. HORÁCH:  4 os.     č. 3350
Velmi pěkně zařízený apartmán v luxusní novostavbě situované v krásné přírodě Jizerských hor. Pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky jsou v okolí objektu trasy různých typů náročnosti, pro milovníky houbaření budou zdejší 
lesy „rájem“.
Podkroví (apartmán): obytná místnost 25 m2 2x manželské lůžko (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), varná konvice. TV, rádio s CD přehráva-
čem, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 30 m2, krb zahradní, ohniště, posezení, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč, pouze menší plemeno.Autobus 300 m (Albrechtice 
v Jizerských horách), vlak 2 km (Albrechtice v Jizerských horách). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Jablonec nad Nisou), přehrada 12 km (Jablonec nad Nisou). Hrad 20 km 
(Frýdlant), les 20 m, turistické stezky 20 m, vyhlídka 2 km, zámek 20 km (Frýdlant).

HORNÍ TANVALD: 6 os.  č. 1840
Na louce obklopené lesem, v místě vhodném pro mi-
lovníky turistiky, krásné přírody a sportovně založené 
rodiny se nachází tato dobře zařízená rekreační chalupa. 
Možnost pěkného koupání na přehradě v Jablonci n. N. 
(12 km), Tanvaldu (5 km) případně ve známém aquaparku 
Babylon v Liberci (20 km). 
Přízemí: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 8 m2, WC. 1. patro: lož-
nice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 11 m2 2x samo-
statné lůžko, ložnice 13 m2 2x samostatné lůžko, koupel-
na (WC, sprchový kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), varná konvice. 
Vysavač, TV, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: el. boj-
ler (125 l). Otevřený pozemek (louka) 400 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 20 m2, krbo-
vá kamna (obývací pokoj), ohniště, gril zahradní, plasto-
vý zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, 
pouze malé plemeno. Autobus 600 m, vlak 2 km. Nutné 
vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Liberec), koupa-
liště 5 km (Tanvald), krytý bazén 12 km (Jablonec n. N.), 
přehrada 12 km (Jablonec n. N.). Hrad 45 km (Frýdlant 
v Čechách), muzeum 12 km (Jablonec nad Nisou), turi-
stické stezky 500 m, vyhlídka 25 km, ZOO 20 km (Liberec).

5 0,7 0,5

12 0,5 0,2

ZÁSKALÍ: 5 os.  č. 2338 
Klasická účelně zařízená typická česká chalupa s vnitř-
ním krbem a prostorným pozemkem s ohništěm se 
nachází v nádherné přírodě na jižním úbočí Javorníku. 
Okolní lesy a louky jsou vhodné nejen ke sběru lesních 
plodů, ale i k dětským hrám a rodinným procházkám. 
Přízemí: obytná místnost 36 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), WC, koupelna (vana). 1. patro: ložnice 
18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložni-
ce 18 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost (počet 
křesel: 5, počet pohovek: 1). El. sporák s el. troubou (2 
plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(60 l), mrazicí box, varná konvice, toustovač. Vysavač, 
žehlička, TV. Ohřev vody: el. bojler (60 l). Otevřený poze-
mek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. 
Terasa 10 m2, krb v hale v podkroví, ohniště, plastový 
zahradní nábytek. Autobus a vlak 4 km. Příjezdová ces-
ta - poslední 1 km se jede polní cestou. Platba spotřeby 
el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Jablonec 
n.N.), přírodní koupaliště 4 km (Hodková). Hrad 6 km 
(Frýdštejn), les 300 m, muzeum 12 km (Jablonec n.N.), 
turistické stezky 100 m, vyhlídka 10 km (Ještěd), 2 km 
(Javorník), zámek 8 km (Sychrov).

4 4 4

SAUNA

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3419 platí 
uvedené ceny pro max. 20 os., každá další os. platí 980 Kč/týden v termínech 20.6.-29.8., 910 Kč/
týden ve všech ostatních termínech.

Kód 2539 3313 3419* 3648 3754 3851

Počet osob 4 8 5 20-25 8 4+1 12

do 20.6. a od 29.8. 9 240 11 480 7 000 18 200 14 280 7 000 17 220

20.6.-27.6. 11 900 14 140 7 910 19 880 17 220 7 420 18 410

22.8.-29.8. 11 900 14 350 7 910 20 930 17 220 7 420 18 410

27.6.-22.8. 16 100 18 130 8 820 24 990 18 900 7 770 19 530
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BROUMOVSKO

JÍLOVÉ U DRŽKOVA: 8 os.  č. 3648
Náš tip! Velmi pěkně zařízená chalupa s bazénem a saunou je ideálním ubytováním pro rodinu s dětmi či sportovně 
založené klienty (možnost zapůjčení jízdních kol). 
Přízemí: ložnice 13 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), 
kuchyň 13 m2, WC, šatna, hala 18 m2, koupelna 15 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro (podkroví): ložnice 
16 m2 1x manželské lůžko 2x přistýlka (počet pohovek: 1), ložnice 11 m2 1x manželské lůžko (balkón), ložnice 8 m2 
2x samostatné lůžko, šatna 10 m2, hala 21 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), koupelna 8 m2 (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). El. horkovzdušná trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), 
mrazicí box (80 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička, 2x LCD TV, satelit, video, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1800 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 6). Veranda 7 m2, sauna 
pro 2 - 4 osoby, venkovní bazén s filtrem (3,6 m x 1,3 m), krb zahradní, kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril zahradní, udírna, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská 
houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (na vyžádání), uzamykatelný prostor pro kola, badminton, skluzavka. Do-
mácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 150 m (Jílové u Držkova), vlak 8 km (Železný Brod, 
Tanvald). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Jablonec nad Nisou), koupaliště 500 m (Jílové u Držkova), hrad 32 km 
(Houska), 28 km (Valdštejn), 20 km (Malá Skála), les 150 m, muzeum 17 km (Jablonec nad Nisou), turistické stezky 
12 km (Tanvald), vyhlídka 12 km (Štěpánka), 8 km (Černá Studnice), zámek 28 km (Valdštejn).

0,5 0,2 3

 JIZERSKÉ HORY    

OSEČNICE: 4 os./8 os.  č. 2539
Stylově zařízená část domu se samostatným vchodem. K objektu patří velká, pěkně upravovaná zahrada se zapuš-
těným bazénem. 
Přízemí: jídelna 15 m2, veranda 6 m2 (počet křesel: 3). 1. patro: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 16 m2 2x manželské lůžko, obytná míst-
nost 20 m2 (počet křesel: 5, počet pohovek: 1, zastřešený balkón 5 m2), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), 2x WC, koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), koupelna (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač. 
Vysavač, LCD TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (250 l). Oplocený pozemek (zahrada) 5000 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Venkovní bazén s filtrem (6 x 3,5 x 1,2 m), zahradní sprcha, krb zahradní, ohni-
ště, gril, udírna, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 6x, pískoviště, zahradní houpačka, možnost 
zapůjč. jízdních kol (3 horská kola za poplatek na místě 150 Kč/ks/den).  Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 14 km (Rychnov nad Kněžnou), krytý bazén 14 km (Rychnov nad Kněžnou), přírodní 
koupaliště 3 km (Dobré), rybník 150 m. Les 200 m, turistické stezky 200 m, zámek 15 km (Rychnov n. K.).

3 0,15 0,15

ORLICKÉ HORY

ŽĎÁRKY: 12 os.  č. 3851 
Luxusní, nově zrekonstruovaná chalupa s bazénem,  s 6 ložnicemi a 4 koupelnami. Objekt je rozdělen na 2 části - 
samostatný apartmán pro 2 osoby v přízemí a hlavní obytnou část pro 10 osob. V okolí řada zajímavých míst - zámky 
Ratibořice či Opočno, na koupání přehrada Rozkoš. 
Přízemí: koupelna (WC, sprch. kout), obývací pokoj 48 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 3, kuchyň. kout, jídelní kout). 
1. patro: 2x ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 25 m2 1x manžel. lůžko, koupelna (WC, sprch. kout), koupelna (WC, 
vana, sprch. kout). 2. patro: 2x ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko. Přízemí (apartmán): ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko, 
koupelna (WC, sprch. kout), obývací pokoj 12 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň.kout). 2x el. trouba, 2x sklo-
keramická varná deska (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (300 l), 2x mrazicí box (150 l), 2x varná konvice, 
2x myčka na nádobí. Pračka (automatická se sušičkou), vysavač, žehlička, LCD TV (2x SMART TV + 1x NETFLIX), WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (275 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada+voda) 1500 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 4). Terasa 50 m2, venkovní bazén (prům. 3 m), krbová kamna (kuchyň), ohniště, gril přenosný, 
posezení pod pergolou, dřevěný zahr. nábytek. Domácí zvíře za popl. 300 Kč, pes musí být pouze v přízemí. Autobus 
250 m (Žďárky), vlak 3 km (Hronov). Přístup do ložnic v 2. patře pouze po žebřících. Na okraji pozemku teče potok. 
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Kudowa Zdroj), plavecký bazén 8 km (Náchod), přehrada 19 km (Rozkoš), 
řeka 3 km (Hronov). Les 10 m, zámek 10 km (Náchod), 33 km (Opočno), 20 km (Ratibořice, Nové Město nad Metují).

ADRŠPACH: 20-25 os.  č. 3419 
Nový prostorný a velmi dobře zařízený objekt s bazénem doporučujeme pro pobyt zejména početnějším rodinám 
s dětmi, milovníkům přírody, turistiky a cykloturistiky. Malí návštěvníci zcela jistě ocení pískoviště, zahradní a dětskou 
houpačku, velcí pak venkovní posezení u krbu. 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x dětské lůžko, obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), WC, společenská místnost 70 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(bar), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 21 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), 
ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 14 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 15 m2 1x manželské lůžko (WC, vana, umyvadlo), 
ložnice 15 m2 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 12 m2 1x manželské lůžko (WC, sprchový 
kout), kuchyň 30 m2 (jídelní kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná 
trouba, 2x chladnička (120+120 l), mrazicí box (50 l), překapávač, 2x varná konvice, remoska. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
satelit, video, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (400 l). Otevřený pozemek 
(louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 12). Terasa 40 m2, venkovní bazén s filtrem (5,5x3,7 
m), krb zahradní, ohniště, gril přenosný, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, zahradní a dětská 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 350 Kč. Autobus 1,8 km 
(Adršpach), vlak 1 km (Adršpach). Přistýlka je dětské lůžko v ložnici v přízemí, kratší než normální lůžko. Rozměr 180 
x 80 cm. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh, dřeva a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Trutnov), jezero 1,5 km (Adršpach), přírodní koupaliště s upraveným břehem 
4 km (Chvaleč). Muzeum 4 km (Teplice nad Metují), zámek 45 km (Kuks), 35 km (Náchod), ZOO 38 km (Dvůr Králové).

1,5 1,8 2 3 0,25 0,25

ŽĎÁR: 4+1 os.  č. 3754
Útulná chatička s pergolou je situována u lesa v klidném údolí pod Tanvaldským Špičákem. 
Přízemí: obytná místnost (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana). 
Podkroví: ložnice 1x samostatné lůžko 2x manželské lůžko. El. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka, mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. Vysavač, TV, satelit, video. Pozemek částečně oplocený živým 
plotem (příroda) 30 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 2). Pergola. Autobus 1 km (Tanvald), vlak 1 km (Tanvald). 
Na sousedním pozemku stojí dům pronajímatele. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Liberec), koupaliště 800 m (Tanvald), krytý bazén 2 km (Jablonec nad Nisou), 
přehrada 2 km (Jablonec nad Nisou).

POLICE NAD METUJÍ: 5 os.  č. 3313 
Nově postavená dřevem obložená a velmi pěkně zařízená chata situovaná ve svahu velké zahrady. Z chaty je krásný 
výhled na panorama města a příhraniční hory Bor a Hejšovinu. 
Přízemí: obytná místnost 35 m2 (počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. kout). Podkroví: 
ložnice 33 m2 2x samost. lůžko 1x manž. lůžko (balkón 6 m2). El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), varná konvice. TV, satelit, radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Pozemek částečně oplo-
cený živým plotem (zahrada) 2000 m2, parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Terasa 15 m2, krbová kamna 
(obývací místnost), ohniště, gril přenosný, dřevěný zahr. nábytek, dětská houpačka. Domácí zvíře za popl. 300 Kč. 
Autobus 500 m (Police nad Metují), vlak 3 km (Žďár nad Metují). Ve spodní části pozemku stojí dům pronajímatele.
Tipy pro volný čas: koupaliště 2 km (Police nad Metují), krytý bazén 18 km (Náchod), přehrada 25 km (Česká Skali-
ce), rybník 5 km (Hlavňov). Les 1 km, turistické stezky 100 m, zámek 18 km (Náchod).

2 0,5 0,2

0,8 1 1

SAUNA



SLATINA NAD ZDOBNICÍ: 8+2 os.  č. 3677
Velmi pěkná útulná chalupa s bazénem a saunou situ-
ovaná na klidném místě na okraji obce je vhodná pro  
pobyt početnější rodiny či skupiny přátel. Sportovně za-
loženým klientům jsou k dispozici badminton, petanque, 
kroket a elektronické šipky. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 
(vana, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 1x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka, ložnice 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka, 
ložnice 2x samostatné lůžko, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). El. vařič (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, to-
pinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, 3x TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, WiFi na vyžádání a za poplatek 400 Kč/týden. 
Ohřev vody: el. bojler (120 l). Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 530 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3). Infrasauna, venkovní bazén 
(prům. 3,5 m), zahradní sprcha, krbová kamna (obývací 
pokoj), kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, gril pře-
nosný, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, 
dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol, uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, stolní tenis, elektro-
nické šipky, petang, kroket. Autobus 500 m, vlak 1,5 km 
Délka jedné z přistýlek je 1,6 m. Platba spotřeby el. ener-
gie na místě. Paušál za spotřebu dřeva 500 Kč/týden. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Žamberk), přehra-
da 18 km (Pastviny). Les 50 m, muzeum 11 km (Vamberk), 
zámek 15 km (Častolovice), 11 km (Rychnov n. Kněžnou).

9 0,8 0,4

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo,voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3758 platí 
uvedené ceny pro max. 8 os., každá další os. platí 1 470 Kč/týden.

Kód 2257 2345 2401 3677 3727 3728 3729 3758*

Počet osob 4+1 18 5 8+2 10 6 12+3 8-15

do 20.6. a od 29.8. 8 470 10 360 8 330 10 220 8 680 7 000 7 210 12 320

20.6.-27.6. 9 730 10 780 8 680 11 900 9 870 7 420 7 630 16 380

22.8.-29.8. 9 730 10 780 --- 11 900 10 920 7 420 7 630 16 380

27.6.-22.8. 10 220 13 230 9 100 13 510 11 480 9 800 11 130 18 690
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BYSTŘEC: 4+1 os.  č. 2257
Stylově zařízená chalupa s bazénem a pěkně upraveným pozemkem na velmi klidném místě zaručujícím nikým 
nerušenou dovolenou. Za koupáním můžete také vyrazit na přehradu Pastviny, za poznáním pak na hrady Potštejn, 
Litice a Žampach či do muzea v Žamberku. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 19 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), mrazicí box (25 l), překapávač, varná konvice. Vy-
savač, žehlička, LCD TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 
730 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 15 m2, venkovní bazén (prům. 3,66 m), ohniště, gril 
přenosný, dřevěný a plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 500 m, vlak 3 km. Max. 
obsazení 4 dospělí a 1 dítě. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 13 km (Pastviny), přírodní koupaliště 3 km (Jablonné nad Orlicí). Hrad 30 km, mu-
zeum 18 km (Žamberk), vyhlídka 8 km.

LANŠPERK: 8-15 os.  č. 3758 
Víkendová chalupa s finskou saunou, vytápěným bazénem (od května do října), altánem a trampolínou situovaná 
na velké zahradě v krásné přírodě v podhůří Orlických hor. Ideální ubytování pro rodiny, cyklisty a milovníky houbaření. 
Suterén: sauna 12 m2 (sprchový kout), herna 50 m2 (počet pohovek: 1). Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka, obytná místnost 39 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, balkón), kuchyň 12 m2, WC, koupelna 3 m2 
(vana, sprchový kout). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 
1x manželské lůžko 2x přistýlka, obytná místnost 21 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 2x přistýlka, WC, koupelna 2 m2 
(sprchový kout). El. horkovzdušná trouba, el. trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
DVD přehrávač, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (325 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada + les) 
2000 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 6). Veranda 8 m2, sauna (finská, za poplatek 100 Kč/den), venkovní bazén 
s filtrem (prům.3,6 m, hl. 1,2 m, vyhřívaný tepelným čerpadlem od května do října, krytý otočnou kopulí), zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna (obytná místnost), ohniště, gril, udírna, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (3 kola pro dospělou osobu 
za poplatek 500 Kč/ks/týden), uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, ruské kuželky, skluzavka, trampolína, ku-
lečník: pool (s děrami, za poplatek 100 Kč/den). Domácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus a vlak 300 m (Lanšperk). 
Platba spotřeby el. energie, vody, dřeva na místě. Topení LTO 1 850 Kč/týden nebo 350 Kč/den.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 28 km (Pastviny), rybník 25 km (Lanškroun), řeka 
400 m (Tichá Orlice). Hrad 300 m (Lanšperk), 20 km (Potštejn), les 100 m, muzeum 6 km (Letohrad), turistické stezky 
200 m, zámek 30 m (Litomyšl), 25 km (Častolovice).
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HEROLTICE: 10 os.  č. 3727
Dobře zařízená chalupa s bazénem v malebné vesničce 
na rozhraní Orlických hor a Jeseníků. Je zde možnost tu-
ristiky, cykloturistiky - nedaleko chalupy je možné využít 
značené trasy. Lesy jsou zde plné hub, borůvek a dalších 
lesních plodů. Od jara do podzimu je v areálu v Herolti-
cích v provozu multifunkční hřiště s umělým povrchem, 
vhodné pro tenis, nohejbal a volejbal. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 29 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2, kuchyň-
ský kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana, umyvadlo), 
veranda 5 m2. Podkroví: ložnice 23 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 20 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, WC. El. sporák s el. trou-
bou (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (250 l), 
2x mrazicí box (40 l), varná konvice, toustovač, topinko-
vač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parko-
viště mimo pozemek otevřené (počet míst: 3). Venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, 0,9 m hl.), dětský bazének, 
krb v domě, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, plastový zahrad-
ní nábytek, pískoviště, dětská houpačka. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání 
u majitele objektu. Autobus 200 m, vlak 1 km. Přes poze-
mek protéká horský potůček. Platba spotřeby el. energie 
na místě. Paušál za spotřebu dřeva 200 Kč v hlavní sezó-
ně a 350 Kč v mimosezóně, platba na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Lanškroun) pla-
vecký bazén 10 km (Králíky), přehrada 15 km (Pastviny). 
Hrad 50 km (Bouzov), zámek 35 km (Velké Losiny).

10 4 0,2

SNĚŽNÉ: 5 os.  č. 2401
Pěkně zařízená typická chata s kachlovými kamny a kr-
bem situovaná na pěkném místě v lese. Ideální ubytování 
pro všechny vyhledávající odpočinek, ale i pro aktivně 
strávenou dovolenou (velké množství turistických stezek 
v okolí objektu).
Přízemí: obytná místnost 31 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupel-
na (sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 
2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (50 l), mrazicí box, překa-
pávač, varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Otevřený pozemek (louka) 40 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 4 m2, krb v obý-
vacím pokoji, kachlová kamna, ohniště s grilem, gril, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 2x. Autobus 
800 m (Sněžné), vlak 10 km (Dobruška). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Deštné v Orlic-
kých horách), přehrada 17 km (Rozkoš), přírodní koupali-
ště 2 km (Bystré). Les 10 m, muzeum 15 km (Opočno), tu-
ristické stezky 7 km, vyhlídka 8 km (Šerlich), zámek 11 km 
(Nové Město nad Metují), Opočno a Náchod 15 km.
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DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH: 18 os.  č. 2345
Prostorná rekreační chalupa se saunou situovaná 
na klidném místě ve známém horském středisku. Ideální 
místo pro aktivně strávenou dovolenou početné rodiny či 
skupiny přátel - na zahradě je pro malé děti připraveno 
pískoviště. 500 m od objektu jsou turistické stezky, které 
Vás přivedou na známá místa Orlických hor. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samost.lůžko 1x patrové lůž-
ko, obytná místnost 37 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout, balkón), 
kuchyň 8 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 10 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
(balkón), ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko 1x manžel-
ské lůžko, obytná místnost 15 m2 3x samostatné lůžko 
(počet křesel: 2, balkón), kuchyň 13 m2 (jídelní kout, umy-
vadlo), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. var-
ná deska (4 plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (80 l), 2x mrazicí box (20 l), překapávač, 
2x varná konvice. Vysavač, 2x TV, satelit, WiFi za poplatek 
200 Kč/týden. Ohřev vody: el. bojler. Oplocený pozemek 
(zahrada) 763 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 4). Terasa 12 m2, sauna, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, pískoviště, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 200 m (Deštné v O.h.). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 19 km (Dobruška), pře-
hrada 29 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 12 km (Bystré). 
Les 300 m, turistické stezky 500 m, vyhlídka 6 km (Šer-
lich), zámek 25 km (Nové Město n.M., Opočno).
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PASTVINY - NEKOŘ: 6 os.  č. 3728 
Účelně zařízená chata v atraktivní lokalitě 50 m od pře-
hrady Pastviny. Hostům je k dispozici pěkné venkovní 
posezení s krbem. 
Přízemí: ložnice 7 m2 2x patrové lůžko, ložnice 7 m2 
1x manželské lůžko (rozměr 1,4 x 2 m), obytná místnost 
13 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout), kuchyň 13 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (spr-
chový kout, umyvadlo), veranda 7 m2. Sklokeramická 
varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomag-
netofon. Ohřev vody: el. bojler (50 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (příroda) 130 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), gril zahradní, udírna, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola, stolní tenis, ruské kuželky. Autobus 
1,5 km (Nekoř), vlak 13 km (Žamberk).  Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 11 km (Žamberk), pla-
vecký bazén 19 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 50 m. Les 
2 m, muzeum 12 km (Letohrad), turistické stezky 50 m.
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OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH: 
12+3 os.  č. 3729
Původně 200 let stará kovárna se zachovalou výhní, kte-
rá vytváří pěknou kulisu v útulné vinárně v přízemí. Dnes 
je to ale i pěkná rekreační chalupa s velkou kapacitou 
lůžek. Ideální pro vyznavače turistiky a cyklistiky. 
Suterén: vinárna 30 m2. Přízemí: ložnice 9 m2 2x sa-
mostatné lůžko 1x patrové lůžko, obytná místnost 36 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet křesel: 1, 
počet pohovek: 1), kuchyň 9 m2 (jídelní kout), WC, kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo), koupelna (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). 1. patro: 2x ložnice 9 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 12 m2 4x samostatné lůžko. Podkroví: 
ložnice 2x přistýlka. El. trouba, el. varná deska (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, remoska. Vysavač, žehlička, TV, satelit, vi-
deo, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (180 l). Oplocený pozemek (zahrada) 400 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Krb 
zahradní i v domě, krbová kamna (obývací pokoj), ohni-
ště, gril přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný pro-
stor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
200 m, vlak 16 km (Dobruška). Nutné vlastní povlečení. 
Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Kudowa, Polsko), 
koupaliště 4 km (Bystré), krytý bazén 16 km (Dobruš-
ka), přehrada 20 km (Rozkoš). Les 300 m, zámek 20 km 
(Opočno), Rychnov n.Kn.34 km, Častolovice 37 km.
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SLATINA NAD ZDOBNICÍ: 8+2 os.  č. 3677
Velmi pěkná útulná chalupa s bazénem a saunou situ-
ovaná na klidném místě na okraji obce je vhodná pro  
pobyt početnější rodiny či skupiny přátel. Sportovně za-
loženým klientům jsou k dispozici badminton, petanque, 
kroket a elektronické šipky. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 
(vana, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 1x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka, ložnice 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka, 
ložnice 2x samostatné lůžko, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). El. vařič (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, to-
pinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, 3x TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, WiFi na vyžádání a za poplatek 400 Kč/týden. 
Ohřev vody: el. bojler (120 l). Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 530 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3). Infrasauna, venkovní bazén 
(prům. 3,5 m), zahradní sprcha, krbová kamna (obývací 
pokoj), kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, gril pře-
nosný, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, 
dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol, uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, stolní tenis, elektro-
nické šipky, petang, kroket. Autobus 500 m, vlak 1,5 km 
Délka jedné z přistýlek je 1,6 m. Platba spotřeby el. ener-
gie na místě. Paušál za spotřebu dřeva 500 Kč/týden. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Žamberk), přehra-
da 18 km (Pastviny). Les 50 m, muzeum 11 km (Vamberk), 
zámek 15 km (Častolovice), 11 km (Rychnov n. Kněžnou).
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Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo,voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3758 platí 
uvedené ceny pro max. 8 os., každá další os. platí 1 470 Kč/týden.

Kód 2257 2345 2401 3677 3727 3728 3729 3758*

Počet osob 4+1 18 5 8+2 10 6 12+3 8-15

do 20.6. a od 29.8. 8 470 10 360 8 330 10 220 8 680 7 000 7 210 12 320

20.6.-27.6. 9 730 10 780 8 680 11 900 9 870 7 420 7 630 16 380

22.8.-29.8. 9 730 10 780 --- 11 900 10 920 7 420 7 630 16 380

27.6.-22.8. 10 220 13 230 9 100 13 510 11 480 9 800 11 130 18 690

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz
30

ORLICKÉ HORY

BYSTŘEC: 4+1 os.  č. 2257
Stylově zařízená chalupa s bazénem a pěkně upraveným pozemkem na velmi klidném místě zaručujícím nikým 
nerušenou dovolenou. Za koupáním můžete také vyrazit na přehradu Pastviny, za poznáním pak na hrady Potštejn, 
Litice a Žampach či do muzea v Žamberku. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 19 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), mrazicí box (25 l), překapávač, varná konvice. Vy-
savač, žehlička, LCD TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 
730 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 15 m2, venkovní bazén (prům. 3,66 m), ohniště, gril 
přenosný, dřevěný a plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 500 m, vlak 3 km. Max. 
obsazení 4 dospělí a 1 dítě. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 13 km (Pastviny), přírodní koupaliště 3 km (Jablonné nad Orlicí). Hrad 30 km, mu-
zeum 18 km (Žamberk), vyhlídka 8 km.

LANŠPERK: 8-15 os.  č. 3758 
Víkendová chalupa s finskou saunou, vytápěným bazénem (od května do října), altánem a trampolínou situovaná 
na velké zahradě v krásné přírodě v podhůří Orlických hor. Ideální ubytování pro rodiny, cyklisty a milovníky houbaření. 
Suterén: sauna 12 m2 (sprchový kout), herna 50 m2 (počet pohovek: 1). Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka, obytná místnost 39 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, balkón), kuchyň 12 m2, WC, koupelna 3 m2 
(vana, sprchový kout). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 
1x manželské lůžko 2x přistýlka, obytná místnost 21 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 2x přistýlka, WC, koupelna 2 m2 
(sprchový kout). El. horkovzdušná trouba, el. trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
DVD přehrávač, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (325 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada + les) 
2000 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 6). Veranda 8 m2, sauna (finská, za poplatek 100 Kč/den), venkovní bazén 
s filtrem (prům.3,6 m, hl. 1,2 m, vyhřívaný tepelným čerpadlem od května do října, krytý otočnou kopulí), zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna (obytná místnost), ohniště, gril, udírna, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (3 kola pro dospělou osobu 
za poplatek 500 Kč/ks/týden), uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, ruské kuželky, skluzavka, trampolína, ku-
lečník: pool (s děrami, za poplatek 100 Kč/den). Domácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus a vlak 300 m (Lanšperk). 
Platba spotřeby el. energie, vody, dřeva na místě. Topení LTO 1 850 Kč/týden nebo 350 Kč/den.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 28 km (Pastviny), rybník 25 km (Lanškroun), řeka 
400 m (Tichá Orlice). Hrad 300 m (Lanšperk), 20 km (Potštejn), les 100 m, muzeum 6 km (Letohrad), turistické stezky 
200 m, zámek 30 m (Litomyšl), 25 km (Častolovice).
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HEROLTICE: 10 os.  č. 3727
Dobře zařízená chalupa s bazénem v malebné vesničce 
na rozhraní Orlických hor a Jeseníků. Je zde možnost tu-
ristiky, cykloturistiky - nedaleko chalupy je možné využít 
značené trasy. Lesy jsou zde plné hub, borůvek a dalších 
lesních plodů. Od jara do podzimu je v areálu v Herolti-
cích v provozu multifunkční hřiště s umělým povrchem, 
vhodné pro tenis, nohejbal a volejbal. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 29 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2, kuchyň-
ský kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana, umyvadlo), 
veranda 5 m2. Podkroví: ložnice 23 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 20 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, WC. El. sporák s el. trou-
bou (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (250 l), 
2x mrazicí box (40 l), varná konvice, toustovač, topinko-
vač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parko-
viště mimo pozemek otevřené (počet míst: 3). Venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, 0,9 m hl.), dětský bazének, 
krb v domě, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, plastový zahrad-
ní nábytek, pískoviště, dětská houpačka. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání 
u majitele objektu. Autobus 200 m, vlak 1 km. Přes poze-
mek protéká horský potůček. Platba spotřeby el. energie 
na místě. Paušál za spotřebu dřeva 200 Kč v hlavní sezó-
ně a 350 Kč v mimosezóně, platba na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Lanškroun) pla-
vecký bazén 10 km (Králíky), přehrada 15 km (Pastviny). 
Hrad 50 km (Bouzov), zámek 35 km (Velké Losiny).
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SNĚŽNÉ: 5 os.  č. 2401
Pěkně zařízená typická chata s kachlovými kamny a kr-
bem situovaná na pěkném místě v lese. Ideální ubytování 
pro všechny vyhledávající odpočinek, ale i pro aktivně 
strávenou dovolenou (velké množství turistických stezek 
v okolí objektu).
Přízemí: obytná místnost 31 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupel-
na (sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 
2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (50 l), mrazicí box, překa-
pávač, varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Otevřený pozemek (louka) 40 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 4 m2, krb v obý-
vacím pokoji, kachlová kamna, ohniště s grilem, gril, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 2x. Autobus 
800 m (Sněžné), vlak 10 km (Dobruška). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Deštné v Orlic-
kých horách), přehrada 17 km (Rozkoš), přírodní koupali-
ště 2 km (Bystré). Les 10 m, muzeum 15 km (Opočno), tu-
ristické stezky 7 km, vyhlídka 8 km (Šerlich), zámek 11 km 
(Nové Město nad Metují), Opočno a Náchod 15 km.
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DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH: 18 os.  č. 2345
Prostorná rekreační chalupa se saunou situovaná 
na klidném místě ve známém horském středisku. Ideální 
místo pro aktivně strávenou dovolenou početné rodiny či 
skupiny přátel - na zahradě je pro malé děti připraveno 
pískoviště. 500 m od objektu jsou turistické stezky, které 
Vás přivedou na známá místa Orlických hor. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samost.lůžko 1x patrové lůž-
ko, obytná místnost 37 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout, balkón), 
kuchyň 8 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 10 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
(balkón), ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko 1x manžel-
ské lůžko, obytná místnost 15 m2 3x samostatné lůžko 
(počet křesel: 2, balkón), kuchyň 13 m2 (jídelní kout, umy-
vadlo), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. var-
ná deska (4 plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (80 l), 2x mrazicí box (20 l), překapávač, 
2x varná konvice. Vysavač, 2x TV, satelit, WiFi za poplatek 
200 Kč/týden. Ohřev vody: el. bojler. Oplocený pozemek 
(zahrada) 763 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 4). Terasa 12 m2, sauna, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, pískoviště, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 200 m (Deštné v O.h.). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 19 km (Dobruška), pře-
hrada 29 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 12 km (Bystré). 
Les 300 m, turistické stezky 500 m, vyhlídka 6 km (Šer-
lich), zámek 25 km (Nové Město n.M., Opočno).
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PASTVINY - NEKOŘ: 6 os.  č. 3728 
Účelně zařízená chata v atraktivní lokalitě 50 m od pře-
hrady Pastviny. Hostům je k dispozici pěkné venkovní 
posezení s krbem. 
Přízemí: ložnice 7 m2 2x patrové lůžko, ložnice 7 m2 
1x manželské lůžko (rozměr 1,4 x 2 m), obytná místnost 
13 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout), kuchyň 13 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (spr-
chový kout, umyvadlo), veranda 7 m2. Sklokeramická 
varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomag-
netofon. Ohřev vody: el. bojler (50 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (příroda) 130 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), gril zahradní, udírna, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola, stolní tenis, ruské kuželky. Autobus 
1,5 km (Nekoř), vlak 13 km (Žamberk).  Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 11 km (Žamberk), pla-
vecký bazén 19 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 50 m. Les 
2 m, muzeum 12 km (Letohrad), turistické stezky 50 m.
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OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH: 
12+3 os.  č. 3729
Původně 200 let stará kovárna se zachovalou výhní, kte-
rá vytváří pěknou kulisu v útulné vinárně v přízemí. Dnes 
je to ale i pěkná rekreační chalupa s velkou kapacitou 
lůžek. Ideální pro vyznavače turistiky a cyklistiky. 
Suterén: vinárna 30 m2. Přízemí: ložnice 9 m2 2x sa-
mostatné lůžko 1x patrové lůžko, obytná místnost 36 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet křesel: 1, 
počet pohovek: 1), kuchyň 9 m2 (jídelní kout), WC, kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo), koupelna (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). 1. patro: 2x ložnice 9 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 12 m2 4x samostatné lůžko. Podkroví: 
ložnice 2x přistýlka. El. trouba, el. varná deska (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, remoska. Vysavač, žehlička, TV, satelit, vi-
deo, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (180 l). Oplocený pozemek (zahrada) 400 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Krb 
zahradní i v domě, krbová kamna (obývací pokoj), ohni-
ště, gril přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný pro-
stor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
200 m, vlak 16 km (Dobruška). Nutné vlastní povlečení. 
Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Kudowa, Polsko), 
koupaliště 4 km (Bystré), krytý bazén 16 km (Dobruš-
ka), přehrada 20 km (Rozkoš). Les 300 m, zámek 20 km 
(Opočno), Rychnov n.Kn.34 km, Častolovice 37 km.
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PŘEHRADA
50 m

SAUNA

SAUNA

SAUNA

BYSTRÉ: 8 os./10 os.  č. 1981
Tato původní zrekonstruovaná roubenka z roku 1820 se dřevěnými stropy je vybavena původním zrenovovaným ná-
bytkem a starožitnými kousky, které vyvolávají venkovskou atmosféru. V interiéru zaujmou i původní kachlová kamna 
s pecí. Na zahradě je k dispozici zapuštěný venkovní bazén se zahradní sprchou, síť na volejbal a krb s příjemným 
posezením. Na udržované zahradě se dále nachází expozice historických zemědělských strojů. Okolí je svým profilem 
ideální pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Přízemí: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 6 m2 2x samost. lůžko, WC, obytná kuchyň 30 m2 
(počet křesel: 4, počet pohovek: 1), koupelna (sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 
30 m2 4x samost. lůžko, WC. Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí 
box (50 l), překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, LCD TV, 
satelit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 1200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Dětská stolička, terasa 16 m2, venkovní 
bazén s filtrem (6 x 3 x 1,2 m, ohřev tepelným čerpadlem), zahr. sprcha, krbová kamna, kachlová kamna (obytná kuchyň), 
ohniště s grilem, gril, posezení, dřevěný a plast. zahr. nábytek, lehátka 5x, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, petang, kroket, trampolína. Domácí zvíře za popl. (400 Kč malý pes do 30 cm v kohoutku, velký pes 800 Kč). Autobus 
250 m (Bystré), vlak 8 km (Dobruška). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh, dřeva a dřevěných briket na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Opočno), 500 m (Bystré), krytý bazén 8 km (Dobruška), přehrada 25 km (Roz-
koš). Les 1 km, muzeum 8 km (Dobruška), zámek 20 km (Náchod), 12 km (Opočno), 10 km (Nové Město n. M.).
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HORNÍ SLOUPNICE: 8+2 os.  č. 1472 
Dobře zařízená chalupa s bazénem situovaná na okraji 
obce v podhůří Orlických hor. 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 4, počet 
pohovek: 2), jídelna 35 m2 (terasa), kuchyň 5 m2, WC, te-
rasa 60 m2, koupelna (vana, umyvadlo). 1. patro: ložnice 
30 m2 (průchozí) 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko (bal-
kón), ložnice 18 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (zastřešený balkón), ložnice 18 m2 1x manžel-
ské lůžko (balkón), WC. El. sporák (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (140 l), mrazicí box (40 l), překapávač, 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlič-
ka, 2x TV, satelit, rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. 
Oplocený pozemek (louka) 70 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Terasa, venkovní bazén s filtrem 
(3 x 6 m x 1,2 m, solární ohřev), krb v jídelně, ohniště, gril 
zahradní, posezení, plastový a kovový zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 3x, zahradní houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 1 000 Kč, pou-
ze menší až střední rasy. Autobus 300 m, vlak 9 km (Ústí 
nad Orlicí). Platba spotřeby el. energie a otopu na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Ústí nad Orlicí a Li-
tomyšl), rybník 3 km (Řetová). Hrad 20 km (Potštejn), les 
200 m, muzeum 8 km (Litomyšl), zámek 8 km (Litomyšl).
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ČERNČICE: 6 os.  č. 3459 
Nově postavený rodinný dům s bazénem situovaný upro-
střed louky v podhůří Orlických hor.
Přízemí: obytná místnost 38 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 15 m2 1x man-
žel. lůžko 1x přistýlka, ložnice 17 m2 4x samostatné lůž-
ko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (200 l), mrazicí box (60 l), překapávač, varná 
konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, klasický TV, satelit, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (zahrada) 2000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 18 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (8,5 x 4,4 m, hl. 1,4 m), krbová kam-
na (obývací pokoj), ohniště s grilem, gril přenosný, per-
gola, plast. zahr. nábytek, slunečník, zahradní houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus a vlak 1 km (Černčice).Paušál za spotře-
bu el. energie 200 Kč/os./týden na místě. Poplatek za spo-
třebu odpadních pytlů 100 Kč/ks, platba na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 4 km (Rozkoš), řeka 400 m 
(Metuje). Zámek 4 km (Nové Město n.M.).

0,4 1 2

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě).

Kód 368 1472 1796 1981 2107 3116 3162 3459 3474

Počet osob 7 8+2 6+1 8 10 6 8 12 5 6 11

do 20.6. a od 29.8. 7 420 10 710 7 280 13 790 16 310 9 310 9 660 11 480 7 070 10 010 7 210

20.6.-27.6. 7 770 - - - 8 680 19 320 21 840 10 010 11 480 13 510 7 490 12 040 9 380

22.8.-29.8. 8 890 11 410 8 680 14 840 17 290 10 010 11 480 13 510 7 490 12 040 9 380

27.6.-22.8. 9 310 14 000 10 080 20 510 23 030 12 880 14 000 16 030 8 610 13 230 10 010
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BOHUŇOVICE: 6 os.  č. 2107
Dobře zařízená typická venkovská chalupa s bazénem, 
prostornou terasou a pozemkem situovaná v menší obci 
6 km od Litomyšle. Chalupa je vybavena vším, co potře-
bujete k odpočinku během Vaší dovolené - k dispozici je 
posezení pod pergolou, udírna, gril, slunečník, zahradní 
houpačka a koš na basketbal. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 
20 m2 4x samostatné lůžko, kuchyň 15 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (vana, sprchový kout, umyvadlo), veranda 
15 m2, obývací pokoj 14 m2 (počet křesel: 2, počet poho-
vek: 1). Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), chladnička 
(210 l), mrazicí box (86 l), překapávač, varná konvice. 
Žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 900 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Veranda 15 m2, terasa 
40 m2, venkovní bazén s filtrem (2,7 x 5,7, hl. 2 m, solární 
ohřev), zahradní sprcha, krbová kamna, ohniště, gril za-
hradní, udírna, posezení pod pergolou, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, zahradní houpačka. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 100 m, vlak 3 km. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 6 km (Litomyšl). Hrad 
7 km (Litomyšl), 30 km (Potštejn), les 300 m, muzeum 7 km 
(Litomyšl), zámek 7 km (Litomyšl), 15 km (Nové Hrady).
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VÝPRACHTICE: 6+1 os.  č. 1796 
Pěkně zařízená chalupa s velmi prostornou terasou. Hos-
té jistě ocení možnost posezení pod pergolou s grilem, 
děti pak pískoviště a stolní tenis, velkou zahradu, výhledy 
do přírody, šumění malého potoka. Chalupa se nachází 
v turisticky atraktivním prostředí, je tedy vhodným uby-
továním pro rodiny s dětmi, které chtějí svou dovolenou 
strávit aktivně, nebo si jenom v klidu odpočinout. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 11 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 
(vana, sprchový kout, umyvadlo), veranda 4 m2. 1. pat-
ro: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - roz-
kládací gauč, ložnice 15 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 
11 m2 2x samostatné lůžko, WC. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(170 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, topin-
kovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, 
žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (za-
hrada) 1400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3). Terasa 40 m2, gril zahradní, posezení pod pergo-
lou, plastový zahradní nábytek, pískoviště, stolní tenis. 
Autobus 400 m, vlak 10 km. Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 10 km (Lanškroun), 
rybník 10 km (Lanškroun), muzeum 20 km (Letohrad), 
vyhlídka 8 km (Suchý Vrch), zámek 35 km (Litomyšl).
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ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH: 5 os.  č. 3162
Útulně zařízený apartmán s vlastním vchodem situovaný 
v novém rodinném domku na krásném klidném místě cca 
1,5 km od centra Rokytnice. Ubytování vhodné pro rodinu 
s dětmi, na společné zahradě jsou k dispozici dětská hou-
pačka, domeček a pískoviště. Na své si přijdou i milovníci 
turistiky a cykloturistiky (v případě zájmu je možnost za-
půjčení dětského cyklovozíku za kolo). 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (spr-
chový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 17 m2 1x man-
želské lůžko 2x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 10 m2 
1x manželské lůžko. El. varná deska (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, mrazicí box, varná konvice, remoska. 
TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (200 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 2400 m2, parko-
viště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Ohniště, gril, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, dětská 
houpačka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, 
na vyžádání u pronajímatele. Autobus 500 m, vlak 2 km.
Tipy pro volný čas: koupaliště 1,5 km (Rokytnice v O. 
h.), koupaliště 14 km (Žamberk), přehrada 18 km (Past-
viny). Les 1 km, muzeum 18 km (Vamberk), zámek 25 km 
(Častolovice),16 km (Rychnov nad Kněžnou).

1,5 1,5 1,5

HEŘMANICE: 7 os.  č. 368 
Pěkně zařízená chalupa na okraji obce, která se nachází 
na rozmezí Orlických hor a Jeseníků, 15 km pod Kralic-
kým Sněžníkem. Během Vašeho pobytu doporučujeme 
navštívit resort Dolní Morava, kde můžete vyzkoušet 
bobovou dráhu, Mamutíkův vodní park, lanové cent-
rum, stezku v oblacích a další aktivity. V blízkosti se na-
cházejí opevnění z 2. světové války, Tvrz Bouda, Hůrka 
a Adam. Okolní krajina je ideální pro rekreační sporty, 
výlety na horských kolech, turistiku a houbaření. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x manželské lůžko 
(počet křesel: 1, počet pohovek: 1), jídelna 8 m2, kuchyň 
5 m2, koupelna (WC, sprchový kout). Podkroví: ložnice 
10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 11 m2 1x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 13 m2 3x samo-
statné lůžko. 2x el. vařič (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (60 l), mrazicí box (5 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Ote-
vřený pozemek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 4). Veranda 6 m2, terasa 8 m2, krb 
v obývacím pokoji, krbová kamna (v jídelně), ohniště, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, dětská 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. 
Domácí zvíře  za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km (Heř-
manice), vlak 4 km (Prostřední Lipka). Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 6 km (Králíky), přehra-
da 20 km (Pastviny). Hrad 40 km (Lanšperk, Žampach), 
les 5 m, muzeum 6 km (Králíky), zámek 45 km (Častolo-
vice), 42 km (Nové Losiny).
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UHŘÍNOVICE: 11 os.  č. 3474
Účelně zařízená nově rekonstruovaná prostorná chalupa 
s bazénem a posezením pod pergolou situovaná v malé 
obci na úpatí Orlických hor. Okolní zámky (Náchod, 
Opočno, Rychnov n. K., Nové Město n. M.) přímo lákají 
k návštěvě. 
Přízemí: ložnice 14 m2 2x samostatné lůžko (počet kře-
sel: 1), obytná místnost 42 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, 
jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 15 m2 3x samostatné lůžko, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (240 l), mrazicí 
box (60 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická), vysavač, 2x TV, satelit, rádio s CD 
přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (160 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 200 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), krbová kamna 
(obývací pokoj), gril přenosný, posezení pod pergolou, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, pískoviště, uzamy-
katelný prostor pro kola.  Autobus 50 m (Uhřínovice), 
vlak 8 km (Týniště nad Orlicí). „Mlynářské“ schody k lož-
nicím do 1. patra jsou strmé. Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km (Dobruška), 
10 km (Rychnov nad Kněžnou), přírodní koupaliště 8 km 
(Týniště n.O.). Les 500 m, muzeum 18 km (Třebechovice), 
vyhlídka 3 km (Vojenice), zámek 30 km (Náchod), 12 km 
(Opočno), 10 km (Rychnov nad Kněžnou), 20 km (Nové 
Město nad Metují).
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HORNÍ HEŘMANICE: 8 os./12 os.  č. 3116
Tato zrekonstruovaná chalupa obklopená lesy, loukami, 
a kaskádou jezírek, leží v klidné chatové oblasti upro-
střed lesoparku s exotickými dřevinami. Interiér zaujme 
původními kachlovými kamny a expozicí lesní zvěře. 
Objekt svým hostům nabízí zastřešené posezení s mož-
ností využití grilu. Svou polohou je ideální pro aktivní 
dovolenou. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x manželské lůžko, WC, obytná 
kuchyň 63 m2 (počet pohovek: 1, jídelní kout), koupelna 
(vana, umyvadlo). 1. patro: studio 50 m2 2x manželské 
lůžko (kuchyňský kout, WC, vana), galerie 25 m2 4x samo-
statné lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1). El. trou-
ba, el. vařič (2 plot.), plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (120+100 l), 
2x mrazicí box (100+80 l), překapávač, 2x varná konvice. 
Vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Poze-
mek částečně oplocený živým plotem (louka) 30000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 10). Krbo-
vá kamna v obytné kuchyni, kachlová kamna, ohniště, 
gril, posezení, proutěný zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola. Autobus 2 km (Chudoba), vlak 12 km 
(Lanškroun). Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 28 km (Česká Třebo-
vá), přehrada 25 km (Pastviny), rybník 50 m. Hrad 50 km 
(Bouzov), les 10 m, muzeum 12 km (Lanškroun), přírodní 
zvláštnost 55 km (Jeskyně Javoříčko), turistické stezky 
400 m, zámek 40 km (Velké Losiny).

0,05 5 5



ČESKÁ ČERMNÁ: 5 os.  č. 1640
Velice pěkně zařízená chata s dechberoucím výhledem 
z terasy leží na klidném místě na okraji lesa. Vhodné uby-
tování jak pro rodinu s dětmi preferující pobyt v krásné 
přírodě, tak pro milovníky turistiky a cykloturistiky.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 7, bal-
kón), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). Pod-
kroví: ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 12 m2 
2x samostatné lůžko (balkón 8 m2), ložnice 6 m2 2x sa-
mostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (příroda) 345 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 
9 m2, krb v  domě, krbová kamna (v obytné místnosti), 
ohniště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní náby-
tek, dětská houpačka. Autobus 1 km, vlak 8 km (Náchod). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Náchod), pře-
hrada 12 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 1,5 km (Česká 
Čermná). Les 10 m, muzeum 8 km (Náchod), vyhlídka 3 km.
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NOVÝ HRÁDEK: 8+1 os.  č. 3774
Velice dobře zařízená, pěkně zrekonstruovaná rouben-
ka na klidném místě na okraji lesa. Chata je situována 
v nádherném údolí 200 m od centra Nového Hrádku. 
Přízemí: ložnice 1x přistýlka - rozkl. gauč, obytná míst-
nost 20 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: 
ložnice 2x samostatné lůžko 3x manželské lůžko. El. spo-
rák (2 plot.), el. vařič (2 plot.), kamna na tuhá paliva 
s troubou, chladnička, varná konvice, toustovač. Vysavač, 
TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (louka), parkoviště na pozemku 
(počet míst: 4). Veranda 7 m2, terasa 15 m2, kachlová 
kamna (obytná místnost), ohniště, posezení, dřevěný 
a proutěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro 
kola. Autobus 200 m, vlak 12 km (Nové Město nad Me-
tují). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 11 km (Dobruška), 
přehrada 20 km (Rozkoš), rybník 15 km (Broumar), řeka 
800 m. Hrad 700 m (zřícenina Frymburk), les 10 m, vyhlíd-
ka 6 km, zámek 10 km (Nové Město nad Metují).

0,8 0,2 0,2
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ČESKÁ TŘEBOVÁ: 8 os. č. 3078 
Luxusně vybavený dům s velkým bazénem se nachází 
na okraji České Třebové. Klientům je k dispozici rozleh-
lá, oplocená zahrada. 
Suterén: ložnice 9 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
10 m2 1x manželské lůžko, WC, sušárna, prádelna, 
koupelna (vana). 1. patro: ložnice 10 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 1, počet pohovek: 1), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (WC, sprchový kout). El. horkovzdušná 
trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (200 l), mrazicí box (80 l), překapávač, var-
ná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem, WiFi za poplatek 500 Kč/týden. Ohřev vody: kotel 
topení (300 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), ga-
ráž na pozemku (počet míst: 2). Terasa 21 m2, venkovní 
krytý bazén s filtrem (8 x 3,5 x 1,4 m), krb zahradní, plas-
tový zahradní nábytek, slunečník. Autobus 30 m (Česká 
Třebová), vlak 2 km (Česká Třebová). Dům se nachází 
nedaleko železniční tratě. 
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km (Ústí nad Orlicí), 
krytý bazén 500 m (Česká Třebová), přehrada 25 km (Pas-
tviny), rybník 5 km (Přívrat). Hrad 20 km (Potštejn), les 
300 m, turistické stezky 300 m, zámek 14 km (Litomyšl).

0,5 0,5 0,3

NOVÝ HRÁDEK: 10+3 os.  č. 3845
Velmi pěkná roubenka s bazénem, infrasaunou a  prostorným pozemkem vzdálená 200 m od zříceniny hradu Frymburk. 
Přízemí: ložnice 17 m2 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko 1x přistýlka, ložnice 22 m2 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, WC, koupelna 6 m2 (WC, vana, umyvadlo), obývací pokoj 25 m2 2x přistýlka (kuchyňský kout, jídelní 
kout). 1. patro: ložnice 35 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (125 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
750 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Veranda 9 m2, infrasauna pro 4 osoby, venkovní bazén s fil-
trem (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), kachlová kamna (kuchyňský kout), ohniště, plynový gril, udírna, posezení pod pergolou, 
dřevěný a kovový zahradní nábytek, lehátka 4x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton, petang, skluzavka, trampolína. Autobus 350 m (Nový Hrádek), vlak 12 km (Nové Město nad Metují). Rozměry 
lůžek v ložnicích: ložnice 22 m2 - manželské lůžko 1,6 x2 m, samostatná lůžka 0,9 x 1,75 m, ložnice 17 m2 manželské 
lůžko 1,7 x 2 m, palanda 0,8 x 1,9 m,přistýlka 0,7 x 1,7 m, obývací pokoj - přistýlka 0,8 x 1,8 m. V ložnici 35 m2 v 1. po-
schodí jsou 2 lůžka o rozměrech 0,9 x 2 m. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Dobruška), plavecký bazén 12 km (Dobruška), přehrada 20 km (Rozkoš). 
Hrad 500 m (Nový Hrádek), les 200 m, muzeum 10 km (Dobrošov), zámek 12 km (Nové Město nad Metují).

ŠEDIVINY: 6 os.  č. 2127
Dobře zařízená chata s pěkným venkovním poseze-
ním je vhodná pro příznivce klidu a relaxace. Chata se 
nachází v malé osadě nedaleko Deštného v Orlických 
horách. Pro příznivce pohybu a turistiky jsou připra-
veny turistické stezky (100 m), doporučujeme výstup 
na Šerlich (13 km). 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout), WC, koupelna (sprchový 
kout). Podkroví: ložnice 20 m2 3x samostatné lůžko 
1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko. 
El. sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek 
(louka) 1200 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 20 m2, krbová kamna v obývacím pokoji, 
ohniště, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek. 
Autobus 500 m (Šediviny), vlak 21 km (Solnice). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 14 km (Dobruška), 
přírodní koupaliště 8 km (Bystré). Les 200 m, muzeum 
26 km (Rychnov nad Kněžnou), turistické stezky 100 m, 
vyhlídka 13 km (Šerlich), zámek 12 km (Nové Město), 
Opočno 20 km.
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ČENKOVICE: 10 os.  č. 1724 
Tato rodinná vila je vhodná pro více rodin. Hosté mají 
k dispozici bazén a zastřešené posezení u krbu. K ob-
jektu náleží dětské hřiště s pískovištěm, trampolína 
a ping – pongový stůl. Toto místo je vhodné pro milov-
níky aktivní dovolené. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, 
kuchyň 10 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: obytná místnost 32 m2 (počet křesel: 
5, počet pohovek: 1, balkón 14 m2), kuchyň 12 m2, kou-
pelna (vana). Podkroví: ložnice 18 m2 1x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
křeslo, ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manžel-
ské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 14 m2 
1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). El. var-
ná deska (4 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box, 
2x překapávač, 2x varná konvice. Pračka (automatic-
ká), vysavač, žehlička, 5x TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(440 l). Otevřený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Terasa 24 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (3,6 m x 1,20 m, sluneční kolekto-
ry), krb zahradní, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, 
zahradní houpačka, stolní tenis, trampolína. Domácí 
zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 150 m, vlak 10 km. 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 22 km (Pastviny), rybník 
14 km. Hrad 20 km (Litice n. O., Lanšperk), les 300 m, 
muzeum 14 km (Králíky), turistické stezky 300 m, vy-
hlídka 7 km (Suchý vrch).
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ČENKOVICE: 8 os.  č. 2615 
Náš tip rodinnou dovolenou. Velmi dobře zařízená cha-
lupa s bazénem, pěkným pozemkem s posezením pod 
pergolou, ohništěm a grilem situovaná ve známém hor-
ském středisku. V okolí jsou dobré podmínky nejen pro 
náročnější turistické a cykloturistické výlety, ale i pro 
romantické procházky po lese. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, jídelna 15 m2, 
kuchyň 9 m2, koupelna (WC, vana). Podkroví: ložnice 
8 m2 2x samost. lůžko, ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 16 m2 2x samostatné lůžko (počet křesel: 
6), koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box, překapávač, varná konvice. Vysavač, klasický TV, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Ote-
vřený pozemek (louka) 600 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 
4,6 m), ohniště s grilem, posezení pod pergolou, dřevěný 
zahradní nábytek, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 250 m, vlak 9 km (Jablonné nad Orlicí). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny), pří-
rodní koupaliště 12 km (Lanškroun), rybník 12 km (Lan-
škroun). Les 100 m, muzeum 25 km (Letohrad), muzeum 
12 km (Lanškroun), turistické stezky 500 m, zámek 70 km 
(Kuks), 40 km (Častolovice).

12 0,15 0,15

SEDLOŇOV: 6 os.  č. 3820 
Velmi kvalitně zařízená chalupa ideální pro letní pobyt. 
Ihned vedle chalupy se nachází unikátní skalka - maji-
tel ji budoval více jak 50 let, je zde více jak 100 druhů 
rostlin z celého světa. 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, obývací po-
koj 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1). 1. patro: 
2x ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 8 m2 2x sa-
mostatné lůžko, WC, koupelna (vana). El. horkovzdušná 
trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovln-
ná trouba, chladnička (95 l), mrazicí box (45 l), varná 
konvice, topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, TV, 
satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (příroda) 100 m2, parkoviště mimo 
pozemek (počet míst: 3). Veranda 6 m2, krbová kamna 
(obývací pokoj), ohniště, gril zahradní, posezení, prou-
těný zahradní nábytek, skluzavka. Autobus 300 m (Sed-
loňov). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Rychnov nad 
Kněžnou), plavecký bazén 11 km (Dobruška), přehrada 
18 km (Česká Skalice). Les 20 m, muzeum 1200 m (Sed-
loňov), turistické stezky 50 m, vyhlídka 250 m, zámek 
16 km (Nové Město nad Metují).

11 1,2 1,2

NOVÝ HRÁDEK: 5 os.  č. 2734 
Velice pěkně udržované místo ležící v malé chatkové 
osadě pouhých 300 m pod zříceninou hradu Frymburk. 
Jde o dvě plně vybavené chatky obklopené nádherně 
udržovanou zahradou. 
Suterén: koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Příze-
mí: obytná místnost 40 m2 (počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout, zastřešený balkón), obytná místnost 
20 m2 (kuchyňský kout). Podkroví: ložnice 20 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 2x samost. 
lůžko. El. vařič (2 plot.), chladnička (70 l), překapávač, 
varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). 
Terasa 15 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril, pose-
zení, plastový zahradní nábytek. Autobus 450 m. Jedná 
se o 2 chaty vedle sebe. 1. objekt: v suterénu koupelna 
se sprchovým koutem a WC - vchod do suterénu pouze 
z venku. Hlavní vchod venkem do přízemí: obývací pokoj  
s krbem a kuch. koutem a balkonem.  Schody do podkro-
ví - ložnice (otevřený prostor) s 1 manželským lůžkem 
a 1 samost. lůžkem. 2. objekt vedle: v přízemí je obývací 
pokoj s kuchyňkou,  schody do patra, kde jsou 2 lůžka. 
Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 12 km (Rozkoš), přírod-
ní koupaliště 4 km (Janov), rybník 4 km (Mezilesí). Hrad 
200 m (Frymburk), les 15 m, muzeum 15 km (Náchod), 
zámek 15 km (Ratibořice), Nové Město nad Metují 10 km.

4 0,45 0,45

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno 
jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se 
na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě 
(místní poplatek, el. energie, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozor-
nění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stor-
novat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1724 platí v termínech od 29.8. cena 13 790 Kč.

Kód 1640 1724* 2127 2615 2734 3078 3774 3820 3845

Počet osob 5 10 6 8 5 8 8+1 6 10+3

do 20.6. a od 29.8. 9 100 13 510 7 070 7 490 6 510 20 020 9 170 10 500 10 710

20.6.-27.6. 10 430 17 010 7 490 8 820 6 930 21 000 10 080 11 900 11 410

22.8.-29.8. 10 920 17 010 7 490 8 820 6 930 21 000 10 080 11 900 14 420

27.6.-22.8. 11 270 18 900 8 330 14 000 8 330 22 190 11 130 12 810 14 980

č. 3820

12 0,4 0,3



ČESKÁ ČERMNÁ: 5 os.  č. 1640
Velice pěkně zařízená chata s dechberoucím výhledem 
z terasy leží na klidném místě na okraji lesa. Vhodné uby-
tování jak pro rodinu s dětmi preferující pobyt v krásné 
přírodě, tak pro milovníky turistiky a cykloturistiky.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 7, bal-
kón), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). Pod-
kroví: ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 12 m2 
2x samostatné lůžko (balkón 8 m2), ložnice 6 m2 2x sa-
mostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (příroda) 345 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 
9 m2, krb v  domě, krbová kamna (v obytné místnosti), 
ohniště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní náby-
tek, dětská houpačka. Autobus 1 km, vlak 8 km (Náchod). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Náchod), pře-
hrada 12 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 1,5 km (Česká 
Čermná). Les 10 m, muzeum 8 km (Náchod), vyhlídka 3 km.

1,5 1,5 4
NOVÝ HRÁDEK: 8+1 os.  č. 3774
Velice dobře zařízená, pěkně zrekonstruovaná rouben-
ka na klidném místě na okraji lesa. Chata je situována 
v nádherném údolí 200 m od centra Nového Hrádku. 
Přízemí: ložnice 1x přistýlka - rozkl. gauč, obytná míst-
nost 20 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: 
ložnice 2x samostatné lůžko 3x manželské lůžko. El. spo-
rák (2 plot.), el. vařič (2 plot.), kamna na tuhá paliva 
s troubou, chladnička, varná konvice, toustovač. Vysavač, 
TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (louka), parkoviště na pozemku 
(počet míst: 4). Veranda 7 m2, terasa 15 m2, kachlová 
kamna (obytná místnost), ohniště, posezení, dřevěný 
a proutěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro 
kola. Autobus 200 m, vlak 12 km (Nové Město nad Me-
tují). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 11 km (Dobruška), 
přehrada 20 km (Rozkoš), rybník 15 km (Broumar), řeka 
800 m. Hrad 700 m (zřícenina Frymburk), les 10 m, vyhlíd-
ka 6 km, zámek 10 km (Nové Město nad Metují).

0,8 0,2 0,2
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ČESKÁ TŘEBOVÁ: 8 os. č. 3078 
Luxusně vybavený dům s velkým bazénem se nachází 
na okraji České Třebové. Klientům je k dispozici rozleh-
lá, oplocená zahrada. 
Suterén: ložnice 9 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
10 m2 1x manželské lůžko, WC, sušárna, prádelna, 
koupelna (vana). 1. patro: ložnice 10 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 1, počet pohovek: 1), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (WC, sprchový kout). El. horkovzdušná 
trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (200 l), mrazicí box (80 l), překapávač, var-
ná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem, WiFi za poplatek 500 Kč/týden. Ohřev vody: kotel 
topení (300 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), ga-
ráž na pozemku (počet míst: 2). Terasa 21 m2, venkovní 
krytý bazén s filtrem (8 x 3,5 x 1,4 m), krb zahradní, plas-
tový zahradní nábytek, slunečník. Autobus 30 m (Česká 
Třebová), vlak 2 km (Česká Třebová). Dům se nachází 
nedaleko železniční tratě. 
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km (Ústí nad Orlicí), 
krytý bazén 500 m (Česká Třebová), přehrada 25 km (Pas-
tviny), rybník 5 km (Přívrat). Hrad 20 km (Potštejn), les 
300 m, turistické stezky 300 m, zámek 14 km (Litomyšl).

0,5 0,5 0,3

NOVÝ HRÁDEK: 10+3 os.  č. 3845
Velmi pěkná roubenka s bazénem, infrasaunou a  prostorným pozemkem vzdálená 200 m od zříceniny hradu Frymburk. 
Přízemí: ložnice 17 m2 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko 1x přistýlka, ložnice 22 m2 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, WC, koupelna 6 m2 (WC, vana, umyvadlo), obývací pokoj 25 m2 2x přistýlka (kuchyňský kout, jídelní 
kout). 1. patro: ložnice 35 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (125 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
750 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Veranda 9 m2, infrasauna pro 4 osoby, venkovní bazén s fil-
trem (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), kachlová kamna (kuchyňský kout), ohniště, plynový gril, udírna, posezení pod pergolou, 
dřevěný a kovový zahradní nábytek, lehátka 4x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton, petang, skluzavka, trampolína. Autobus 350 m (Nový Hrádek), vlak 12 km (Nové Město nad Metují). Rozměry 
lůžek v ložnicích: ložnice 22 m2 - manželské lůžko 1,6 x2 m, samostatná lůžka 0,9 x 1,75 m, ložnice 17 m2 manželské 
lůžko 1,7 x 2 m, palanda 0,8 x 1,9 m,přistýlka 0,7 x 1,7 m, obývací pokoj - přistýlka 0,8 x 1,8 m. V ložnici 35 m2 v 1. po-
schodí jsou 2 lůžka o rozměrech 0,9 x 2 m. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Dobruška), plavecký bazén 12 km (Dobruška), přehrada 20 km (Rozkoš). 
Hrad 500 m (Nový Hrádek), les 200 m, muzeum 10 km (Dobrošov), zámek 12 km (Nové Město nad Metují).

ŠEDIVINY: 6 os.  č. 2127
Dobře zařízená chata s pěkným venkovním poseze-
ním je vhodná pro příznivce klidu a relaxace. Chata se 
nachází v malé osadě nedaleko Deštného v Orlických 
horách. Pro příznivce pohybu a turistiky jsou připra-
veny turistické stezky (100 m), doporučujeme výstup 
na Šerlich (13 km). 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout), WC, koupelna (sprchový 
kout). Podkroví: ložnice 20 m2 3x samostatné lůžko 
1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko. 
El. sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek 
(louka) 1200 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 20 m2, krbová kamna v obývacím pokoji, 
ohniště, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek. 
Autobus 500 m (Šediviny), vlak 21 km (Solnice). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 14 km (Dobruška), 
přírodní koupaliště 8 km (Bystré). Les 200 m, muzeum 
26 km (Rychnov nad Kněžnou), turistické stezky 100 m, 
vyhlídka 13 km (Šerlich), zámek 12 km (Nové Město), 
Opočno 20 km.

8 4 4

ČENKOVICE: 10 os.  č. 1724 
Tato rodinná vila je vhodná pro více rodin. Hosté mají 
k dispozici bazén a zastřešené posezení u krbu. K ob-
jektu náleží dětské hřiště s pískovištěm, trampolína 
a ping – pongový stůl. Toto místo je vhodné pro milov-
níky aktivní dovolené. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, 
kuchyň 10 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: obytná místnost 32 m2 (počet křesel: 
5, počet pohovek: 1, balkón 14 m2), kuchyň 12 m2, kou-
pelna (vana). Podkroví: ložnice 18 m2 1x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
křeslo, ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manžel-
ské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 14 m2 
1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). El. var-
ná deska (4 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box, 
2x překapávač, 2x varná konvice. Pračka (automatic-
ká), vysavač, žehlička, 5x TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(440 l). Otevřený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Terasa 24 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (3,6 m x 1,20 m, sluneční kolekto-
ry), krb zahradní, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, 
zahradní houpačka, stolní tenis, trampolína. Domácí 
zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 150 m, vlak 10 km. 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 22 km (Pastviny), rybník 
14 km. Hrad 20 km (Litice n. O., Lanšperk), les 300 m, 
muzeum 14 km (Králíky), turistické stezky 300 m, vy-
hlídka 7 km (Suchý vrch).

22 0,25 0,4

ČENKOVICE: 8 os.  č. 2615 
Náš tip rodinnou dovolenou. Velmi dobře zařízená cha-
lupa s bazénem, pěkným pozemkem s posezením pod 
pergolou, ohništěm a grilem situovaná ve známém hor-
ském středisku. V okolí jsou dobré podmínky nejen pro 
náročnější turistické a cykloturistické výlety, ale i pro 
romantické procházky po lese. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, jídelna 15 m2, 
kuchyň 9 m2, koupelna (WC, vana). Podkroví: ložnice 
8 m2 2x samost. lůžko, ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 16 m2 2x samostatné lůžko (počet křesel: 
6), koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box, překapávač, varná konvice. Vysavač, klasický TV, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Ote-
vřený pozemek (louka) 600 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 
4,6 m), ohniště s grilem, posezení pod pergolou, dřevěný 
zahradní nábytek, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 250 m, vlak 9 km (Jablonné nad Orlicí). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny), pří-
rodní koupaliště 12 km (Lanškroun), rybník 12 km (Lan-
škroun). Les 100 m, muzeum 25 km (Letohrad), muzeum 
12 km (Lanškroun), turistické stezky 500 m, zámek 70 km 
(Kuks), 40 km (Častolovice).

12 0,15 0,15

SEDLOŇOV: 6 os.  č. 3820 
Velmi kvalitně zařízená chalupa ideální pro letní pobyt. 
Ihned vedle chalupy se nachází unikátní skalka - maji-
tel ji budoval více jak 50 let, je zde více jak 100 druhů 
rostlin z celého světa. 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, obývací po-
koj 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1). 1. patro: 
2x ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 8 m2 2x sa-
mostatné lůžko, WC, koupelna (vana). El. horkovzdušná 
trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovln-
ná trouba, chladnička (95 l), mrazicí box (45 l), varná 
konvice, topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, TV, 
satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (příroda) 100 m2, parkoviště mimo 
pozemek (počet míst: 3). Veranda 6 m2, krbová kamna 
(obývací pokoj), ohniště, gril zahradní, posezení, prou-
těný zahradní nábytek, skluzavka. Autobus 300 m (Sed-
loňov). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Rychnov nad 
Kněžnou), plavecký bazén 11 km (Dobruška), přehrada 
18 km (Česká Skalice). Les 20 m, muzeum 1200 m (Sed-
loňov), turistické stezky 50 m, vyhlídka 250 m, zámek 
16 km (Nové Město nad Metují).

11 1,2 1,2

NOVÝ HRÁDEK: 5 os.  č. 2734 
Velice pěkně udržované místo ležící v malé chatkové 
osadě pouhých 300 m pod zříceninou hradu Frymburk. 
Jde o dvě plně vybavené chatky obklopené nádherně 
udržovanou zahradou. 
Suterén: koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Příze-
mí: obytná místnost 40 m2 (počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout, zastřešený balkón), obytná místnost 
20 m2 (kuchyňský kout). Podkroví: ložnice 20 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 2x samost. 
lůžko. El. vařič (2 plot.), chladnička (70 l), překapávač, 
varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). 
Terasa 15 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril, pose-
zení, plastový zahradní nábytek. Autobus 450 m. Jedná 
se o 2 chaty vedle sebe. 1. objekt: v suterénu koupelna 
se sprchovým koutem a WC - vchod do suterénu pouze 
z venku. Hlavní vchod venkem do přízemí: obývací pokoj  
s krbem a kuch. koutem a balkonem.  Schody do podkro-
ví - ložnice (otevřený prostor) s 1 manželským lůžkem 
a 1 samost. lůžkem. 2. objekt vedle: v přízemí je obývací 
pokoj s kuchyňkou,  schody do patra, kde jsou 2 lůžka. 
Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 12 km (Rozkoš), přírod-
ní koupaliště 4 km (Janov), rybník 4 km (Mezilesí). Hrad 
200 m (Frymburk), les 15 m, muzeum 15 km (Náchod), 
zámek 15 km (Ratibořice), Nové Město nad Metují 10 km.

4 0,45 0,45

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno 
jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se 
na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě 
(místní poplatek, el. energie, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozor-
nění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stor-
novat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1724 platí v termínech od 29.8. cena 13 790 Kč.

Kód 1640 1724* 2127 2615 2734 3078 3774 3820 3845

Počet osob 5 10 6 8 5 8 8+1 6 10+3

do 20.6. a od 29.8. 9 100 13 510 7 070 7 490 6 510 20 020 9 170 10 500 10 710

20.6.-27.6. 10 430 17 010 7 490 8 820 6 930 21 000 10 080 11 900 11 410

22.8.-29.8. 10 920 17 010 7 490 8 820 6 930 21 000 10 080 11 900 14 420

27.6.-22.8. 11 270 18 900 8 330 14 000 8 330 22 190 11 130 12 810 14 980

č. 3820

12 0,4 0,3

BARTOŠOVICE: 8 os.  č. 3144
Nově zrekonstruovaná prostorná chalupa s bazénem 
a velkým pozemkem. Pozemek skýtající soukromí je 
ohraničen živým plotem, potokem a řekou. Okolí ideální 
pro cykloturistiku, in-line brusle. V chalupě je možnost 
připojení na internet (za poplatek). 
Přízemí: vinárna 14 m2. 1. patro: ložnice 16 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůž-
ko, 2x ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, kuchyň, WC, 
2x koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, 
2x el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 3x chlad-
nička, 2x mrazicí box, 2x varná konvice, myčka na ná-
dobí. Pračka (automatická), vysavač, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (100 l).Pozemek částeč-
ně oplocený živým plotem (louka) 3000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Venkovní bazén 
s filtrem (3,6 m x 0,9 m), krbová kamna (vinárna), ohniš-
tě, gril, dřevěný a plastový zahradní nábytek, pískoviště, 
dětská houpačka, stolní tenis, trampolína. Domácí zvíře 
za poplatek 560 Kč, pouze malé plemeno, na vyžádání 
u majitele. Vlak 18 km (Rokytnice v Orlických horách). 
Nutné vlastní povlečení. Možnost dalších 4 přistýlek 
za doplatek (1 000 Kč/os./týden) na místě. Platba spo-
třeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny), přírod-
ní koupaliště 10 km (Polsko). Les 200 m, muzeum 18 km 
(Rokytnice v Orlických horách), turistické stezky 1 km, 
zámek 20 km (Rychnov n.Kn., Doudleby, Častolovice).

10 5 0,5

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 
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ORLICKÉ HORY

OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH: 
11+1 os.  č. 3860
Velmi pěkná nově zrekonstruovaná chalupa se saunou 
vhodná pro pobyt větší skupiny osob. Před objektem je 
horský potok.
Přízemí: ložnice 22 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací křeslo, ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, 
WC, obytná kuchyň 38 m2 (počet křesel: 1, počet poho-
vek: 1, kuchyňský kout), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, ložnice 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, WC. El. vařič (4 plot.), kamna na tuhá paliva 
s troubou, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovln-
ná trouba, chladnička (140 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička, TV, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek (příroda) 
4000 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 5). Veranda 
8 m2, terasa 18 m2, sauna, zahradní sprcha, krbová kam-
na (obytná kuchyň), ohniště s grilem, posezení, dřevěný 
zahradní nábytek, lehátka 3x, uzamykatelný prostor pro 
kola, badminton, petang. Autobus 1,5 km (Olešnice v Or-
lických horách), vlak 19 km (Náchod). Platba spotřeby 
el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 10 km (Kudowa 
Zdroj - Polsko), potok 20 m, přehrada 28 km (Rozkoš). 
Hrad 11 km (Nový Hrádek), les 50 m, muzeum 20 km 
(Náchod), turistické stezky 1 km, vyhlídka 2,5 km, zámek 
17 km (Nové Město nad Metují).

10 1,2 1,5

VELEHRÁDEK: 8 os.  č. 843 
Pěkně vybavená chata s bazénem, prostornou terasou a velikou zahradou, kterou protéká chovný pstruhový potok. 
Velice hezké místo obklopené přírodou, kde naleznete naprosté soukromí.
Suterén: WC. Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 8), kuchyň 19 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: 2x ložnice 22 m2 4x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač. Vysavač, žehlička, plazmový TV, 
satelit, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Oplocený pozemek (příroda) 1500 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 5). Terasa 15 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,90 m), 
krb v domě, ohniště s grilem, gril, plastový zahradní nábytek, pískoviště, badminton, elektronické šipky, trampolína. 
Autobus 200 m, vlak 6 km. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 350 m, rybník 5 km, termální koupaliště 8 km 
(Lázně Bělohrad). Les 5 m, muzeum 20 km, turistické stezky 1 km, vyhlídka 12 km (Zvičina), zámek 8 km.

VELEHRÁDEK: 8 os.  č. 1307
Zrekonstruovaná roubenka pro rodiny s dětmi, s velkou 
oplocenou zahradou, zahr. grilem a potokem, poskytu-
jící soukromí, pouhých 11 km od ZOO a Safari ve Dvoře 
Králové a spoustou turisticky zajímavých míst do 20 km. 
Přízemí: jídelna 28 m2, kuchyň 12 m2, WC, společenská 
místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
20 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 22 m2 
2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 19 m2 (průchozí) 
2x samost. lůžko, WC. Sklokeramická varná deska (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, 2x TV, rádio. 
Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahra-
da) 1200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 
3). Terasa 15 m2, krb zahradní i v domě (obývací pokoj), 
kachlová kamna (jídelna), ohniště s grilem, gril, posezení, 
kovový zahr. nábytek, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, ruské kuželky, kroket, skluzavka, 
trampolína malá. Autobus 200 m, vlak 6 km. Platba spotře-
by el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Dvůr Králové nad 
Labem), přírodní koupaliště 390 m (kemp Lanžov), rybník 
5 km (Velký Vřešťov) možnost rybolovu. Hrad 18 km (Pec-
ka), les 300 m, muzeum 9 km (Dvůr Králové), vyhlídka 
12 km (Zvičina), zámek 14 km (Kuks), 2 km (Bílé Poliča-
ny), ZOO 9 km (Dvůr Králové nad Labem).

0,39 2 2

MOSTEK - SOUVRAŤ: 6+1 os.  č. 3109 
Stylová rekreační chata je umístěna na prostorném po-
zemku (1 600 m2), obklopeném krásnou přírodou a lesy. 
Hosté mají k dispozici místnost se stolním fotbalem 
a společenské hry. Dále k dispozici ohniště, přenosný 
gril, houpačky, dřevěný zahradní nábytek, ruské kužel-
ky a travnaté hřiště. Vykoupat se můžete na koupališti 
v Mostku, vzdáleném 1 km. V okolí jsou vhodné podmín-
ky pro turistiku a cykloturistiku. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x patrové lůžko, obytná místnost 
16 m2 1x samost. lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 
1), kuchyň 4 m2, koupelna (WC, sprch. kout), relaxační 
místnost 6 m2. Podkroví: ložnice 20 m2 2x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko (balkón 3 m2). El. trouba, 2x el. vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí 
box (20 l), varná konvice. Pračka (jednoduchá), vysavač, 
žehlička, TV, satelit, video, rádio s CD přehrávačem. 
Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (louka) 
1600 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). 
Krb v domě, ohniště, gril přenosný, dřevěný zahr. nábytek, 
pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, ruské kuželky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1 km (Mostek - Souvrať), vlak 3 km (Mostek). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 3 km (Mostek), přehra-
da 35 km (Rozkoš). Hrad 8 km (Pecka), přírodní zvláštnost 
46 km (Teplicko-Adršpašské skály), zámek 19 km (Kuks).

3 2 2

BARTOŠOVICE: 12 os.  č. 2700
Prostorná, horská chalupa se nachází na velice pěkném 
místě, ve slunné stráni obklopené lesem. Výhodné místo 
k podnikání turistických výletů. Nedaleký hraniční pře-
chod lze využít k poznávací okružní cyklotrase polským 
pohraničím. 
Přízemí: ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 35 m2 (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 24 m2 
3x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 18 m2 
3x samostatné lůžko, sauna, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 12 m2 2x samostat-
né lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, 2x chladnička, mrazicí box, překapávač, varná 
konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Prač-
ka (automatická), vysavač, žehlička, 3x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (louka) 900 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Dětská 
stolička, terasa 20 m2, sauna, krb zahradní, krbová kam-
na (obývací pokoj), ohniště s grilem, posezení pod pergo-
lou, plastový zahradní nábytek, pískoviště. Domácí zvíře 
za poplatek 400 Kč. Autobus 500 m (Bartošovice v Orl. 
horách), vlak 11 km (Rokytnice v Orl. horách). Platba 
spotřeby el. energie na místě. Paušál za spotřebu dřeva 
500 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Žamberk), pře-
hrada 15 km (Pastviny), přírodní koupaliště 11 km (Rokyt-
nice v Orl. horách). Muzeum 25 km (Vamberk), turistické 
stezky 200 m, zámek 36 km (Častolovice), 30 km (Doud-
leby nad Orlicí), 27 km (Rychnov nad Kněžnou), 40 km 
(Nové Město nad Metují).

11 0,5 0,6

MLADKOV: 12+2 os.  č. 3746
Klasická roubená chalupa vybavená dobovým nábytkem 
(mj. možnost spaní na peci). Hostům je k dispozici vinárna, 
relaxační místnost se saunou a venkovním vyhřívaný kou-
pací sud. Pro děti je připraven dětský hrací koutek (stolní 
fotbal, hokej a šipky). Na menší zahradě je velmi pěkné 
posezení s možností využití grilu či zahradního krbu. 
Přízemí: obytná místnost 50 m2 1x manželské lůžko 
2x přistýlka (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyň-
ský kout, jídelní kout), vinárna (bar), koupelna (WC, vana, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 20 m2 3x samostatné lůžko 
1x přistýlka, ložnice 40 m2 7x samostatné lůžko 1x při-
stýlka. El. trouba, plyn. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (80 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. Vy-
savač, TV, satelit, video, radiomagnetofon s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(dvůr) 350 m2, parkoviště na ulici otevřené (počet míst: 
4). Terasa 8 m2, sauna v relaxační místnosti, venkovní vy-
hřívaný koupací sud pro max. 6 os. (prům. 2 m, hl. 1,1 m), 
krb zahradní, krbová kamna (ložnice), kachlová kamna 
(obývací pokoj), ohniště s grilem, gril zahradní, udírna, 
posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, le-
hátka 5x, uzamykatelný prostor pro kola, elektronické 
šipky. Domácí zvíře v ceně. Autobus 400 m (Mladkov), 
vlak 200 m (Mladkov). Platba spotřeby el. energie, plynu, 
vody a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Žamberk), pře-
hrada 6 km (Pastviny), přírodní koupaliště 12 km (Krá-
líky), řeka 20 m (Mladkov). Hrad 20 km (Potštejn), les 
100 m, turistické stezky 100 m, zámek 12 km (Letohrad).

0,02 0,2 0,3

PODKRKONOŠÍ

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků pla-
cených na místě (místní poplatek, el. energie, voda, dřevo, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3144 platí 
v termínech 30.5.-20.6. cena 12 180 Kč. U objektu č. 3746 platí v termínech od 29.8. cena 11 340 Kč.

Kód 843 1307 2700 3109 3144* 3504 3746* 3860

Počet osob 8 8 12 6+1 8 8 12+2 11+1

do 20.6. a od 29.8. 8 190 9 030 17 290 6 510 9 170 11 270 10 640 16 170

20.6.-27.6. 9 380 9 380 17 710 6 930 12 880 13 230 11 340 16 590

22.8.-29.8. 10 920 11 480 18 690 7 910 14 910 13 230 13 440 21 630

27.6.-22.8. 13 020 11 970 19 390 8 330 19 530 14 770 14 210 22 120

0,35 5 5

MLADKOV: 8 os.  č. 3504 
Dobře vybavená prostorná roubenka se saunou, situovaná na klidném místě uprostřed čisté přírody Orlických hor. Pro-
najímatel může přijít po domluvě s hosty nakrmit ryby v rybníčku. Na zahradě za chalupou jsou dva oplocené rybníky.
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 16 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (vana, 
umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, 
ložnice 16 m2 2x samost. lůžko, WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice, toustovač, myčka na nádobí. Žehlička, LCD 
TV, satelit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Otevřený pozemek 
(příroda) 4000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Sauna, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malá plemena, nesmí do ložnic. Autobus 400 m, vlak 1,2 km. 
Tipy pro volný čas: přehrada 5 km (Pastviny). Hrad 20 km (Litice), les 300 m, muzeum 15 km (Letohrad) vyhlídka 
2 km (Adam), 10 km (Suchý vrch).

5 0,25 0,3

SAUNA SAUNA SAUNA

NOVINKA
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PODKRKONOŠÍ

STAROBUCKÉ DEBRNÉ: 6 os.  č. 1263
Rekreační chata na nádherném a klidném místě na okraji 
malé osady v lese za vesničkou Starobucké Debrné. 
Přízemí: ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, obytná míst-
nost 22 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (počet křesel: 2, 
kuchyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna 7 m2 (sprch. 
kout, umyvadlo), veranda. Podkroví: 2x ložnice 11 m2 
2x samost. lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek 
(příroda) 600 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 20 m2, 
dětský bazének, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril, posezení, kempinkový zahradní nábytek, lehátka 2x, 
dětská houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 1 km (Starobucké Debrné), vlak 7 km (Bílá Třemeš-
ná). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě. Paušál 
za spotřebu plynu 50 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Mostek), přehrada 
4 km (Les Království), přírodní koupaliště 8 km (Dvůr Krá-
lové). Hrad 20 km (Pecka), les 10 m, muzeum 26 km (Nová 
Paka), turistické stezky 500 m, zámek 15 km (Kuks).

4 1 3

VELKÝ VŘEŠŤOV: 4 os.  č. 3731
Velice pěkně zrekonstruovaná chalupa obklopená ovoc-
ným sadem a velikým pozemkem s výhledem na pozů-
statky hradu Vřešťov, jehož dnes zasypané chodby údaj-
ně stále skrývají poklad. Hosté mají k dispozici hernu se 
stolním tenisem a šipkami. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko (délka 
lůžka 1,9 m) 1x manželské lůžko, obytná kuchyň 20 m2 
1x samostatné lůžko – délka lůžka 1,8 m (kuchyňský 
kout, jídelní kout), herna, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo), veranda 8 m2. El. sporák s el. troubou 
(3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, varná konvi-
ce, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 3000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Krbová 
kamna (obytná kuchyň), ohniště, gril přenosný, poseze-
ní, proutěný zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný 
prostor pro kola, badminton, stolní tenis, ruské kuželky, 
elektronické šipky, kroket. Domácí zvíře za poplatek 
500 Kč. Autobus 150 m (Velký Vřešťov), vlak 5 km (Ce-
rekvice nad Bystřicí). Voda v objektu je pouze užitková.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Hradec Králo-
vé), krytý bazén 10 km (Hořice), přehrada 15 km (Bílá 
Třemešná), rybník 750 km. Hrad 25 km (Pecka), les 
200 m, muzeum 8 km (Chlum), 10 km (Hořice), vyhlíd-
ka 8 km (Chlum), zámek 15 km (Kuks), 20 km (Hrádek 
u Nechanic), ZOO 15 km (Dvůr Králové n. Labem).
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STAROBUCKÉ DEBRNÉ: 5 os.  č. 1476 
Jednoduše zařízená chata s dětským bazénkem situo-
vaná na slunném místě v krásné přírodě na okraji lesa. 
S Vašimi dětmi určitě navštivte 8 km vzdálenou ZOO 
ve Dvoře Králové n. L. 
Přízemí: obytná místnost 23 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout), koupelna 7 m2 (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 26 m2 (průchozí, 
otevřený prostor) 3x samostatné lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací gauč (balkón 3 m2). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), chladnička, mrazicí box, překapávač, varná kon-
vice, topinkovač. Vysavač. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (příroda) 
670 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). 
Gril přenosný, plastový zahradní nábytek, lehátka 1x, 
petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km 
(Starobucké Debrné), vlak 7 km (Bílá Třemešná). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Dvůr Králové nad 
Labem), přehrada 4 km (Bílá Třemešná). Hrad 20 km (Pec-
ka), les 10 m, muzeum 20 km (Jaroměř), turistické stezky 
200 m, zámek 15 km (Kuks), ZOO 8 km (Dvůr Králové n. L.).
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BĚLÁ U STARÉ PAKY: 7 os.  č. 3776
Náš tip pro pohodovou relaxační dovolenou. Původní 
prostorná podkrkonošská roubenka s pěkným oplo-
ceným pozemkem. Na druhé straně pozemku můžete 
občas zahlédnout srnky. Stará Paka, vzdálená 4 km 
od Bělé, je dobrým výchozím bodem k podnikání výletů 
do Podkrkonoší a Českého ráje. Nedaleko Staré Paky se 
nachází lom Hvězda s nalezištěm polodrahokamů. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna 
6 m2 (WC, vana). 1. patro: ložnice 26 m2 2x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 30 m2 1x samo-
statné lůžko 1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). 
El. trouba, el. varná deska (4 plot.), chladnička, mrazicí 
box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomagne-
tofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplo-
cený pozemek (příroda), parkoviště na pozemku (počet 
míst: 4). Terasa 30 m2, krb zahradní, posezení, plastový 
zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro 
kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Voda v objektu 
je pitná až po převaření. Nutné vlastní povlečení. Platba 
spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Libštát). Hrad 
7 km (Kumburk), jeskyně 23 km (Bozkovské dolomitové 
jeskyně), muzeum 15 km (Semily), zámek 32 km (Hrubý 
Rohozec), ZOO 40 km (Dvůr Králové nad Labem).
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ARNOŠTOV-BUKOVINA: 4+2 os.  č. 748
Moderní, rekreační chata se stylovým interiérem ležící 
u lesa na okraji malé obce. Přímo nad chatou Krkonoš-
ská vyhlídka 500 m, kde se Vám naskytne nádherný 
pohled na celé Krkonoše. Pro děti k dispozici pískoviště 
a dětská houpačka. Výborné místo s možností podniká-
ní zajímavých vycházek i náročnějších túr. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní kout), 
WC, koupelna 4 m2 (sprchový kout, umyvadlo), veran-
da 3 m2. Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč (zastřešený balkón), lož-
nice 11 m2 1x manželské lůžko. El. vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (250 l), mrazicí box (30 l), pře-
kapávač, varná konvice, topinkovač, remoska. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (za-
hrada) 3500 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Veranda, te-
rasa 12 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril zahrad-
ní, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pís-
koviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol 
(1x pánské, 1x dámské), uzamykatelný prostor pro kola, 
elektronické šipky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.
Autobus 1 km (Bukovina), vlak 10 km (Horní Nová Ves). 
Max. obsazení 4 dospělí + 2 děti do 10-ti let. Platba 
spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Pecka), krytý 
bazén 8 km (Lázně Bělohrad), přehrada 20 km (Les 
Království). Hrad 3 km (Pecka), les 50 m, muzeum 3 km 
(Pecka), přírodní zvláštnost 20 km (Prachovské skály), 
vyhlídka 12 km (Zvičina).
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BÍLÁ TŘEMEŠNÁ: 4 os.  č. 3314 
Vkusně a velmi pěkně zařízená rekreační chata s bazé-
nem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm s gri-
lem a houpačkou je ideálním místem pro strávení letní 
dovolené menší rodiny (děti vezměte na výlet do ZOO 
ve Dvoře Králové n. L.). 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 25 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůž-
ko 1x přistýlka - rozkládací gauč (balkón). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), varná konvice. LCD TV, satelit, DVD přehrávač, 
rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Částečně oplocený pozemek (zahra-
da) 11000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 5). Terasa 10 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 
3 m, hl. 0,8 m), krb zahradní, krbová kamna, ohniště s gri-
lem, gril, udírna, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, slunečník, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, trampolína. Domácí 
zvíře za poplatek 400 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
a vlak 500 m (Bílá Třemešná). V objektu jsou příkré scho-
dy. Ložnice v podkroví je částečně přepažená dřevěnou 
stěnou. V sousedním objektu bydlí pronajímatel.
Tipy pro volný čas: přehrada 3 km (Bílá Třemešná), pří-
rodní koupaliště 10 km (Velký Vřešťov), rybník 2 km (Bílá 
Třemešná). Hrad 12 km (Pecka), les 300 m, ZOO 6 km (Dvůr 
Králové n. L.), turistické stezky 300 m, zámek 6 km (Kuks).
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DOLNÍ BRUSNICE: 4+2 os.  č. 3861
Velmi pěkně zařízená typická podkrkonošská roubenka 
s venkovní vířivkou, saunou,  trampolínou a pískovištěm. 
Na okraji pozemku teče potok. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, koupelna 
(WC, vana), obývací pokoj 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout). 1. patro: lož-
nice 25 m2 4x samost. lůžko. Plyn. varná deska (4 plot.), 
chladnička (100 l), varná konvice, toustovač. TV. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Částečně oplocený pozemek (dvůr) 
800 m2, parkoviště mimo pozemek (počet míst: 2). Sauna, 
ohniště, gril: přenosný, posezení, dřevěný zahr. nábytek, 
lehátka 2x, pískoviště, trampolína. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 600 m (Dolní Brusnice), vlak 
1,5 km (Bílá Třemešná). Do podkroví vedou příkré schody, 
ložnice v podkroví je otevřená galerie. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Pecka), přehrada 
8 km (Les Království). Les 3 km, ZOO 7 km (Dvůr Králové).8 1 2

0,2 1 1
PECKA: 8+2 os.  č. 3139
Velice pěkně zařízená chalupa se nachází v krásné přírodě, na okraji lesa, jen 200 m od místního koupaliště. V blízkosti 
objektu je rekreační areál s restaurací a letní terasou, 4 antukovými kurty, hřištěm na plážový volejbal, jehož služby 
můžete využít. . Pěkné okolí s mírným kopcovitým a lesnatým terénem je vhodné pro cyklistické výlety. Objekt je vzdá-
len 1 km od městečka Pecka, jemuž vévodí zřícenina stejnojmenného hradu. Pecka je ideální místo jako výchozí bod 
k podnikání výletů do Krkonoš, Českého ráje nebo blízké zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 45 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), koupelna 6 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
16 m2 1x manželské lůžko (balkón), ložnice 17 m2 1x manželské lůžko (balkón), koupelna 10 m2 (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box (100 l), 
překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), TV, satelit, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Otevřený pozemek (louka) 100 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2). Krbová kamna (obytná místnost), posezení, plastový zahradní nábytek. Autobus 1 km (Pecka), vlak 
8 km (Borovnice). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 200 m (Pecka), krytý bazén 9 km (Lázně Bělohrad), Jičín 23 km. Hrad 1 km (Pecka), 
les 30 m, muzeum 8 km (Nová Paka), turistické stezky 500 m.

NÁŠ TIP KOUPALIŠTĚ
200 m

č. 3139 č. 3139 

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě).

Kód 748 1263 1476 3139 3314 3731 3776 3861

Počet osob 4+2 6 5 8+2 4 4 7 4+2

do 20.6. a od 29.8. 6 440 7 210 7 490 10 990 6 230 6 510 11 830 9 030

20.6.-27.6. 8 260 8 120 7 910 12 990 6 580 - - - 12 880 9 380

22.8.-29.8. 6 860 8 120 7 910 17 990 7 700 7 420 12 880 10 430

27.6.-22.8. 8 680 9 800 8 330 17 990 8 260 8 330 14 280 11 270

NOVINKA
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STAROBUCKÉ DEBRNÉ: 6 os.  č. 1263
Rekreační chata na nádherném a klidném místě na okraji 
malé osady v lese za vesničkou Starobucké Debrné. 
Přízemí: ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, obytná míst-
nost 22 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (počet křesel: 2, 
kuchyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna 7 m2 (sprch. 
kout, umyvadlo), veranda. Podkroví: 2x ložnice 11 m2 
2x samost. lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek 
(příroda) 600 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 20 m2, 
dětský bazének, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril, posezení, kempinkový zahradní nábytek, lehátka 2x, 
dětská houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 1 km (Starobucké Debrné), vlak 7 km (Bílá Třemeš-
ná). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě. Paušál 
za spotřebu plynu 50 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Mostek), přehrada 
4 km (Les Království), přírodní koupaliště 8 km (Dvůr Krá-
lové). Hrad 20 km (Pecka), les 10 m, muzeum 26 km (Nová 
Paka), turistické stezky 500 m, zámek 15 km (Kuks).

4 1 3

VELKÝ VŘEŠŤOV: 4 os.  č. 3731
Velice pěkně zrekonstruovaná chalupa obklopená ovoc-
ným sadem a velikým pozemkem s výhledem na pozů-
statky hradu Vřešťov, jehož dnes zasypané chodby údaj-
ně stále skrývají poklad. Hosté mají k dispozici hernu se 
stolním tenisem a šipkami. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko (délka 
lůžka 1,9 m) 1x manželské lůžko, obytná kuchyň 20 m2 
1x samostatné lůžko – délka lůžka 1,8 m (kuchyňský 
kout, jídelní kout), herna, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo), veranda 8 m2. El. sporák s el. troubou 
(3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, varná konvi-
ce, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 3000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Krbová 
kamna (obytná kuchyň), ohniště, gril přenosný, poseze-
ní, proutěný zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný 
prostor pro kola, badminton, stolní tenis, ruské kuželky, 
elektronické šipky, kroket. Domácí zvíře za poplatek 
500 Kč. Autobus 150 m (Velký Vřešťov), vlak 5 km (Ce-
rekvice nad Bystřicí). Voda v objektu je pouze užitková.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Hradec Králo-
vé), krytý bazén 10 km (Hořice), přehrada 15 km (Bílá 
Třemešná), rybník 750 km. Hrad 25 km (Pecka), les 
200 m, muzeum 8 km (Chlum), 10 km (Hořice), vyhlíd-
ka 8 km (Chlum), zámek 15 km (Kuks), 20 km (Hrádek 
u Nechanic), ZOO 15 km (Dvůr Králové n. Labem).
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STAROBUCKÉ DEBRNÉ: 5 os.  č. 1476 
Jednoduše zařízená chata s dětským bazénkem situo-
vaná na slunném místě v krásné přírodě na okraji lesa. 
S Vašimi dětmi určitě navštivte 8 km vzdálenou ZOO 
ve Dvoře Králové n. L. 
Přízemí: obytná místnost 23 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout), koupelna 7 m2 (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 26 m2 (průchozí, 
otevřený prostor) 3x samostatné lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací gauč (balkón 3 m2). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), chladnička, mrazicí box, překapávač, varná kon-
vice, topinkovač. Vysavač. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (příroda) 
670 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). 
Gril přenosný, plastový zahradní nábytek, lehátka 1x, 
petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km 
(Starobucké Debrné), vlak 7 km (Bílá Třemešná). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Dvůr Králové nad 
Labem), přehrada 4 km (Bílá Třemešná). Hrad 20 km (Pec-
ka), les 10 m, muzeum 20 km (Jaroměř), turistické stezky 
200 m, zámek 15 km (Kuks), ZOO 8 km (Dvůr Králové n. L.).

4 1 3

BĚLÁ U STARÉ PAKY: 7 os.  č. 3776
Náš tip pro pohodovou relaxační dovolenou. Původní 
prostorná podkrkonošská roubenka s pěkným oplo-
ceným pozemkem. Na druhé straně pozemku můžete 
občas zahlédnout srnky. Stará Paka, vzdálená 4 km 
od Bělé, je dobrým výchozím bodem k podnikání výletů 
do Podkrkonoší a Českého ráje. Nedaleko Staré Paky se 
nachází lom Hvězda s nalezištěm polodrahokamů. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna 
6 m2 (WC, vana). 1. patro: ložnice 26 m2 2x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 30 m2 1x samo-
statné lůžko 1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). 
El. trouba, el. varná deska (4 plot.), chladnička, mrazicí 
box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomagne-
tofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplo-
cený pozemek (příroda), parkoviště na pozemku (počet 
míst: 4). Terasa 30 m2, krb zahradní, posezení, plastový 
zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro 
kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Voda v objektu 
je pitná až po převaření. Nutné vlastní povlečení. Platba 
spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Libštát). Hrad 
7 km (Kumburk), jeskyně 23 km (Bozkovské dolomitové 
jeskyně), muzeum 15 km (Semily), zámek 32 km (Hrubý 
Rohozec), ZOO 40 km (Dvůr Králové nad Labem).
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ARNOŠTOV-BUKOVINA: 4+2 os.  č. 748
Moderní, rekreační chata se stylovým interiérem ležící 
u lesa na okraji malé obce. Přímo nad chatou Krkonoš-
ská vyhlídka 500 m, kde se Vám naskytne nádherný 
pohled na celé Krkonoše. Pro děti k dispozici pískoviště 
a dětská houpačka. Výborné místo s možností podniká-
ní zajímavých vycházek i náročnějších túr. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní kout), 
WC, koupelna 4 m2 (sprchový kout, umyvadlo), veran-
da 3 m2. Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč (zastřešený balkón), lož-
nice 11 m2 1x manželské lůžko. El. vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (250 l), mrazicí box (30 l), pře-
kapávač, varná konvice, topinkovač, remoska. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (za-
hrada) 3500 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Veranda, te-
rasa 12 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril zahrad-
ní, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pís-
koviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol 
(1x pánské, 1x dámské), uzamykatelný prostor pro kola, 
elektronické šipky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.
Autobus 1 km (Bukovina), vlak 10 km (Horní Nová Ves). 
Max. obsazení 4 dospělí + 2 děti do 10-ti let. Platba 
spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Pecka), krytý 
bazén 8 km (Lázně Bělohrad), přehrada 20 km (Les 
Království). Hrad 3 km (Pecka), les 50 m, muzeum 3 km 
(Pecka), přírodní zvláštnost 20 km (Prachovské skály), 
vyhlídka 12 km (Zvičina).
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BÍLÁ TŘEMEŠNÁ: 4 os.  č. 3314 
Vkusně a velmi pěkně zařízená rekreační chata s bazé-
nem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm s gri-
lem a houpačkou je ideálním místem pro strávení letní 
dovolené menší rodiny (děti vezměte na výlet do ZOO 
ve Dvoře Králové n. L.). 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 25 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůž-
ko 1x přistýlka - rozkládací gauč (balkón). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), varná konvice. LCD TV, satelit, DVD přehrávač, 
rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Částečně oplocený pozemek (zahra-
da) 11000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 5). Terasa 10 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 
3 m, hl. 0,8 m), krb zahradní, krbová kamna, ohniště s gri-
lem, gril, udírna, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, slunečník, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, trampolína. Domácí 
zvíře za poplatek 400 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
a vlak 500 m (Bílá Třemešná). V objektu jsou příkré scho-
dy. Ložnice v podkroví je částečně přepažená dřevěnou 
stěnou. V sousedním objektu bydlí pronajímatel.
Tipy pro volný čas: přehrada 3 km (Bílá Třemešná), pří-
rodní koupaliště 10 km (Velký Vřešťov), rybník 2 km (Bílá 
Třemešná). Hrad 12 km (Pecka), les 300 m, ZOO 6 km (Dvůr 
Králové n. L.), turistické stezky 300 m, zámek 6 km (Kuks).
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DOLNÍ BRUSNICE: 4+2 os.  č. 3861
Velmi pěkně zařízená typická podkrkonošská roubenka 
s venkovní vířivkou, saunou,  trampolínou a pískovištěm. 
Na okraji pozemku teče potok. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, koupelna 
(WC, vana), obývací pokoj 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout). 1. patro: lož-
nice 25 m2 4x samost. lůžko. Plyn. varná deska (4 plot.), 
chladnička (100 l), varná konvice, toustovač. TV. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Částečně oplocený pozemek (dvůr) 
800 m2, parkoviště mimo pozemek (počet míst: 2). Sauna, 
ohniště, gril: přenosný, posezení, dřevěný zahr. nábytek, 
lehátka 2x, pískoviště, trampolína. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 600 m (Dolní Brusnice), vlak 
1,5 km (Bílá Třemešná). Do podkroví vedou příkré schody, 
ložnice v podkroví je otevřená galerie. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Pecka), přehrada 
8 km (Les Království). Les 3 km, ZOO 7 km (Dvůr Králové).8 1 2

0,2 1 1
PECKA: 8+2 os.  č. 3139
Velice pěkně zařízená chalupa se nachází v krásné přírodě, na okraji lesa, jen 200 m od místního koupaliště. V blízkosti 
objektu je rekreační areál s restaurací a letní terasou, 4 antukovými kurty, hřištěm na plážový volejbal, jehož služby 
můžete využít. . Pěkné okolí s mírným kopcovitým a lesnatým terénem je vhodné pro cyklistické výlety. Objekt je vzdá-
len 1 km od městečka Pecka, jemuž vévodí zřícenina stejnojmenného hradu. Pecka je ideální místo jako výchozí bod 
k podnikání výletů do Krkonoš, Českého ráje nebo blízké zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 45 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), koupelna 6 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
16 m2 1x manželské lůžko (balkón), ložnice 17 m2 1x manželské lůžko (balkón), koupelna 10 m2 (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box (100 l), 
překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), TV, satelit, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Otevřený pozemek (louka) 100 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2). Krbová kamna (obytná místnost), posezení, plastový zahradní nábytek. Autobus 1 km (Pecka), vlak 
8 km (Borovnice). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 200 m (Pecka), krytý bazén 9 km (Lázně Bělohrad), Jičín 23 km. Hrad 1 km (Pecka), 
les 30 m, muzeum 8 km (Nová Paka), turistické stezky 500 m.

NÁŠ TIP KOUPALIŠTĚ
200 m

č. 3139 č. 3139 

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě).

Kód 748 1263 1476 3139 3314 3731 3776 3861

Počet osob 4+2 6 5 8+2 4 4 7 4+2

do 20.6. a od 29.8. 6 440 7 210 7 490 10 990 6 230 6 510 11 830 9 030

20.6.-27.6. 8 260 8 120 7 910 12 990 6 580 - - - 12 880 9 380

22.8.-29.8. 6 860 8 120 7 910 17 990 7 700 7 420 12 880 10 430

27.6.-22.8. 8 680 9 800 8 330 17 990 8 260 8 330 14 280 11 270

NOVINKA

KOMÁROV: 4+1 os.  č. 2249 
Menší velmi dobře zařízená chata s velkým oploceným 
pozemkem situovaná na krásném a klidném místě u lesa.
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč 
(počet křesel: 2, kuchyň. kout, jídelní kout), WC, koupel-
na (WC, sprch. kout). 1. patro: ložnice 15 m2 (průchozí) 
3x samost. lůžko (počet křesel: 1, zastřešený balkón 3 m2), 
ložnice 7 m2 1x manželské lůžko. El. vařič (2 plot.), plyn. 
vařič (2 plot.), chladnička (100 l), překapávač, varná kon-
vice. Žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1435 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené. Terasa 10 m2, ohniště s grilem, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 400 m, vlak 7 km. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Jaroměř), koupali-
ště 6 km (Dvůr Králové), přehrada 6 km (Les Království), les 
20 m, muzeum 5 km (Dvůr Králové), turistické stezky 60 m, 
vyhlídka 12 km (Zvičina), zámek 8 km (Kuks), 30 km (Ná-
chod), 20 km (Ratibořice), 25 km (Nové Město nad Metují).
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www.bktour.cz
35

PODKRKONOŠÍ

SLEMENO: 4+2 os.  č. 3130 
Dobře vybavený prostorný apartmán situovaný v podkro-
ví nově postaveného rodinného domu s bazénem, písko-
vištěm, houpačkou a posezením na terase. 
Podkroví: ložnice 26 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - 
rozkl. gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, WC, sprch. 
kout, umyvadlo), ložnice 19 m2 1x manžel. lůžko (WC, 
sprch. kout, umyvadlo), obytná kuchyň 17 m2 (jídelní kout). 
Sklokeramická varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (100 l), mrazicí box (18 l), překapávač, varná 
konvice, topinkovač, myčka na nádobí. 2x TV, satelit, video, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek 
(louka) 1200 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Dětská stolička, terasa 12 m2, venkovní bazén 
(3 x 1,5 m, hl. 0,8 m), ohniště, posezení, dřevěný zahr. ná-
bytek, slunečník, veslice, pískoviště, zahr. houpačka, pro-
lézačka. Autobus 900 m (Slemeno), vlak 3 km (Hostinné). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 13 km (Jilemnice), pří-
rodní koupaliště 3 km (Dolní Kalná). Hrad 38 km (Kost), 
hrad 15 km (Pecka), les 400 m, muzeum 5 km (Hostinné), 
14 km (Nová Paka), přírodní zvláštnost 30 km (CHKO Čes-
ký ráj), zámek 20 km (Kuks).
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TETÍN: 10 os.  č. 1316 
Prostorná chalupa s venkovním zapuštěným bazénem, tenisovým kurtem a zahradním grilem je ideálním místem 
pro aktivní strávení Vaší dovolené. Pokud se Vám budete chtít, můžete navštívit hrad Pecka (8 km) či známé Lázně 
Bělohrad (4 km). 
Přízemí: ložnice 30 m2 2x samostatné lůžko (umyvadlo), kuchyň (jídelní kout), WC, koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 13 m2 2x samostatné lůžko, 
ložnice 14 m2 4x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní 
kout), WC, koupelna (WC, vana). El. sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (180+80 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač. Vysavač, TV, satelit, DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 2). Venkovní 
bazén s filtrem (3 x 6 x 1,2 m), krb zahradní, ohniště, gril, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
4x, pískoviště, zahradní houpačka, trampolína. Autobus 100 m, vlak 4 km. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km, přehrada 15 km, přírodní koupaliště 4 km, rybník 500 m. Hrad 8 km (Pec-
ka), les 200 m, muzeum 8 km (Pecka), turistické stezky 1 km.

DOLNÍKY: 7 os.  č. 2510
Prostorná a velmi dobře zařízená chalupa s bazénem a za-
střešeným venkovním posezením situovaná na velké oplo-
cené zahradě, na pěkném místě kousek od lesa. Vhodné 
ubytování pro rodinu s dětmi hledající klid a čistý vzduch. 
Přízemí: ložnice 12 m2 3x samost. lůžko, ložnice 15 m2 
4x samost. lůžko, obytná místnost 12 m2 2x přistýlka - roz-
kl. gauč (počet křesel: 2), jídelna 9 m2, kuchyň 6 m2, WC, 
koupelna (WC, vana), veranda 20 m2 2x přistýlka - rozkl. 
gauč. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (100 l), mrazicí box (20 l), překapávač, 
varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 
12 m2, venkovní bazén s filtrem (6,1 x 3,66 x 1,22 m), krb 
na verandě, ohniště s grilem, gril, plastový zahradní náby-
tek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 4 km, vlak 
4 km (Trutnov). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 20 km (Rozkoš), pře-
hrada 15 km (Les Království), přírodní koupaliště 1 km 
(Dolce), přírodní koupaliště 3 km (Trutnov). Les 30 m, mu-
zeum 4 km (Trutnov), turistické stezky 1 km, zámek 15 km 
(Kuks), 26 km (Náchod),20 km (Ratibořice).
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CHOTĚVICE: 9 os.  č. 2985
Moderně a velmi kvalitně zařízený apartmán v podkroví 
rodinného domu s bazénem, saunou, pískovištěm a dět-
skou houpačkou. Na velmi prostorné zahradě je hostům 
k dispozici zahradní krb, gril a posezení. 
Podkroví: ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko (WC, sprchový kout), ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko (WC, sprchový kout), ložnice 20 m2 
2x manželské lůžko (WC, sprchový kout), kuchyň 12 m2 
(jídelní kout), šatna. El. varná deska (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí box (20 l), pře-
kapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, 
3x TV,  satelit, DVD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
solární panely. Otevřený pozemek (zahrada) 2000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Te-
rasa, sauna (za poplatek 200 Kč /hod., max. 4 osoby), 
venkovní bazén s filtrem (8x9m, hl. 1,4 m, společný 
s pronajímatelem), krb zahradní, ohniště s grilem, gril, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
5x, pískoviště, dětská houpačka. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání u prona-
jímatele. Autobus 300 m, vlak 2 km (Chotěvice). Majitel 
obývá oddělenou část domu s vlastním vchodem.
Tipy pro volný čas: přehrada 4 km (Těšnov), rybník 
2 km (Kateřinský rybník). Les 100 m, muzeum 4 km (Hos-
tinné), turistické stezky 100 m, zámek 20 km (Kuks), ZOO 
16 km (Dvůr Králové nad Labem).
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TETÍN: 13 os.  č. 2743
Moderně zařízená chalupa se zapuštěným venkovním 
bazénem, zahradním krbem a ohništěm s posezením 
situovaná na okraji obce obklopené lesy. V samostatné 
vedlejší budově je hostům k dispozici studio pro 3 osoby. 
Doporučujeme výlet na hrad Pecka (8 km) či do aquapar-
ku v Jičíně (20 km). 
Přízemí: ložnice 25 m2 3x samost. lůžko, obytná míst-
nost 36 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout), WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 13 m2 2x samost. lůžko, ložnice 13 m2 
2x samost. lůžko, ložnice 25 m2 3x samost. lůžko, kou-
pelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička, mrazicí 
box (40 l), 2x překapávač, 2x varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Vysavač, 2x TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (zahrada) 3000 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 3), garáž na pozemku 
(počet míst: 1). Terasa 30 m2, venkovní bazén s filtrem 
(3,5 x 7 m), krb zahradní, ohniště, posezení, plast. zahr. 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, stolní 
tenis, trampolína. Autobus 100 m (Tetín), vlak 4 km (Láz-
ně Bělohrad). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Pecka), koupa-
liště 5 km (Miletín), krytý bazén 4 km (Lázně Bělohrad). 
Hrad 8 km (Pecka), les 200 m, muzeum 13 km (Nová 
Paka), zámek 36 km (Hrubá Skála).

4 4 0,15

TETÍN: 12 os.  č. 2025
Prostorná chalupa s venkovním zapuštěným bazénem, 
zahradním krbem a posezením situovaná v nádherné 
přírodě Podkrkonoší je vhodná pro ubytování početnější 
rodiny či skupiny přátel. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
16 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 16 m2 2x samostat-
né lůžko, obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 
(vana, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 
16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, obytná míst-
nost 25 m2 (počet křesel: 6, počet pohovek: 1), kuchyň 
12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (sprchový kout). 
2x elektrický sporák s elektrickou troubou (8 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička, překapávač, var-
ná konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem. 
Ohřev vody: elektrický bojler (180 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa, 
venkovní bazén s filtrem (6 x 3 x 1,2 m), krb zahradní, 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, sluneč-
ník, pískoviště, zahradní houpačka, stolní tenis, trampo-
lína. Autobus 100 m (Tetín), vlak 4 km (Lázně Bělohrad). 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Zvičina), přírod-
ní koupaliště 4 km (Lázně Bělohrad). Hrad 9 km (Pecka), 
les 200 m (Tetín), muzeum 4 km (Lázně Bělohrad), tu-
ristické stezky 500 m (Tetín), vyhlídka 15 km (Zvičina).

4 4 0,1
LÁZNĚ BĚLOHRAD: 6 os.  č. 2343 
Komfortně zařízený rodinný domek s bazénem se nachází 
v nádherném městě Lázně Bělohrad. 
Přízemí: koupelna (WC, vana, sprch. kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko (kuchyňský 
kout), ložnice 13 m2 2x samost. lůžko, ložnice 16 m2 
2x samost. lůžko, obytná místnost 50 m2 (počet pohovek: 
2, kuchyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, var-
ná konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD 
přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev 
vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 
650 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1), 
garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 10 m2, venkovní 
bazén s filtrem (26 m2), krb zahradní, ohniště, plastový 
zahradní nábytek, slunečník, trampolína. Autobus 300 m, 
vlak 400 m. Platba spotřeby el. energie a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 7 km (Pecka), krytý ba-
zén 17 km (Jičín), přehrada 25 km (Rozkoš), přírodní kou-
paliště 400 m, rybník 2 km (Byšička). Hrad 7 km (Pecka), 
les 1,5 km, muzeum 400 m, vyhlídka 2 km.

0,4 0,3 0,3

NOVÁ VES NAD POPELKOU: 10 os.  č. 1333
Stylově zařízená chalupa s pěknou zahradou s bazénem 
a perfektní zastřešenou pergolou s krbem leží na okraji 
Nové Vsi nad Popelkou. 
Přízemí: ložnice 11 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 
17 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 30 m2, koupelna (WC, vana, 
sprch. kout). Podkroví: ložnice 25 m2 2x manžel. lůžko, 
ložnice 29 m2 2x manžel. lůžko. Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (50 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická), vysavač, klasický TV, satelit, DVD 
přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (170 l). Otevřený poze-
mek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 15 m2, venkovní bazén s filtrem 
(prům. 3,6 m), krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, 
gril, plast. zahr. nábytek. Domácí zvíře za popl. 300 Kč. 
Autobus 500 m, vlak 1 km. V objektu jsou příkré schody. 
Paušál za spotřebu energií 1 000 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Nová 
Ves nad Popelkou), rybník 15 km (Jinolické rybníky). Hrad 
17 km (Pecka), les 200 m, muzeum 10 km (Nová Paka), pří-
rodní zvláštnost 15 km (CHKO Český ráj), vyhlídka 5 km.

1 1 1

č. 2743

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1333 platí v termí-
nech od 29.8. cena 9 730 Kč. U objektu č. 2343 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 9 520 Kč.

Kód 1316 1333* 2025 2249 2343* 2510 2743 2985 3130

Počet osob 10 10 12 4+1 6 7 13 9 4+2

do 20.6. a od 29.8. 10 500 9 030 11 480 6 020 8 890 8 680 13 510 11 690 7 700

20.6.-27.6. 12 040 11 340 12 530 6 580 11 480 9 380 17 010 12 390 8 400

22.8.-29.8. 13 020 13 020 12 530 6 580 10 500 9 380 17 010 12 390 8 400

27.6.-22.8. 14 210 14 210 15 190 7 630 12 670 10 990 18 690 17 500 9 100

4 4 0,1

SAUNA
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KRKONOŠE

STRÁŽKOVICE: 6 os.  č. 1880 
Stylově zařízená roubenka s venkovním bazénem, posezením pod pergolou a ohništěm situovaná na pěkně upravené 
zahradě. Doporučujeme všem, kteří chtějí strávit klidnou dovolenou. Za návštěvu určitě stojí Teplicko- Adršp. skály 
(16 km), případně zámek v Náchodě (20 km). 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 22 m2 1x přistýlka (počet křesel: 5, počet pohovek: 1), jídelna 10 m2, kuchyň 14 m2, koupelna (WC, 
vana, sprchový kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), mrazicí box (30 l), překa-
pávač, varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, video, radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (125 l). Otevřený pozemek (louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Venkovní 
bazén s filtrem (3,6 m x 1,15 m), ohniště, gril, pergola, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, možnost zapůjč. jízdních 
kol (1x pánské, 1x dámské), trampolína. Autobus 500 m, vlak 3 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 18 km, přehrada 20 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 3 km, rybník 3 km, les 200 m, 
muzeum 18 km (Trutnov), přírodní zvláštnost 16 km (Adršpašské skály), vyhlídka 5 km, zámek 20 km (Náchod).

VÍCHOVÁ NAD JIZEROU: 7 os.  č. 1314 
Prostorná dobře zařízená chalupa s bazénem, pískoviš-
těm a dětskou houpačkou situovaná na pěkném místě 
na louce 300 m od krkonošsko - jizerské magistrály. 
Po letním dni, ať už jej strávíte turistikou, cykloturis-
tikou či relaxací doporučujeme večerní posezení a pří-
pravu nějaké pochoutky na přenosném grilu s lávovým 
kamenem. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko 2x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 16 m2 3x samostatné lůžko, 
obytná místnost 31 m2 (počet křesel: 6), WC, koupelna 
(WC, vana), veranda. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, toustovač. Pračka (automa-
tická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). 
Otevřený pozemek (louka) 2000 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 17 m2, venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, solární ohřev), ohniště, gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, pískoviště, dětská 
houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
a vlak 5 km (Víchová na Jizerou).
Tipy pro volný čas: koupaliště 14 km (Vrchlabí), krytý 
bazén 9 km (Jilemnice), přírodní koupaliště 9 km (Jilemni-
ce). Les 200 m, muzeum 13 km (Vrchlabí), přírodní zvlášt-
nost 25 km (Bozkovské jeskyně), turistické stezky 200 m.

9 5 2

DOLNÍ BRANNÁ: 5 os.  č. 2331
Moderně vybavený rodinný domek s bazénem, pečlivě 
udržovanou zahradou a prostornou venkovní terasou 
a krásným výhledem na zalesněné louky se nachází 
na okraji obce  ležící  jen 4 km od Vrchlabí. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x samostatné lůžko, obytná 
místnost 12 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), ku-
chyň 20 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, 
topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
LCD TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (200 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1289 m2, par-
koviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 
40 m2, venkovní bazén (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), krb 
zahradní, gril zahradní, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník. Autobus 600 m, vlak 1 km. Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Jilemnice), 
rybník 4 km (Vrchlabí). Hrad 20 km (Pecka), les 800 m, 
muzeum 4 km (Vrchlabí),  turistické stezky 1 km.

7 0,8 0,5ROKYTNICE NAD JIZEROU: 10 os./22 os.  č. 3859
Velmi pěkná chalupa s bazénem, venkovní a vnitřní 
vířivkou, 2 saunami, kulečníkem, stolním fotbalem je 
ideálním místem pro pobyt větší skupiny přátel. Objekt 
se nachází 125 metrů od centra města, kde se nachází 
supermarket a restaurace. Okolí je vhodné pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky. Na vyžádání možnost zapůjčení 
elektrokol za poplatek. 
Přízemí: 2x WC, 2x koupelna (WC, sprch. kout), obývací 
pokoj 85 m2 (počet pohovek: 2, kuchyň. kout), obývací po-
koj 59 m2 (počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní kout). 
1. patro: ložnice 10 m2 3x samost. lůžko, ložnice 15 m2 
4x samost. lůžko, ložnice 18 m2 3x samost. lůžko, ložnice 
12 m2 3x samost. lůžko (WC, sprch. kout), ložnice 19 m2 2x 
samost. lůžko (WC, sprch. kout), ložnice 20 m2 4x samost. 
lůžko, ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko, WC, 2x koupel-
na (WC, sprch. kout). El. trouba, 2x plyn. varná deska (10 
plot.), 2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička, 2x mrazicí 
box, 4x překapávač, 2x varná konvice, 2x myčka na nádo-
bí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
video, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: elektrický 
bojler. Částečně oplocený pozemek (příroda) 1200 m2, 
parkoviště na ulici (počet míst: 9). Veranda 30 m2, terasa 
100 m2, sauna (2x), pro 8 osob a 1 osobu), venkovní ba-
zén, krb zahradní, gril přenosný, posezení pod pergolou, 
plast. + dřevěný + kovový zahr. nábytek, slunečník, lehát-
ka 2x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, stolní tenis, elektronické šipky, tram-
polína, kulečník: pool (s děrami). Domácí zvíře v ceně. 
Autobus 450 m, vlak 2 km (Jablonec nad Jizerou). Nutné 
vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie a plynu 
na místě. Povinný poplatek za závěrečný úklid 1 500 Kč. 
Použití vnitřní vířivky za poplatek 5 000 Kč/týden.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 9 km (Harrachov), 
řeka 2 km (Jablonec nad Jizerou). Les 500 m, turistické 
stezky 400 m, vyhlídka 2 km.

2 0,4 0,15

MARTINICE V KRKONOŠÍCH: 8 os.  č. 3566
Nově zrekonstruovaná prostorná a dobře vybavená polo-
vina chalupy situovaná na klidném místě. Vhodné ubyto-
vání pro milovníky turistiky, všechna známá krkonošská 
horská střediska jsou od objektu vzdálena 5 -20 km. 
Přízemí: ložnice 26 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 30 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, obyt-
ná místnost 36 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, ku-
chyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna 12 m2 (WC, vana, 
umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (200 l), mrazicí box (40 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač, topinkovač. Pračka (automatic-
ká), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (příroda) 500 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Ohniště, gril pře-
nosný, posezení, dřevěný a plast. zahr. nábytek, uzamy-
katelný prostor pro kola. Autobus 300 m (Martinice), vlak 
500 m (Martinice). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 5 km (Kruh), koupaliště 
6 km (Pecka), krytý bazén 3 km (Jilemnice). Zámek 70 km 
(Sychrov), 9 km (Vrchlabí), ZOO 80 km (Liberec), 35 km 
(Dvůr Králové nad Labem).

3 0,25 3

HORNÍ DUŠNICE: 12 os.  č. 2074
Účelně zařízená horská chalupa s bazénem a terasou 
situovaná ve stráni uprostřed malého údolí. Z objektu 
je nádherný výhled do okolní krajiny. Klidné místo pro 
strávení dovolené. 
Přízemí: 2x ložnice 10 m2 1x manžel. lůžko, kuchyň 
10 m2 (počet křesel: 2), 2x WC, 2x koupelna (sprch. 
kout), veranda 4 m2. Podkroví: ložnice 15 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1), ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko (počet kře-
sel: 1), obytná místnost 20 m2 3x samost. lůžko (počet 
křesel: 5, počet pohovek: 1). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), sporák na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (200 l), mrazicí box (30 l), překapá-
vač, varná konvice. Vysavač, TV, satelit, rádio. Ohřev 
vody: el. bojler (150 l). Otevřený pozemek (louka) 
7000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 
3). Terasa 15 m2, venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, 
pokud je období sucha a nedostatek vody, není bazén 
k dispozici), kachlová kamna (kuchyň), ohniště, plasto-
vý zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus a vlak 3 km (Dolní Dušnice). Platba spotřeby 
el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 17 km (Jilemnice), 7 km 
Vysoké nad Jizerou, přírodní koupaliště 10 km (Poniklá), 
rybník 23 km (Vrchlabí). Hrad 14 km (Štěpanice), les 
50 m, muzeum 17 km (Jilemnice), turistické stezky 500 m.

7 7 0,3

SKLENAŘICE: 9 os.  č. 2160 
Moderně zařízený apartmán s velkým bazénem, pro-
stornou loukou s ohništěm a zahradním nábytkem je 
ideální pro ubytování početnější rodiny s dětmi. 
Podkroví: ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 
16 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 24 m2 4x samostat-
né lůžko (balkón), obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), WC, 
koupelna (vana, umyvadlo). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (170 l), mra-
zicí box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(200 l). Otevřený pozemek (louka) 2000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Venkovní bazén 
s filtrem (8,4 x4,3 x1,4), ohniště, plastový zahradní ná-
bytek, slunečník. Autobus 300 m, vlak 4 km. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km (Jilemnice), 
přírodní koupaliště 4 km (Jablonec nad Jizerou). Les 
500 m, muzeum 4 km (Vysoké nad Jizerou), turistické 
stezky 500 m, vyhlídka 6 km (Štěpánka).

4 4 0,5

ČISTÁ U ČERNÉHO DOLU: 8 os.  č. 1955
Typická rekreační chata situovaná v nádherné části Kr-
konoš. Okolní lesy a louky lákají k romantickým procház-
kách, pro zdatnější návštěvníky jsou připraveny dobře 
značené turistické stezky. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, balkón 8 m2), kuchyň 16 m2 (jídelní kout), WC, 
koupelna (vana). Podkroví: ložnice 15 m2 1x manželské 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko (balkón 4 m2), 
ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko (balkón 4 m2), ložni-
ce 14 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), chladnička (120 l), překapávač, varná konvice, 
topinkovač. Vysavač, TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Otevřený 
pozemek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Ohniště, plastový zahradní nábytek. Autobus 250 m, vlak 
13 km (Svoboda nad Úpou). Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Čistá). 
Hrad 32 km (Pecka), les 50 m, muzeum 12 km (Hostinné), 
přírodní zvláštnost 3 km (Krkonošský národní park), turi-
stické stezky 100 m, vyhlídka 7 km.

2 0,8 0,8

BENECKO: 8+1 os.  č. 3253
Tato moderně zařízená chalupa se nachází v obci 
Mrklov nedaleko známého střediska Benecko. Hosté 
mají na zahradě k dispozici otevřené ohniště s pose-
zením. Okolí nabízí nesčetné sportovní vyžití. Za ná-
vštěvu například stojí 1 km vzdálená zřícenina hradu 
Štěpanice. 
Přízemí: obytná místnost 27 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, terasa), 
kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana, umy-
vadlo), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko 1x patrové 
lůžko, ložnice 45 m2 1x samostatné lůžko 2x manželské 
lůžko (balkón 4 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice. Vysavač, TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový 
ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 250 m2, parkoviš-
tě na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, 
dětský bazének, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, za-
hradní houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno.Auto-
bus 200 m (Mrklov), vlak 6 km (Vrchlabí). V některém 
z okolních objektů mohou majitelé mít včelí úly. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Jilemnice), 
přehrada 17 km (Špindlerův Mlýn), přírodní koupališ-
tě 6 km (Vrchlabí). Hrad 1 km, les 15 m, muzeum 6 km 
(Vrchlabí), 5 km (Jilemnice), turistické stezky 10 m, zá-
mek 6 km (Vrchlabí).

6 2 2

NOVINKA

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie,plyn, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). 

Kód 1314 1880 1955 2074 2160 2331 3253 3566 3859

Počet osob 7 6 8 12 9 5 8+1 8 10 22

do 20.6. a od 29.8. 6 510 8 470 8 190 10 220 14 000 7 280 9 170 - - - 30 170    37 170

20.6.-27.6. 6 930 9 170 8 610 10 920 14 700 8 610 9 590 - - - 30 870 37 870

22.8.-29.8. 6 930 9 170 8 610 11 900 14 700 9 030 13 580 11 130 30 870 37 870

27.6.-22.8. 10 710 11 690 10 080 12 530 15 470 9 520 14 070 11 620 31 500 38 500

3 1 1
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KRKONOŠE

STRÁŽKOVICE: 6 os.  č. 1880 
Stylově zařízená roubenka s venkovním bazénem, posezením pod pergolou a ohništěm situovaná na pěkně upravené 
zahradě. Doporučujeme všem, kteří chtějí strávit klidnou dovolenou. Za návštěvu určitě stojí Teplicko- Adršp. skály 
(16 km), případně zámek v Náchodě (20 km). 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 22 m2 1x přistýlka (počet křesel: 5, počet pohovek: 1), jídelna 10 m2, kuchyň 14 m2, koupelna (WC, 
vana, sprchový kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), mrazicí box (30 l), překa-
pávač, varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, video, radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (125 l). Otevřený pozemek (louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Venkovní 
bazén s filtrem (3,6 m x 1,15 m), ohniště, gril, pergola, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, možnost zapůjč. jízdních 
kol (1x pánské, 1x dámské), trampolína. Autobus 500 m, vlak 3 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 18 km, přehrada 20 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 3 km, rybník 3 km, les 200 m, 
muzeum 18 km (Trutnov), přírodní zvláštnost 16 km (Adršpašské skály), vyhlídka 5 km, zámek 20 km (Náchod).

VÍCHOVÁ NAD JIZEROU: 7 os.  č. 1314 
Prostorná dobře zařízená chalupa s bazénem, pískoviš-
těm a dětskou houpačkou situovaná na pěkném místě 
na louce 300 m od krkonošsko - jizerské magistrály. 
Po letním dni, ať už jej strávíte turistikou, cykloturis-
tikou či relaxací doporučujeme večerní posezení a pří-
pravu nějaké pochoutky na přenosném grilu s lávovým 
kamenem. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko 2x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 16 m2 3x samostatné lůžko, 
obytná místnost 31 m2 (počet křesel: 6), WC, koupelna 
(WC, vana), veranda. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, toustovač. Pračka (automa-
tická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). 
Otevřený pozemek (louka) 2000 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 17 m2, venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, solární ohřev), ohniště, gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, pískoviště, dětská 
houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
a vlak 5 km (Víchová na Jizerou).
Tipy pro volný čas: koupaliště 14 km (Vrchlabí), krytý 
bazén 9 km (Jilemnice), přírodní koupaliště 9 km (Jilemni-
ce). Les 200 m, muzeum 13 km (Vrchlabí), přírodní zvlášt-
nost 25 km (Bozkovské jeskyně), turistické stezky 200 m.

9 5 2

DOLNÍ BRANNÁ: 5 os.  č. 2331
Moderně vybavený rodinný domek s bazénem, pečlivě 
udržovanou zahradou a prostornou venkovní terasou 
a krásným výhledem na zalesněné louky se nachází 
na okraji obce  ležící  jen 4 km od Vrchlabí. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x samostatné lůžko, obytná 
místnost 12 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), ku-
chyň 20 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, 
topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
LCD TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (200 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1289 m2, par-
koviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 
40 m2, venkovní bazén (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), krb 
zahradní, gril zahradní, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník. Autobus 600 m, vlak 1 km. Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Jilemnice), 
rybník 4 km (Vrchlabí). Hrad 20 km (Pecka), les 800 m, 
muzeum 4 km (Vrchlabí),  turistické stezky 1 km.

7 0,8 0,5ROKYTNICE NAD JIZEROU: 10 os./22 os.  č. 3859
Velmi pěkná chalupa s bazénem, venkovní a vnitřní 
vířivkou, 2 saunami, kulečníkem, stolním fotbalem je 
ideálním místem pro pobyt větší skupiny přátel. Objekt 
se nachází 125 metrů od centra města, kde se nachází 
supermarket a restaurace. Okolí je vhodné pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky. Na vyžádání možnost zapůjčení 
elektrokol za poplatek. 
Přízemí: 2x WC, 2x koupelna (WC, sprch. kout), obývací 
pokoj 85 m2 (počet pohovek: 2, kuchyň. kout), obývací po-
koj 59 m2 (počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní kout). 
1. patro: ložnice 10 m2 3x samost. lůžko, ložnice 15 m2 
4x samost. lůžko, ložnice 18 m2 3x samost. lůžko, ložnice 
12 m2 3x samost. lůžko (WC, sprch. kout), ložnice 19 m2 2x 
samost. lůžko (WC, sprch. kout), ložnice 20 m2 4x samost. 
lůžko, ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko, WC, 2x koupel-
na (WC, sprch. kout). El. trouba, 2x plyn. varná deska (10 
plot.), 2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička, 2x mrazicí 
box, 4x překapávač, 2x varná konvice, 2x myčka na nádo-
bí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
video, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: elektrický 
bojler. Částečně oplocený pozemek (příroda) 1200 m2, 
parkoviště na ulici (počet míst: 9). Veranda 30 m2, terasa 
100 m2, sauna (2x), pro 8 osob a 1 osobu), venkovní ba-
zén, krb zahradní, gril přenosný, posezení pod pergolou, 
plast. + dřevěný + kovový zahr. nábytek, slunečník, lehát-
ka 2x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, stolní tenis, elektronické šipky, tram-
polína, kulečník: pool (s děrami). Domácí zvíře v ceně. 
Autobus 450 m, vlak 2 km (Jablonec nad Jizerou). Nutné 
vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie a plynu 
na místě. Povinný poplatek za závěrečný úklid 1 500 Kč. 
Použití vnitřní vířivky za poplatek 5 000 Kč/týden.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 9 km (Harrachov), 
řeka 2 km (Jablonec nad Jizerou). Les 500 m, turistické 
stezky 400 m, vyhlídka 2 km.

2 0,4 0,15

MARTINICE V KRKONOŠÍCH: 8 os.  č. 3566
Nově zrekonstruovaná prostorná a dobře vybavená polo-
vina chalupy situovaná na klidném místě. Vhodné ubyto-
vání pro milovníky turistiky, všechna známá krkonošská 
horská střediska jsou od objektu vzdálena 5 -20 km. 
Přízemí: ložnice 26 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 30 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, obyt-
ná místnost 36 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, ku-
chyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna 12 m2 (WC, vana, 
umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (200 l), mrazicí box (40 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač, topinkovač. Pračka (automatic-
ká), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (příroda) 500 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Ohniště, gril pře-
nosný, posezení, dřevěný a plast. zahr. nábytek, uzamy-
katelný prostor pro kola. Autobus 300 m (Martinice), vlak 
500 m (Martinice). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 5 km (Kruh), koupaliště 
6 km (Pecka), krytý bazén 3 km (Jilemnice). Zámek 70 km 
(Sychrov), 9 km (Vrchlabí), ZOO 80 km (Liberec), 35 km 
(Dvůr Králové nad Labem).

3 0,25 3

HORNÍ DUŠNICE: 12 os.  č. 2074
Účelně zařízená horská chalupa s bazénem a terasou 
situovaná ve stráni uprostřed malého údolí. Z objektu 
je nádherný výhled do okolní krajiny. Klidné místo pro 
strávení dovolené. 
Přízemí: 2x ložnice 10 m2 1x manžel. lůžko, kuchyň 
10 m2 (počet křesel: 2), 2x WC, 2x koupelna (sprch. 
kout), veranda 4 m2. Podkroví: ložnice 15 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1), ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko (počet kře-
sel: 1), obytná místnost 20 m2 3x samost. lůžko (počet 
křesel: 5, počet pohovek: 1). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), sporák na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (200 l), mrazicí box (30 l), překapá-
vač, varná konvice. Vysavač, TV, satelit, rádio. Ohřev 
vody: el. bojler (150 l). Otevřený pozemek (louka) 
7000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 
3). Terasa 15 m2, venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, 
pokud je období sucha a nedostatek vody, není bazén 
k dispozici), kachlová kamna (kuchyň), ohniště, plasto-
vý zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus a vlak 3 km (Dolní Dušnice). Platba spotřeby 
el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 17 km (Jilemnice), 7 km 
Vysoké nad Jizerou, přírodní koupaliště 10 km (Poniklá), 
rybník 23 km (Vrchlabí). Hrad 14 km (Štěpanice), les 
50 m, muzeum 17 km (Jilemnice), turistické stezky 500 m.

7 7 0,3

SKLENAŘICE: 9 os.  č. 2160 
Moderně zařízený apartmán s velkým bazénem, pro-
stornou loukou s ohništěm a zahradním nábytkem je 
ideální pro ubytování početnější rodiny s dětmi. 
Podkroví: ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 
16 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 24 m2 4x samostat-
né lůžko (balkón), obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), WC, 
koupelna (vana, umyvadlo). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (170 l), mra-
zicí box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(200 l). Otevřený pozemek (louka) 2000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Venkovní bazén 
s filtrem (8,4 x4,3 x1,4), ohniště, plastový zahradní ná-
bytek, slunečník. Autobus 300 m, vlak 4 km. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km (Jilemnice), 
přírodní koupaliště 4 km (Jablonec nad Jizerou). Les 
500 m, muzeum 4 km (Vysoké nad Jizerou), turistické 
stezky 500 m, vyhlídka 6 km (Štěpánka).

4 4 0,5

ČISTÁ U ČERNÉHO DOLU: 8 os.  č. 1955
Typická rekreační chata situovaná v nádherné části Kr-
konoš. Okolní lesy a louky lákají k romantickým procház-
kách, pro zdatnější návštěvníky jsou připraveny dobře 
značené turistické stezky. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, balkón 8 m2), kuchyň 16 m2 (jídelní kout), WC, 
koupelna (vana). Podkroví: ložnice 15 m2 1x manželské 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko (balkón 4 m2), 
ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko (balkón 4 m2), ložni-
ce 14 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), chladnička (120 l), překapávač, varná konvice, 
topinkovač. Vysavač, TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Otevřený 
pozemek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Ohniště, plastový zahradní nábytek. Autobus 250 m, vlak 
13 km (Svoboda nad Úpou). Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Čistá). 
Hrad 32 km (Pecka), les 50 m, muzeum 12 km (Hostinné), 
přírodní zvláštnost 3 km (Krkonošský národní park), turi-
stické stezky 100 m, vyhlídka 7 km.
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BENECKO: 8+1 os.  č. 3253
Tato moderně zařízená chalupa se nachází v obci 
Mrklov nedaleko známého střediska Benecko. Hosté 
mají na zahradě k dispozici otevřené ohniště s pose-
zením. Okolí nabízí nesčetné sportovní vyžití. Za ná-
vštěvu například stojí 1 km vzdálená zřícenina hradu 
Štěpanice. 
Přízemí: obytná místnost 27 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, terasa), 
kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana, umy-
vadlo), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko 1x patrové 
lůžko, ložnice 45 m2 1x samostatné lůžko 2x manželské 
lůžko (balkón 4 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice. Vysavač, TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový 
ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 250 m2, parkoviš-
tě na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, 
dětský bazének, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, za-
hradní houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno.Auto-
bus 200 m (Mrklov), vlak 6 km (Vrchlabí). V některém 
z okolních objektů mohou majitelé mít včelí úly. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Jilemnice), 
přehrada 17 km (Špindlerův Mlýn), přírodní koupališ-
tě 6 km (Vrchlabí). Hrad 1 km, les 15 m, muzeum 6 km 
(Vrchlabí), 5 km (Jilemnice), turistické stezky 10 m, zá-
mek 6 km (Vrchlabí).

6 2 2

NOVINKA

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie,plyn, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). 

Kód 1314 1880 1955 2074 2160 2331 3253 3566 3859

Počet osob 7 6 8 12 9 5 8+1 8 10 22

do 20.6. a od 29.8. 6 510 8 470 8 190 10 220 14 000 7 280 9 170 - - - 30 170    37 170

20.6.-27.6. 6 930 9 170 8 610 10 920 14 700 8 610 9 590 - - - 30 870 37 870

22.8.-29.8. 6 930 9 170 8 610 11 900 14 700 9 030 13 580 11 130 30 870 37 870

27.6.-22.8. 10 710 11 690 10 080 12 530 15 470 9 520 14 070 11 620 31 500 38 500

3 1 1

37

KRKONOŠE

ROZTOKY U JILEMNICE: 6 os.  č. 3817
Moderně zařízená nově zrekonstruovaná chalupa se 
zapuštěným bazénem. Ideální místo pro pohodovou ro-
dinnou dovolenou.
Přízemí: kuchyň 6 m2 (jídelní kout), WC, obývací pokoj 
20 m2. 1. patro: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko (balkón), 
ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 18 m2 1x manžel. 
lůžko, koupelna (WC, vana). Sklokeramická varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Oplocený pozemek (louka) 4600 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Veranda 6 m2, terasa 
10 m2, venkovní bazén s filtrem (6x3,5 m, hl. 1,5 m), krbo-
vá kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, gril zahradní, 
posezení pod pergolou, kovový zahr. nábytek, lehátka 
4x, dětská houpačka, badminton, skluzavka, trampolína. 
Autobus 1 km (Karlov), vlak 2 km (Roztoky u Jilemnice). 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 6 km (Jilemnice). 
Hrad 6 km (Bradlec), les 100 m, zámek 6 km (Jilemnice).

6 3 3

ČERNÝ DŮL: 6 os./8 os./10 os.  č. 3676
Velmi pěkná nová chalupa v atraktivní lokalitě známého střediska Černý Důl. Doporučujeme navštívit nově vznikající 
vyhlídku „Stezka korunami stromů“. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 20 m2 2x přistýlka - rozkl. křeslo (počet křesel: 4, počet 
pohovek: 4), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), hala 7 m2, koupelna 3 m2 (WC, sprch. kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 17 m2 
1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, ložnice 18 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, 2x koupelna 7 m2 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (200 l), 
mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, TV, CD přehrávač, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (600 l). Otevřený pozemek (louka) 888 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3). Krbová kamna (obývací pokoj), gril, slunečník, pískoviště. Autobus 250 m, vlak 11 km (Vrchlabí). Na sousedním 
pozemku probíhá stavba rekreačních domů. Platba spotřeby el. energie a dřeva. Pytle na odpad za poplatek 120 Kč/ks.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Čistá). Les 400 m, muzeum 11 km (Vrchlabí), turistické stezky 300 m.

ČERNÝ DŮL: 12-15 os.  č. 3586
Velmi pěkná moderně zařízená chalupa situovaná 
na rozhraní Čisté a Černého Dolu. Ideální místo pro uby-
tování větší skupiny milovníků turistiky a cykloturistiky.  
Doporučujeme navštívit nově vznikající vyhlídku „Stezka 
korunami stromů“. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. 
lůžko, ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, 2x koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 14 m2 1x man-
žel. lůžko, jídelna 18 m2 (kuchyň. kout), koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo), veranda 14 m2  (jídelní kout). 
2. patro: ložnice 14 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 
1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 2x manžel. lůžko, koupel-
na, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Sklokera-
mický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
3x chladnička (180+90 l), 3x mrazicí box (30+20 l), překa-
pávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, plaz-
mový TV, satelit, radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 8). Veran-
da 14 m2, ohniště, gril přenosný, posezení pod pergolou, 
dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, zahradní houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola, trampolína. Domácí zví-
ře za poplatek 500 Kč. Autobus 100 m (Černý Důl), vlak 
15 km. Platba spotřeby el. energie, plynu a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Janské Lázně), 
přírodní koupaliště 2 km (Čistá). Hrad 32 km (Pecka), les 
100 m, muzeum 8 km (Vrchlabí), 13 km (Hostinné).

2 1 0,15

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

ČERNÝ DŮL: 12 os.  č. 3430
Velice pěkná, nově zrekonstruovaná krkonošská chalupa ve známém horském středisku. Hostům je k dispozici ohniště 
s grilem a posezení. Doporučujeme navštívit nově vznikající vyhlídku „Stezka korunami stromů“.
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, obytná místnost 32 m2 (průchozí) 2x přistýl-
ka - rozkl. gauč, jídelna 30 m2 (počet pohovek: 1), kuchyň 14 m2, samost. WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo). 1. pa-
tro: ložnice 45 m2 1x samost. lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprch. kout, umyvadlo), ložnice 45 m2 2x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko (WC, sprch. kout, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, to-
pinkovač, myčka na nádobí. 3x TV, satelit, CD přehrávač, 
WiFi zdarma. Oplocený pozemek (dvůr) 2000 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 4). Krbová kamna 
(obývací ložnice), ohniště, gril, posezení, plastový za-
hradní nábytek. Autobus 100 m (Černý Důl), vlak 15 km.  
Platba spotřeby el. energie, plynu a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Čistá). 
Les 300 m, muzeum 8 km (Vrchlabí), 13 km (Hostinné), 
turistické stezky 300 m, vyhlídka 6 km (Černá hora), zá-
mek 11 km (Vrchlabí), ZOO 31 km (Dvůr Králové n. L.).

2 1,5 0,1

č. 3430

NÁŠ TIP

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených 
na místě (místní poplatek, el. energie, plyn, dřevo, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet 
maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3341 platí uvedené 
ceny pro max. 4 os., 5. os. za příplatek 1 190 Kč/týden. U objektu č. 3586 platí uvedené ceny pro max. 12 os., každá další os. Za příplatek 770 Kč/týden. 
U objektu č. 3817 platí v termínech od 29.8. cena 11 970 Kč.

Kód 384 1520 1794 1914 2584 3341* 3430 3586* 3676 3817*

Počet osob 5 4 5 10 4 5 4 5 4-5 12 12-15 6 8 10 6

do 20.6. a od 29.8. 6 020 5 730 6 530 8 890 7 490 7 980 4 760 5 530 6 370 15 690 13 230 13 440 13 930 14 280 13 020

20.6.-27.6. 6 370 6 100 6 900 9 590 8 400 9 170 5 530 6 300 7 280 17 690 13 580 14 770 15 190 15 610 13 720

22.8.-29.8. 6 370 6 100 6 900 10 010 8 400 9 170 5 530 6 300 7 280 17 990 15 610 14 770 15 190 15 610 12 670

27.6.-22.8. 8 330 6 500 7 300 11 060 8 820 9 590 6 300 7 070 7 700 17 990 16 100 17 080 17 500 17 920 17 220

DOLNÍ ŠTĚPANICE: 10 os.  č. 1794 
Dobře zařízená polovina rodinného domu se zapuštěným 
bazénem, lehátky, pěkným altánem a zahradním krbem 
situovaná na okraji obce Dolní Štěpanice. 
Přízemí: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 1x manž. lůžko 
(umyvadlo), ložnice 22 m2 2x manž. lůžko (umyvadlo), kou-
pelna (WC, sprch. kout), veranda 6 m2. 1. patro: obytná 
místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 
20 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo). 
2. patro: ložnice 22 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko 
(umyvadlo), kuchyň (bar). El. vařič (1 plot.), sklokeramická 
varná deska (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička 
(220+170 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, LCD TV, 
satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1250 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Veranda 6 m2, 
venkovní krytý bazén s filtrem (2,5 x 5 m x 1,2 m), gril 
zahradní, zahradní altán, dřevěný a plast. zahr. nábytek, 
lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 150 m, 
vlak 4 km. Majitel chodí v létě občas kontrolovat bazén, 
hlavně v době nepřítomnosti hostů, aby je nerušil. Platba 
spotřeby el. energie a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 4 km (Jilemnice), pří-
rodní koupaliště 7 km (Mříčná), rybník 10 km (Vrchlabí). 
Hrad 3 km (Horní Štěpanice), les 50 m, muzeum 4 km 
(Jilemnice), turistické stezky 800 m, vyhlídka 8 km (Žalý).

4 0,8 2

č. 3341

HARRACHOV: 4-5 os.  č. 3341 
Velice pěkně vybavený apartmán s vlastním vchodem 
v přízemí apartmánového domu situovaného v jednom 
z nejvyhledávanějších středisek v Krkonoších. Z apartmá-
nu je přímý vstup na slunnou předzahrádku ohraničenou 
okrasnými jehličnatými keři. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací gauč, obytná místnost 20 m2 (průchozí) 1x při-
stýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 4, kuchyňský kout, 
jídelní kout, umyvadlo, terasa), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, LCD TV, 
satelit. Ohřev vody: kotel topení. Parkoviště mimo poze-
mek otevřené (počet míst: 1). Plastový zahradní nábytek. 
Autobus 300 m (Harrachov), vlak 3 km (Harrachov). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén hotel Harrachovka 
100 m, přírodní koupaliště 1 km (Harrachov). Les 50 m, mu-
zeum 350 m (Harrachov), přírodní zvláštnost 3 km (Mum-
lavské vodopády), zámek 50 km (Sychrov, Hrubá Skála).

0,1 0,3 0,1

HARRACHOV 
Hezky a účelně zařízené apartmány se nacházejí na klidném 
a slunečném místě ve čtvrti V Borovicích, nad Harrachovem, 
cca 500 m od centra. Harrachov patří mezi nejznámější tu-
ristické a sportovní středisko západních Krkonoš. V blízkém 
okolí je možnost pěší turistky a cykloturistiky, je zde velké 
množství turistických tras nabízejících zajímavé výlety. Při 
cestách na hřebeny se můžete nechat vyvést sedačkovou 
lanovkou podél skokanského můstku. Mezi nejnavštěvova-
nější výletní místa patří „Mumlavský vodopád“. Jsou zde 
i další možnosti strávení volného času - hřiště na minigolf, 
tenisové kurty, bowling a přírodní koupaliště. 
4 os./5 os. č. 1520
2. patro: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 16 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 1x přistýlka 
- rozkládací křeslo (počet křesel: 4, balkón), kuchyň 8 m2 
(jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysa-
vač, žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: kotel topení.
4 os./5 os.  č. 1914 
Podkroví: obytná místnost 15 m2 1x samost. lůžko 
1x přistýlka - rozkl. gauč (jídelní kout), kuchyň 11 m2 (jí-
delní kout, balkón), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 
Mezonet: ložnice 20 m2 2x samost. lůžko 1x patrové lůžko, 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. varná des-
ka (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení.
4 os./5 os. č. 2584
1. patro: ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko, obytná 
místnost 22 m2 2x samostatné lůžko (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1, balkón), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (80 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, TV, sa-
telit, rádio. Ohřev vody: kotel topení. Otevřený pozemek 
(příroda) 400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 18). Autobus 1,5 km, vlak 3 km (Mýtiny). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 900 m (Harrachov - Zá-
koutí), krytý bazén 150 m, přírodní koupaliště 150 m. Les 
200 m, přírodní zvláštnost 3 km (Mumlavské vodopády).

0,15 0,2 0,15

STRÁŽNÉ: 5 os.  č. 384 
Stylově zařízená chata s vnitřním krbem situovaná na místě 
obklopeném lesem v jednom z nejkrásnějších koutů Krko-
noš. V okolí široké možnosti sportovního vyžití (velké množ-
ství cyklistických a pěších stezek), ale i lesy plné hub a bo-
růvek. Ideální místo pro pohodovou rodinnou dovolenou. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 5, bal-
kón), kuchyň 9 m2, koupelna (WC, vana). Podkroví: 
ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko 1x dětské lůžko, ložnice 
24 m2 2x samost. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč. El. va-
řič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek 
(louka), parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 1). 
Krb v obývacím pokoji, ohniště, plast. zahr. nábytek. Do-
mácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1,8 km, vlak 4 km. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 14 km, přírodní koupa-
liště 7 km (Vrchlabí). Hrad 32 km (Pecka), les 20 m, muze-
um 7 km (Vrchlabí), turistické stezky 1,8 km.

7 1,8 1,8

4 0,25 0,25



Cena zahrnuje: …
Cena nezahrnuje: …
Upozornění: …
* U objektu č. 5068 platí ceny pro max 10 os., každá další os. platí 20 EUR/týden na místě.

Kód 5056_1,2 5140 5068*

Počet osob 2+2 4 8 14 10-12

do 20.6. a od 29.8. 10 360 12 040 12 040 19 180 13 300

20.6.-27.6. 10 850 12 530 12 530 19 670 13 790

22.8.-29.8. 12 390 12 530 12 530 19 670 13 790

27.6.-22.8. 12 880 14 700 17 500 23 100 14 280

38 poznámka

VARIANTA I.
Pokud je počet osob uveden jako 2+2, znamená to, že k dispozici 
jsou 2 řádná lůžka + 2 přistýlky nebo dětská lůžka navíc (viz text 
u objektu). V tomto případě jsou ale vždy zdarma, bez doplatku.

VARIANTA II.
Pokud je počet osob uveden jako 4/8/14, jsou stanoveny 3 ceny 
- jedna za max. počet 4 osob, druhá při obsazení 5-8 osobami 
a třetí při obsazení 9-14 osobami.

VARIANTA III.
Pokud je počet osob uveden jako 10-12, znamená to, že k dispo-
zici je 10 řádných lůžek a 2 přistýlky (viz text u objektu). Cena 
v tabulce je uvedena pro obsazení max. 10 os. Při obsazení vět-
ším počtem osob platí ceny v poznámce pod tabulkou (za při-
stýlky se doplácí).

lokalita

NIŽNÁ BOCA: počet osob č. 5284 

kód objektu

NÁŠ DOJEM

CENA ZAHRNUJE: Pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
u objektu uvedeno jinak). * Ložní prádlo (pokud není v textu u objektu uvedeno jinak).

CENA NEZAHRNUJE: Místní poplatek obecnímu úřadu (platí se na místě pronajímateli, jeho výši určuje konkrétní 
obecní úřad). * Poplatek za dřevo 10-40 EUR (platí se na místě pronajímateli, výši poplatku naleznete na www.bktour.cz, 
na vyžádání Vám ji sdělíme a zároveň bude součástí nájezdových pokynů. * Závěrečný úklid (hosté musí provést sami).

UPOZORNĚNÍ: Hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn 
pobyt stornovat nebo požadovat doplatek na místě). * Pobyty se prodávají vždy v týdenních cyklech, minimální doba 
pobytu je jeden týden. * Nástupní dny jsou vždy v sobotu mezi 14-16 hod. (pokud není na voucheru uvedeno jinak). 
V den odjezdu pak musíte objekt opustit do 10 hod. * Při příjezdu je nutné složit u pronajímatele kauci 50-100 EUR 
(pokud není na voucheru uvedeno jinak), která slouží jako záloha na úhradu případných škod způsobených klienty 
během pobytu. Pokud bude objekt předán v pořádku, bude kauce při odjezdu vrácena. * Domácí zvíře je dovoleno 
za příplatek 8-42 EUR/1 týden (pokud není v textu u objektu uvedeno jinak) pouze u objektů, kde je to výslovně 
uvedeno a pouze jedno domácí zvíře. Další na vyžádání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za korektnost po-
pisů jednotlivých objektů. Pro Vaši maximální orientaci při výběru vhodného objektu právě pro „Vaši dovolenou“ jsme 
doplnili popisy jednotlivých objektů o konkrétní a přesné rozlohy všech místností a pozemku, který máte k dispozici. 
* Všechny námi nabízené chaty a chalupy jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem na rekreační účel 
objektu. * Pokud je uvedeno, že se jedná o ubytování v apartmánu či studiu, tak to znamená, že v objektu bydlí ještě 
majitel či další hosté (tzn. klienti mají k dispozici část objektu a společné venkovní prostory). * Pokud je uvedeno, že 
se jedná o ubytování ve studiu, tak to znamená, že postele, kuchyňský kout, jídelní kout atd. jsou v jedné místnosti. 
Pouze koupelna a WC jsou oddělené. * Nábytek je zpravidla účelný, ale vždy praktický a vyhovující rekreačním po-
třebám. Ložnice mohou být menší a lůžka nebo přistýlky mohou být umístěna za sebou. Lůžka mohou být užší, než 
máte ve „své domácí ložnici“. * Kuchyně a kuchyňské kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře apod. pro 
max. kapacitu objektu) k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde nenaleznete úplně všechno kuchyňské náčiní 
(např. tlakový hrnec, formu na bábovku, steakové nože apod.) a spotřebiče (např. mixér), které máte ve Vaší „domácí 
kuchyni“. * Objekty s více poschodími mohou mít příkré a úzké schody (ve výjimečných případech i bez zábradlí). 
Pokud je tato informace pro Vás důležitá (např. máte malé děti), kontaktujte prosím naši CK a my Vám sdělíme, zda se 
to týká i Vámi vybraného objektu. * Podkrovní místnosti mívají zpravidla zkosené stropy. * V některých objektech je 
voda pouze užitková a není vhodná k pití (v některých případech je vhodná k pití pouze po převaření). Doporučujeme 
tedy používat vodu balenou. Zda se to týká i Vámi vybraného objektu Vám můžeme předem ověřit u majitele objektu. 
* Objekty se většinou nacházejí v chatových osadách, na samotě, v horách atd. a z toho vyplývá, že příjezdová cesta 
zpravidla bývá přírodního rázu (lesní cesta, polní cesta, štěrková cesta atd.). * Informace o vzdálenostech k nejbližší 
restauraci, obchodu atd. jsou pouze informativní a platné v termínu vydání katalogu. Jejich provoz může být v mi-
mosezónních termínech omezen. * Upozorňujeme, že většina objektů se nachází v rekreačních zónách, které nemusí 
mít Váš telefonní operátor plně pokryt, tzn. nemusí být zde signál pro Váš mobilní telefon. Je-li to pro Vás (např. 
ze zdravotních důvodů) důležité, můžeme Vám tuto informaci ověřit u majitele objektu. * Je možné, že v blízkosti Vámi 
vybraného ubytování bude probíhat stavební činnost, oprava silnice atd. CK Vám v případě stížnosti nemůže poskytnout 
slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. O přidělení stavebních a dalších povolení nejsme předem informováni a není 
v našich silách a ani kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit.

5 % SLEVA*  .................  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 1x za posledních 5 let (2015 - 2019)

5 % SLEVA*  ..................... 14 denní a více týdenní pobyty

5 % SLEVA*  ...................................  pro držitele karet ISIC

5 % SLEVA*  ...............................................  pro členy AŠSK

10 % SLEVA**  .............  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 2x za posledních 5 let (2015 - 2019)

* Výše slevy je omezena max. částkou 400 Kč/1 týden. ** Výše slevy je omezena max. částkou 800 Kč/1 týden. Slevy 
mezi sebou nelze kombinovat. Slevy lze uplatnit na všech prodejních místech. Slevy pro držitele karet ISIC a členy 
AŠSK lze uplatnit pouze přímo v cestovní kanceláři B&K Tour. Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování a nelze je 
uplatnit se zpětnou platností. Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši.
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MIMOŘÁDNÉ SLEVY A SYSTEMATIKA KATALOGU

- nižší standard

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

1)  ................................ * možnost koupání

2)  .................................  * nejbližší obchod

3)  ............................  * nejbližší restaurace

4)  .................. v objektu k dispozici bazén

5)  .........................  domácí zvíře povoleno

6)  .....................................  k dispozici WiFi

7)  ............................. možnost klimatizace

* vzdálenost v kilometrech 
(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)

VARIANTA I. VARIANTA III.

odkaz na poznámku 
v cenové tabulce

10

4

VARIANTA II.

0,05 3 2,5

1 2 3 4 5 6 7



Cena zahrnuje: …
Cena nezahrnuje: …
Upozornění: …
* U objektu č. 5068 platí ceny pro max 10 os., každá další os. platí 20 EUR/týden na místě.

Kód 5056_1,2 5140 5068*

Počet osob 2+2 4 8 14 10-12

do 20.6. a od 29.8. 10 360 12 040 12 040 19 180 13 300

20.6.-27.6. 10 850 12 530 12 530 19 670 13 790

22.8.-29.8. 12 390 12 530 12 530 19 670 13 790

27.6.-22.8. 12 880 14 700 17 500 23 100 14 280

38 poznámka

VARIANTA I.
Pokud je počet osob uveden jako 2+2, znamená to, že k dispozici 
jsou 2 řádná lůžka + 2 přistýlky nebo dětská lůžka navíc (viz text 
u objektu). V tomto případě jsou ale vždy zdarma, bez doplatku.

VARIANTA II.
Pokud je počet osob uveden jako 4/8/14, jsou stanoveny 3 ceny 
- jedna za max. počet 4 osob, druhá při obsazení 5-8 osobami 
a třetí při obsazení 9-14 osobami.

VARIANTA III.
Pokud je počet osob uveden jako 10-12, znamená to, že k dispo-
zici je 10 řádných lůžek a 2 přistýlky (viz text u objektu). Cena 
v tabulce je uvedena pro obsazení max. 10 os. Při obsazení vět-
ším počtem osob platí ceny v poznámce pod tabulkou (za při-
stýlky se doplácí).

lokalita

NIŽNÁ BOCA: počet osob č. 5284 

kód objektu

NÁŠ DOJEM

CENA ZAHRNUJE: Pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
u objektu uvedeno jinak). * Ložní prádlo (pokud není v textu u objektu uvedeno jinak).

CENA NEZAHRNUJE: Místní poplatek obecnímu úřadu (platí se na místě pronajímateli, jeho výši určuje konkrétní 
obecní úřad). * Poplatek za dřevo 10-40 EUR (platí se na místě pronajímateli, výši poplatku naleznete na www.bktour.cz, 
na vyžádání Vám ji sdělíme a zároveň bude součástí nájezdových pokynů. * Závěrečný úklid (hosté musí provést sami).

UPOZORNĚNÍ: Hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn 
pobyt stornovat nebo požadovat doplatek na místě). * Pobyty se prodávají vždy v týdenních cyklech, minimální doba 
pobytu je jeden týden. * Nástupní dny jsou vždy v sobotu mezi 14-16 hod. (pokud není na voucheru uvedeno jinak). 
V den odjezdu pak musíte objekt opustit do 10 hod. * Při příjezdu je nutné složit u pronajímatele kauci 50-100 EUR 
(pokud není na voucheru uvedeno jinak), která slouží jako záloha na úhradu případných škod způsobených klienty 
během pobytu. Pokud bude objekt předán v pořádku, bude kauce při odjezdu vrácena. * Domácí zvíře je dovoleno 
za příplatek 8-42 EUR/1 týden (pokud není v textu u objektu uvedeno jinak) pouze u objektů, kde je to výslovně 
uvedeno a pouze jedno domácí zvíře. Další na vyžádání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za korektnost po-
pisů jednotlivých objektů. Pro Vaši maximální orientaci při výběru vhodného objektu právě pro „Vaši dovolenou“ jsme 
doplnili popisy jednotlivých objektů o konkrétní a přesné rozlohy všech místností a pozemku, který máte k dispozici. 
* Všechny námi nabízené chaty a chalupy jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem na rekreační účel 
objektu. * Pokud je uvedeno, že se jedná o ubytování v apartmánu či studiu, tak to znamená, že v objektu bydlí ještě 
majitel či další hosté (tzn. klienti mají k dispozici část objektu a společné venkovní prostory). * Pokud je uvedeno, že 
se jedná o ubytování ve studiu, tak to znamená, že postele, kuchyňský kout, jídelní kout atd. jsou v jedné místnosti. 
Pouze koupelna a WC jsou oddělené. * Nábytek je zpravidla účelný, ale vždy praktický a vyhovující rekreačním po-
třebám. Ložnice mohou být menší a lůžka nebo přistýlky mohou být umístěna za sebou. Lůžka mohou být užší, než 
máte ve „své domácí ložnici“. * Kuchyně a kuchyňské kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře apod. pro 
max. kapacitu objektu) k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde nenaleznete úplně všechno kuchyňské náčiní 
(např. tlakový hrnec, formu na bábovku, steakové nože apod.) a spotřebiče (např. mixér), které máte ve Vaší „domácí 
kuchyni“. * Objekty s více poschodími mohou mít příkré a úzké schody (ve výjimečných případech i bez zábradlí). 
Pokud je tato informace pro Vás důležitá (např. máte malé děti), kontaktujte prosím naši CK a my Vám sdělíme, zda se 
to týká i Vámi vybraného objektu. * Podkrovní místnosti mívají zpravidla zkosené stropy. * V některých objektech je 
voda pouze užitková a není vhodná k pití (v některých případech je vhodná k pití pouze po převaření). Doporučujeme 
tedy používat vodu balenou. Zda se to týká i Vámi vybraného objektu Vám můžeme předem ověřit u majitele objektu. 
* Objekty se většinou nacházejí v chatových osadách, na samotě, v horách atd. a z toho vyplývá, že příjezdová cesta 
zpravidla bývá přírodního rázu (lesní cesta, polní cesta, štěrková cesta atd.). * Informace o vzdálenostech k nejbližší 
restauraci, obchodu atd. jsou pouze informativní a platné v termínu vydání katalogu. Jejich provoz může být v mi-
mosezónních termínech omezen. * Upozorňujeme, že většina objektů se nachází v rekreačních zónách, které nemusí 
mít Váš telefonní operátor plně pokryt, tzn. nemusí být zde signál pro Váš mobilní telefon. Je-li to pro Vás (např. 
ze zdravotních důvodů) důležité, můžeme Vám tuto informaci ověřit u majitele objektu. * Je možné, že v blízkosti Vámi 
vybraného ubytování bude probíhat stavební činnost, oprava silnice atd. CK Vám v případě stížnosti nemůže poskytnout 
slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. O přidělení stavebních a dalších povolení nejsme předem informováni a není 
v našich silách a ani kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit.

5 % SLEVA*  .................  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 1x za posledních 5 let (2015 - 2019)

5 % SLEVA*  ..................... 14 denní a více týdenní pobyty

5 % SLEVA*  ...................................  pro držitele karet ISIC

5 % SLEVA*  ...............................................  pro členy AŠSK

10 % SLEVA**  .............  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 2x za posledních 5 let (2015 - 2019)

* Výše slevy je omezena max. částkou 400 Kč/1 týden. ** Výše slevy je omezena max. částkou 800 Kč/1 týden. Slevy 
mezi sebou nelze kombinovat. Slevy lze uplatnit na všech prodejních místech. Slevy pro držitele karet ISIC a členy 
AŠSK lze uplatnit pouze přímo v cestovní kanceláři B&K Tour. Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování a nelze je 
uplatnit se zpětnou platností. Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši.
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- velmi kvalitní

1)  ................................ * možnost koupání

2)  .................................  * nejbližší obchod
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(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)
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39

STARÉ HORY (Velká Fatra): 8+2 os.  č. 5219
Pěkná chalupa se saunou a venkovním posezením s krbem se nachází v blízkosti lesa v obci Jelenská Dolina, v pře-
krásné krajině mezi CHKO Velká Fatra a NP Nízké Tatry. 
Suterén: samost. WC, vinotéka 8 m2 (bar), koupelna (sprchový kout). Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet 
křesel: 2, počet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 9 m2 (jídelní kout, umyvadlo), samost. WC. 1. patro: ložnice 9 m2 
2x samost. lůžko 1x patrové lůžko (zastřešený balkón), ložnice 9 m2 2x samost. lůžko 1x patrové lůžko, ložnice 9 m2 
1x manželské lůžko, koupelna 6 m2 (WC, vana, umyvadlo). Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (200 l), mrazicí box (50 l), varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rá-
dio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada) 570 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Sauna, dětský bazének, krb zahradní 
i v obývacím pokoji, ohniště, gril, posezení, dřevěný zahr. nábytek, pískoviště, stolní tenis. Domácí zvíře za poplatek 
(10 EUR na místě). Autobus 1500 m (Dolný Jeleněc), vlak 10 km (Uľanka). Patrové lůžko je vhodné pouze pro 1 
dospělou osobu. Max. obsazení 8 dospělých a 2 děti do 5 let. Platba spotřeba el. energie nad 25 EUR/týden, plynu 
a dřeva na místě. 
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Turčianské Teplice), přírodní koupaliště 20 km (Banská Bystrica), termální 
koupaliště 30 km (Bešeňová), muzeum 20 km (Banská Bystrica), přírodní zvláštnost 10 km (Harmaněcká jeskyně), 
zámek 30 km (Zvolen).

KOŠIARNY BRIEŽOK: 6 os.  č. 5157 
Hezká chata situovaná v krásné zeleni, v srdci Sloven-
ského ráje. Hostům je k dispozici prostorný travnatý 
pozemek s ohništěm, zahradním posezením s dřevěným 
a plastovým nábytkem a dětskou houpačkou. 
Přízemí: kuchyň, společenská místnost (počet kře-
sel: 2, počet pohovek: 1, terasa 13 m2), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 2x sa-
most. lůžko, ložnice 4x samost. lůžko. 2x el. vařič (4 
plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box, překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: 
el. bojler (180 l). Otevřený pozemek (les) 350 m2, par-
koviště na pozemku otevřené, garáž na pozemku (počet 
míst: 1). Krb v hale, kachlová kamna, ohniště, gril, dře-
věný + plastový zahr. nábytek, dětská houpačka. Domá-
cí zvíře za poplatek (30 EUR na místě). Autobus 3 km 
(Spišská Nová Ves), vlak 3 km (Spišská Nová Ves). Plat-
ba spotřeby el. energie nad 50 KWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 3 km (Spišská Nová 
Ves), přírodní koupaliště 16 km (Levošská dolina), ter-
mální koupaliště 25 km (Vrbov), hrad 26 km (Spišský), 
muzeum 3 km (Spišská Nová Ves), zámek 9 km (Mar-
kušovce).

3 3 3

TEPLIČKA: 6 os.  č. 5167  
Rekreační chata se stylovým, dřevem obloženým in-
teriérem a prostornou terasou se nachází v chatové 
osadě u lesa. Hostům je také k dispozici pěkný altánek 
s grilem. 
Přízemí: obytná místnost (počet křesel: 1, počet po-
hovek: 1, kuchyňský kout, terasa 20 m2), samost. WC, 
koupelna (sprchový kout). 1. patro: ložnice (průchozí) 
1x samost. lůžko 1x manželské lůžko (balkón), ložnice 
2x samost. lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, sa-
telit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 600 m2, 
parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Krb zahradní 
i v obývacím pokoji, ohniště s grilem, posezení, dřevě-
ný + plastový zahr. nábytek, zahradní houpačka. Jedno 
malé domácí zvíře v ceně pobytu. Autobus 2 km (Pod 
Tepličkou), vlak 5 km (Spišská Nová Ves). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Spišská Nová 
Ves), přírodní koupaliště 16 km (Levočská dolina), ter-
mální koupaliště 15 km (Vrbov), hrad 15 km (Spišský), 
muzeum 7 km (Spišská Nová Ves), turistické stezky 
200 m, zámek 6 km (Markušovce).

5 2 7

VYŠNÉ RUŽBACHY: 9+1 os.  č. 5097   
Velmi prostorná horská chalupa ukrytá uprostřed lesa. 
V tichém prostředí, obklopeni zelení prožijete zcela jistě 
příjemnou dovolenou. Doporučujeme návštěvu termál-
ních lázní Vyšné Ružbachy. 
Přízemí: obytná místnost 100 m2 (počet křesel: 2, po-
čet pohovek: 1), kuchyň 30 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: ložnice 30 m2 1x samost. lůžko 1x man-
želské lůžko 1x patrové lůžko, ložnice 15 m2 1x manžel-
ské lůžko 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x samost. 
lůžko 1x manželské lůžko (balkón), koupelna (WC, 
sprchový kout). Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
chladnička (120 l), mrazicí box (50 l), varná konvice. Vy-
savač, 2x TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Otevřený pozemek (les), parkoviště na pozemku otevře-
né (počet míst: 4). Krb v domě, ohniště. Domácí zvíře 
za poplatek (13 EUR na místě). Autobus 1 km (Vyšné 
Ružbachy), vlak 4 km (Nižné Ružbachy). Platba spotřeby 
dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Kráter), 
termální koupaliště 1 km (Vyšné Ružbachy), hrad 17 km 
(Stará Lubovňa).

1 1 1

MALÝ LIPNÍK: 10-12 os.  č. 5068    
Velmi pěkná rekreační chata se saunou se nachází 
v chatové osadě Verlišky (3 km za obcí Malý Lipník), 
pouhých 50 m od řeky Poprad. Okolní lesy poskytují 
dobré podmínky pro sběr hub a lesních plodů. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 
4 m2, samost. WC (umyvadlo), společenská místnost 
20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní kout, te-
rasa 13 m2), koupelna (sprchový kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 11 m2 1x manželské lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1), ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč (po-
čet křesel: 1), ložnice 14 m2 2x manželské lůžko (počet 
křesel: 1). El. trouba, plyn. sporák (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (18 l), varná kon-
vice. Vysavač, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler 
(160 l). Otevřený pozemek (louka) 540 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 13 m2, 
sauna (pro 4 osoby), krb zahradní i v hale, ohniště, gril, 
zahradní altán, dřevěný zahr. nábytek, gumový člun pro 
max. 3 osoby, zapůjč. jízdních kol, uzamykatelný prostor 
pro kola. Domácí zvíře za poplatek (35 EUR na místě). 
Autobus 5 km (Verlišky - Malý Lipník), vlak 10 km (Plav-
nica). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 50 m, krytý bazén 15 km 
(Lubovnianské kúpele), rybník 7 km (Sulín), hrad 20 km 
(Stará Lubovňa), les 200 m, turistické stezky 200 m.

0,05 3 3

TERCHOVÁ (Malá Fatra): 5 os.  č. 5531 
Stylová roubená chata stojí na klidném místě obklope-
ném nádhernými lesy a v blízkosti obce Terchová, kte-
rá je rodištěm slavného Juraje Jánošíka. V létě se zde 
koná mnoho kulturních akcí. Krásná okolní příroda láká 
k procházkám i náročnějším pěším túrám.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 2, po-
čet pohovek: 1), kuchyň 10 m2, koupelna (WC, sprcho-
vý kout). Podkroví: ložnice 20 m2 1x samost. lůžko 
1x manželské lůžko (terasa), ložnice 12 m2 1x man-
želské lůžko. Plyn. sporák (4 plot.), chladnička (100 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. Vysavač, TV, rádio. 
Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (lou-
ka) 2000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Krbová kamna, ohniště, gril, posezení, dřevě-
ný zahr. nábytek. Domácí zvíře za poplatek (13 EUR 
na místě). Autobus 500 m, vlak 22 km (Žilina). Platba 
spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 1 km (Terchová), pře-
hrada 30 km (Oravská), termální koupaliště 40 km (Be-
šeňová), hrad 20 hm (Strečno), muzeum 4 km (Tercho-
vá), zámek 30 km (Oravsky zamok).

1 1 1
TERCHOVÁ (Malá Fatra): 9 os.  č. 5532
Pěkně zařízená roubená chata situovaná na klidném 
místě. Chata má 2 oddělené části se samostatným 
vchodem, a je tak vhodným ubytováním pro 2 spřátele-
né rodiny, které chtějí prožít dovolenou společně.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 1x přistýlka – rozklá-
dací křeslo (kuchyň. kout, terasa 8 m2), 2x koupelna 
(WC, sprchový kout). Podkroví: ložnice 27 m2 2x sa-
most. lůžko 1x manželské lůžko, 2x ložnice 3x samost. 
lůžko. Kamna na tuhá paliva s troubou, plyn. sporák (2 
plot.), plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, 2x chladnička, 2x mrazicí box, 2x varná kon-
vice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek 
(louka) 975 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 4). Terasa 8 m2, zahradní krb, kachlová kamna, 
ohniště s grilem, dřevěný zahr. nábytek. Domácí zvíře 
za poplatek (13 EUR na místě). Autobus 300 m, vlak 
22 km (Žilina).
Tipy pro volný čas: aquapark 1 km (Terchová), pře-
hrada 30 km (Oravska), termální koupaliště 45 km (Be-
šeňová), hrad 20 km (Strečno), muzeum 4 km (Tercho-
vá), zámek 30 km (Oravsky zamok).

1 1 1

MALÁ A VELKÁ FATRA 

PIENINY         

STRÁŽOVSKÉ VRCHY         

LÁTKOVCE: 5 os.  č. 5289
Pěkně zařízená rekreační chata situovaná na prostorném pozemku s jezírkem, dětskou houpačkou a skluzavkou. 
Hostům je navíc k dispozici zahradní domek s patrovým lůžkem a travnatý dvorec, na kterém je možné hrát tenis, 
nohejbal, volejbal a badminton. Za návštěvu jistě stojí 10 km vzdálené termální koupaliště Bielice a Bojnický zámek.
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, kuchyň. kout, jídelní kout, bar, terasa), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 6 m2 2x samost. lůžko, ložnice 9 m2 3x samost. lůžko. Plyn. sporák s plyn. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí box, varná konvice. TV, rádio s CD přehrávačem. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 2500 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 
16 m2, krb zahradní i v obývacím pokoji, kachlová kamna, ohniště, posezení, dřevěný + plastový zahr. nábytek, slu-
nečník, 2x lehátko, dětská houpačka, badminton, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek (10 EUR na místě). Autobus 
300 m (Látkovce), vlak 10 km (Bánovce). Psi mohou být pouze v přízemí objektu.
Tipy pro volný čas: termální koupaliště 10 km (Bielice), les 3 m, vyhlídka 2500 m, zámek 10 km (Bojnice).

10 2 0,3

SLOVENSKÝ RÁJ         

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno 
jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místo poplatek (platí 
se na místě pronajímateli), poplatek za spotřebu dřeva (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté 
musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě (místní poplatek, el energie, plyn a dře-
vo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni 
dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, popřípadě 
požadovat doplatek na místě. * U objektu č. 5068 platí ceny pro max 10 os., každá další os. platí 20 EUR/
týden na místě. U objektu č. 5531 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 10 920 Kč. U objektu č. 5532 platí 
v termínu 13.6.-20.6. cena 15 400 Kč.

Kód 5068* 5097 5157 5167 5219 5289 5531 5532

Počet osob 10-12 9+1 6 6 8+2 5 5 9

do 20.6. a od 29.8. 13 300 11 760 8 960 8 680 11 620 9 520 10 220 13 720

20.6.-27.6. 13 790 12 250 9 450 9 450 12 110 10 010 11 410 15 890

22.8.-29.8. 13 790 12 250 9 450 9 450 12 110 10 010 11 410 15 890

27.6.-22.8. 14 280 14 700 10 640 10 500 13 440 10 500 11 900 16 380

20 3 3

SAUNA
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NÍZKÉ A VYSOKÉ TATRY       

SKLENÉ TEPLICE: 12 os.  č. 5292 
Dobře zařízená zrekonstruovaná chalupa uprostřed pří-
rody v blízkosti lesa. Vhodné ubytování pro větší rodinu 
či skupinu přátel.
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet pohovek: 1), 
kuchyň 25 m2 (kuchyň. kout, jídelní kout), chodba, kou-
pelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 
1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, 2x ložnice 1x sa-
most. lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 2x samost. lůž-
ko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, 
el. varná deska, mikrovlnná trouba, chladnička, mra-
zicí box, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka 
na nádobí. Automatická pračka, vysavač, TV, WiFi zdar-
ma. Ohřev vody: el. bojler (50 l). Oplocený pozemek (za-
hrada), parkoviště na pozemku. Terasa 20 m2, ohniště, 
přenosný gril, posezení, dřevěný zahr. nábytek. Autobus 
500 m (Sklené Teplice), vlak 4 km (Hliník nad Hronom).
Tipy pro volný čas: jezero 5 km, krytý bazén 500 m 
(Sklené Teplice), les 1 m, turistické stezky 1 m.

0,5 0,5 0,5

PODHÁJSKA 
Útulný apartmánový dům se nachází v obci Radava, 3 km od známého termálního koupaliště Podhájska. Na pro-
storném travnatém pozemku je pro děti připraveno pískoviště, houpačka, a skluzavka, dospělí jistě ocení příjemné 
posezení na terase nebo v altánku.
2 os. č. 5234_1
1. patro: studio 15 m2 1x manželské lůžko (kuchyň. kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. vařič (2 
plot.), chladnička (70 l), mrazicí box, varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. bojler (300 l).
3 os. č. 5234_2 
Přízemí: kuchyň (kuchyň. kout, terasa 16 m2), obývací ložnice 20 m2 1x samost. lůžko 1x manželské lůžko, koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), chladnička (70 l), mrazicí box, varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev 
vody: kotel topení (300 l). 
3 os. č. 5234_3 
Přízemí: kuchyň (terasa 16 m2), obývací ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, koupelna (WC, sprch. kout, 
umyvadlo). El. vařič (2 plot.), chladnička (70 l), mrazicí box, varná konvice. Vysavač, TV, satelit. Ohřev vody: el. bojler 
(300 l). Oplocený pozemek (zahrada) 2500 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 6 m2, ohniště 
s grilem, zahradní altán, dřevěný zah. nábytek, pískoviště. Autobus 300 m (Radava), vlak 400 m (Radava). 
Tipy pro volný čas: jezero 10 km (Tona Šurany), rybník 3 km (Podhájska), termální koupaliště 3 km (Podhájska), 
hrad 5 km (zřícenina kláštera Maria - Czavad), zámek 30 km (Levice).

3 0,3 0,25

ŠTRBA (Vysoké Tatry): 5 os. č. 5159
Účelně zařízený apartmán v rodinném domku. Na spo-
lečné zahradě je hostům k dispozici zahradní domeček, 
ve společenské místnosti pak krb s posezením. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
1x samost. lůžko 1x manželské lůžko, obytná místnost 
11 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 8 m2, 
koupelna (WC, sprchový kout). El. vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, var-
ná konvice. TV, satelit, radiomagnetofon, internet - WiFi 
zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený poze-
mek (zahrada) 100 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 2). Krb ve společenské místnosti, ohniště, 
gril, dřevěný + plastový zahr. nábytek. Domácí zvíře 
za poplatek (13 EUR, na místě). Obchod 200 m (Štrba). 
Restaurace 500 m (Štrba). Autobus 100 m (Štrba), vlak 
400 m (Štrba). Poplatek za dřevo 10 EUR.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Poprad), aqua-
park 40 km (Liptovský Mikuláš), termální koupaliště 
30 km (Vrbov).15 0,2 0,5

ŽDIAR (Vysoké Tatry): 4 os./8 os./14 os.  č. 5140
Velmi dobře zařízený rodinný domek se saunou a krbem 
se nachází v malé obci Ždiar, která je situována v údolí 
mezi vrcholky Vysokých Tater. 
Přízemí: ložnice 2x samost. lůžko, obytná místnost 
40 m2 (kuchyň. kout, jídelní kout), samost. WC, sauna, 
koupelna (WC, sprchový kout), veranda 1 m2. 1. patro: 
ložnice 4x samost. lůžko (balkón 6 m2), ložnice 2x sa-
most. lůžko, 2x ložnice 3x samost. lůžko, 3x koupel-
na (WC, sprchový kout). Plyn. sporák s plyn. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (100+120 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, sa-
telit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler + plyn. 
bojler. Otevřený pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Sauna (za popla-
tek na místě), krb zahradní i v domě, ohniště s grilem, 
dřevěný zahr. nábytek. Autobus 300 m, vlak 10 km (Tat-
ranská Lomnica). Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 10 km (Tatranská Ja-
vorina - Kolovrat), termální koupaliště 30 km (Poprad), 
hrad 25 km (Spišská Belá), muzeum 30 km (Kežmarok), 
přírodní zvláštnost 8 km (Belianská jeskyně), zámek 
30 km (Kežmarok).

10 0,2 0,1

STARÁ LESNÁ (Vysoké Tatry): 6 os.  č. 5155
Moderně zrekonstruovaná chata stojí na velkém oplo-
ceném pozemku s grilem a zahradním posezením. 
V okolí je dostatek možností pro sportovní vyžití - turis-
tika, cykloturistika, tenis, golf. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet pohovek: 2, bar), 
kuchyň (jídelní kout), samost. WC, společenská místnost 
(terasa 6 m2), koupelna (sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 2x samost. lůžko, ložnice 4x samost. lůž-
ko, obytná místnost (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), 
koupelna (WC, sprchový kout). Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí 
box, překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
2x satelit, video, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 720 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Krb ve společenské místnosti, 
ohniště s grilem, posezení, dřevěný zahr. nábytek. Au-
tobus (u chaty), vlak 1 km (Tatranská Lomnica). Platba 
spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 100 m (Stará Lesná), 
termální koupaliště 15 km (Poprad - Aqua City), hrad 
14 km (Kežmarok), muzeum 17 km (Poprad), zámek 
56 km (Stará Ľubovňa).

0,1 1 0,15

ŠTIAVNICKÉ VRCHY

JIŽNÍ SLOVENSKO

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se na místě pronajímateli), poplatek za spotřebu dřeva (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté 
musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před 
nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, popřípadě požadovat doplatek 
na místě). * U objektu č. 5155 platí v termínech 13.6.-20.6. cena 19 320 Kč a 29.8.-12.9. cena 16 520 Kč.

Kód 5056_1,2 5140 5155 5159 5175 5176 5234_1 5234_2,3 5292

Počet osob 2+2 4 8 14 6 5 2 3 5 7 2 3 12

do 20.6. a od 29.8. 10 360 12 040 12 040 19 180 15 120 7 840 6 440 8 400 12 320 10 920 6 230 8 400 31 920

20.6.-27.6. 10 850 12 530 12 530 19 670 19 810 8 330 6 930 8 890 12 810 11 410 6 720 8 890 32 410

22.8.-29.8. 12 390 12 530 12 530 19 670 19 810 8 330 6 930 8 890 12 810 11 830 6 720 8 890 32 410

27.6.-22.8. 12 880 14 700 17 500 23 100 20 300 9 380 7 420 9 380 13 300 12 320 7 420 9 660 32 900

DONOVALY (Nízké Tatry) 
Komfortně zařízené apartmány jsou součástí moderního apartmánového domu, který se nachází v Donovalech 
v nadmořské výšce 980 m n. m. Místo je díky své poloze a čistému horskému vzduchu ideální jak pro milovníky pěší 
turistiky a cykloturistiky, tak i pro astmatiky a alergiky.  
2+2 os. č. 5056_1 
2. patro (apartmán): ložnice 20 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (ku-
chyň. kout, jídelní kout, balkón), samost. WC, koupelna (WC, vana, umyvadlo), předsíň. El. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, překapávač, varná konvice, topinkovač. TV, satelit, radiomagnetofon. 
2+2 os. č 5056_2
2. patro (studio): ložnice 1x manželské lůžko, obytná místnost 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyň. kout, 
jídelní kout), samost. WC, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo), předsíň. El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, překapávač, varná konvice, topinkovač. Klasický TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Otevřený pozemek (příroda), parkoviště na pozemku otevřené. Sauna (za poplatek na místě), zahradní krb, 
ohniště, posezení, dřevěný zahr. nábytek, stolní tenis, prolézačka, skluzavka, kulečník. Autobus 2 km (Donovaly), 
vlak 25 km (Banská Bystrica).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 25 km (Banská Bystrica), rybník 7 km (Motyčky), termální koupaliště 30 km 
(Bešeňová). Les 4 m (Donovaly), muzeum 25 km (Banská Bystrica), 45 km (Zvolen).

25 2 0 POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA (Vysoké Tatry): 
2 os./3 os./5 os.   č. 5175
Apartmán se samostatným vchodem v rodinném domě 
v klidné části města. Ze zahrady je nádherný výhled 
na Vysoké Tatry, 300 m od domu je aquapark.
Přízemí: kuchyň 21 m2 (jídelní kout). 1. patro: ložni-
ce 16 m2 1x samost. lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 
2x samost., koupelna (WC, sprchový kout). Plyn. spo-
rák s plyn. troubou (4 plot.), chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice. 2x TV, satelit. Ohřev vody: 
kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada), parkoviště 
mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Ohniště, plas-
tový zahr. nábytek, houpačka. Autobus 600 m (Poprad), 
vlak 600 m (Poprad). Platba spotřeby dřeva na místě. Při 
obsazení 2. os. zůstane třílůžková ložnice uzamčena, při 
obsazení 3 os. zůstane dvoulůžková ložnice uzamčena.
Tipy pro volný čas: aquapark 500 m (Poprad), pře-
hrada 40 km (Liptovská Mara), hrad 40 km (Spišský), 
muzeum 1,5 km (Poprad), turistické stezky 12 km (Vy-
soké Tatry).

0,3 0,1 0,3

STARÁ LESNÁ (Vysoké Tatry): 7 os.  č. 5176
Chata se nachází v překrásném prostředí u horského 
potoka, odkud je výhled na Vysoké Tatry. Večery si mů-
žete zpříjemnit posezením v altánku a u ohniště.
Přízemí: ložnice 1x manželské lůžko, kuchyň 5 m2, spo-
lečenská místnost, koupelna (WC, sprchový kout, umy-
vadlo). 1. patro: ložnice (průchozí) 2x samost. lůžko 
1x manželské lůžko, ložnice (průchozí) 1x samost. lůžko. 
Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice. Vy-
savač, TV. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený po-
zemek (louka) 150 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 3). Ohniště, posezení, dřevěný zahr. nábytek. 
Autobus 300 m (Stará Lesná), vlak 700 m (Stará Lesná). 
Platba spotřeby el. energie, plynu, vody a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Poprad), krytý 
bazén 500 m (Hotel Horizont, Hotel Kontakt), termální 
koupaliště 10 km (Vrbov), muzeum 10 km (Tatranská 
Lomnica).

0,5 0,5 0,5

č. 5292

SAUNA
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NÍZKÉ A VYSOKÉ TATRY       

SKLENÉ TEPLICE: 12 os.  č. 5292 
Dobře zařízená zrekonstruovaná chalupa uprostřed pří-
rody v blízkosti lesa. Vhodné ubytování pro větší rodinu 
či skupinu přátel.
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet pohovek: 1), 
kuchyň 25 m2 (kuchyň. kout, jídelní kout), chodba, kou-
pelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 
1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, 2x ložnice 1x sa-
most. lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 2x samost. lůž-
ko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, 
el. varná deska, mikrovlnná trouba, chladnička, mra-
zicí box, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka 
na nádobí. Automatická pračka, vysavač, TV, WiFi zdar-
ma. Ohřev vody: el. bojler (50 l). Oplocený pozemek (za-
hrada), parkoviště na pozemku. Terasa 20 m2, ohniště, 
přenosný gril, posezení, dřevěný zahr. nábytek. Autobus 
500 m (Sklené Teplice), vlak 4 km (Hliník nad Hronom).
Tipy pro volný čas: jezero 5 km, krytý bazén 500 m 
(Sklené Teplice), les 1 m, turistické stezky 1 m.

0,5 0,5 0,5

PODHÁJSKA 
Útulný apartmánový dům se nachází v obci Radava, 3 km od známého termálního koupaliště Podhájska. Na pro-
storném travnatém pozemku je pro děti připraveno pískoviště, houpačka, a skluzavka, dospělí jistě ocení příjemné 
posezení na terase nebo v altánku.
2 os. č. 5234_1
1. patro: studio 15 m2 1x manželské lůžko (kuchyň. kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. vařič (2 
plot.), chladnička (70 l), mrazicí box, varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. bojler (300 l).
3 os. č. 5234_2 
Přízemí: kuchyň (kuchyň. kout, terasa 16 m2), obývací ložnice 20 m2 1x samost. lůžko 1x manželské lůžko, koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), chladnička (70 l), mrazicí box, varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev 
vody: kotel topení (300 l). 
3 os. č. 5234_3 
Přízemí: kuchyň (terasa 16 m2), obývací ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, koupelna (WC, sprch. kout, 
umyvadlo). El. vařič (2 plot.), chladnička (70 l), mrazicí box, varná konvice. Vysavač, TV, satelit. Ohřev vody: el. bojler 
(300 l). Oplocený pozemek (zahrada) 2500 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 6 m2, ohniště 
s grilem, zahradní altán, dřevěný zah. nábytek, pískoviště. Autobus 300 m (Radava), vlak 400 m (Radava). 
Tipy pro volný čas: jezero 10 km (Tona Šurany), rybník 3 km (Podhájska), termální koupaliště 3 km (Podhájska), 
hrad 5 km (zřícenina kláštera Maria - Czavad), zámek 30 km (Levice).

3 0,3 0,25

ŠTRBA (Vysoké Tatry): 5 os. č. 5159
Účelně zařízený apartmán v rodinném domku. Na spo-
lečné zahradě je hostům k dispozici zahradní domeček, 
ve společenské místnosti pak krb s posezením. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
1x samost. lůžko 1x manželské lůžko, obytná místnost 
11 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 8 m2, 
koupelna (WC, sprchový kout). El. vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, var-
ná konvice. TV, satelit, radiomagnetofon, internet - WiFi 
zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený poze-
mek (zahrada) 100 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 2). Krb ve společenské místnosti, ohniště, 
gril, dřevěný + plastový zahr. nábytek. Domácí zvíře 
za poplatek (13 EUR, na místě). Obchod 200 m (Štrba). 
Restaurace 500 m (Štrba). Autobus 100 m (Štrba), vlak 
400 m (Štrba). Poplatek za dřevo 10 EUR.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Poprad), aqua-
park 40 km (Liptovský Mikuláš), termální koupaliště 
30 km (Vrbov).15 0,2 0,5

ŽDIAR (Vysoké Tatry): 4 os./8 os./14 os.  č. 5140
Velmi dobře zařízený rodinný domek se saunou a krbem 
se nachází v malé obci Ždiar, která je situována v údolí 
mezi vrcholky Vysokých Tater. 
Přízemí: ložnice 2x samost. lůžko, obytná místnost 
40 m2 (kuchyň. kout, jídelní kout), samost. WC, sauna, 
koupelna (WC, sprchový kout), veranda 1 m2. 1. patro: 
ložnice 4x samost. lůžko (balkón 6 m2), ložnice 2x sa-
most. lůžko, 2x ložnice 3x samost. lůžko, 3x koupel-
na (WC, sprchový kout). Plyn. sporák s plyn. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (100+120 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, sa-
telit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler + plyn. 
bojler. Otevřený pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Sauna (za popla-
tek na místě), krb zahradní i v domě, ohniště s grilem, 
dřevěný zahr. nábytek. Autobus 300 m, vlak 10 km (Tat-
ranská Lomnica). Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 10 km (Tatranská Ja-
vorina - Kolovrat), termální koupaliště 30 km (Poprad), 
hrad 25 km (Spišská Belá), muzeum 30 km (Kežmarok), 
přírodní zvláštnost 8 km (Belianská jeskyně), zámek 
30 km (Kežmarok).

10 0,2 0,1

STARÁ LESNÁ (Vysoké Tatry): 6 os.  č. 5155
Moderně zrekonstruovaná chata stojí na velkém oplo-
ceném pozemku s grilem a zahradním posezením. 
V okolí je dostatek možností pro sportovní vyžití - turis-
tika, cykloturistika, tenis, golf. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet pohovek: 2, bar), 
kuchyň (jídelní kout), samost. WC, společenská místnost 
(terasa 6 m2), koupelna (sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 2x samost. lůžko, ložnice 4x samost. lůž-
ko, obytná místnost (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), 
koupelna (WC, sprchový kout). Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí 
box, překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
2x satelit, video, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 720 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Krb ve společenské místnosti, 
ohniště s grilem, posezení, dřevěný zahr. nábytek. Au-
tobus (u chaty), vlak 1 km (Tatranská Lomnica). Platba 
spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 100 m (Stará Lesná), 
termální koupaliště 15 km (Poprad - Aqua City), hrad 
14 km (Kežmarok), muzeum 17 km (Poprad), zámek 
56 km (Stará Ľubovňa).

0,1 1 0,15

ŠTIAVNICKÉ VRCHY

JIŽNÍ SLOVENSKO

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se na místě pronajímateli), poplatek za spotřebu dřeva (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté 
musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před 
nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, popřípadě požadovat doplatek 
na místě). * U objektu č. 5155 platí v termínech 13.6.-20.6. cena 19 320 Kč a 29.8.-12.9. cena 16 520 Kč.

Kód 5056_1,2 5140 5155 5159 5175 5176 5234_1 5234_2,3 5292

Počet osob 2+2 4 8 14 6 5 2 3 5 7 2 3 12

do 20.6. a od 29.8. 10 360 12 040 12 040 19 180 15 120 7 840 6 440 8 400 12 320 10 920 6 230 8 400 31 920

20.6.-27.6. 10 850 12 530 12 530 19 670 19 810 8 330 6 930 8 890 12 810 11 410 6 720 8 890 32 410

22.8.-29.8. 12 390 12 530 12 530 19 670 19 810 8 330 6 930 8 890 12 810 11 830 6 720 8 890 32 410

27.6.-22.8. 12 880 14 700 17 500 23 100 20 300 9 380 7 420 9 380 13 300 12 320 7 420 9 660 32 900

DONOVALY (Nízké Tatry) 
Komfortně zařízené apartmány jsou součástí moderního apartmánového domu, který se nachází v Donovalech 
v nadmořské výšce 980 m n. m. Místo je díky své poloze a čistému horskému vzduchu ideální jak pro milovníky pěší 
turistiky a cykloturistiky, tak i pro astmatiky a alergiky.  
2+2 os. č. 5056_1 
2. patro (apartmán): ložnice 20 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (ku-
chyň. kout, jídelní kout, balkón), samost. WC, koupelna (WC, vana, umyvadlo), předsíň. El. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, překapávač, varná konvice, topinkovač. TV, satelit, radiomagnetofon. 
2+2 os. č 5056_2
2. patro (studio): ložnice 1x manželské lůžko, obytná místnost 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyň. kout, 
jídelní kout), samost. WC, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo), předsíň. El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, překapávač, varná konvice, topinkovač. Klasický TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Otevřený pozemek (příroda), parkoviště na pozemku otevřené. Sauna (za poplatek na místě), zahradní krb, 
ohniště, posezení, dřevěný zahr. nábytek, stolní tenis, prolézačka, skluzavka, kulečník. Autobus 2 km (Donovaly), 
vlak 25 km (Banská Bystrica).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 25 km (Banská Bystrica), rybník 7 km (Motyčky), termální koupaliště 30 km 
(Bešeňová). Les 4 m (Donovaly), muzeum 25 km (Banská Bystrica), 45 km (Zvolen).

25 2 0 POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA (Vysoké Tatry): 
2 os./3 os./5 os.   č. 5175
Apartmán se samostatným vchodem v rodinném domě 
v klidné části města. Ze zahrady je nádherný výhled 
na Vysoké Tatry, 300 m od domu je aquapark.
Přízemí: kuchyň 21 m2 (jídelní kout). 1. patro: ložni-
ce 16 m2 1x samost. lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 
2x samost., koupelna (WC, sprchový kout). Plyn. spo-
rák s plyn. troubou (4 plot.), chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice. 2x TV, satelit. Ohřev vody: 
kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada), parkoviště 
mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Ohniště, plas-
tový zahr. nábytek, houpačka. Autobus 600 m (Poprad), 
vlak 600 m (Poprad). Platba spotřeby dřeva na místě. Při 
obsazení 2. os. zůstane třílůžková ložnice uzamčena, při 
obsazení 3 os. zůstane dvoulůžková ložnice uzamčena.
Tipy pro volný čas: aquapark 500 m (Poprad), pře-
hrada 40 km (Liptovská Mara), hrad 40 km (Spišský), 
muzeum 1,5 km (Poprad), turistické stezky 12 km (Vy-
soké Tatry).

0,3 0,1 0,3

STARÁ LESNÁ (Vysoké Tatry): 7 os.  č. 5176
Chata se nachází v překrásném prostředí u horského 
potoka, odkud je výhled na Vysoké Tatry. Večery si mů-
žete zpříjemnit posezením v altánku a u ohniště.
Přízemí: ložnice 1x manželské lůžko, kuchyň 5 m2, spo-
lečenská místnost, koupelna (WC, sprchový kout, umy-
vadlo). 1. patro: ložnice (průchozí) 2x samost. lůžko 
1x manželské lůžko, ložnice (průchozí) 1x samost. lůžko. 
Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice. Vy-
savač, TV. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený po-
zemek (louka) 150 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 3). Ohniště, posezení, dřevěný zahr. nábytek. 
Autobus 300 m (Stará Lesná), vlak 700 m (Stará Lesná). 
Platba spotřeby el. energie, plynu, vody a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Poprad), krytý 
bazén 500 m (Hotel Horizont, Hotel Kontakt), termální 
koupaliště 10 km (Vrbov), muzeum 10 km (Tatranská 
Lomnica).

0,5 0,5 0,5

č. 5292

SAUNA
LIPTOVSKÝ TRNOVEC: 5+2 os.  č. 5290_1 
Tři vkusně a moderně zařízené rekreační chaty situované nedaleko břehu přehrady Liptovská Mara v klidné části. 
Každá chata má svou venkovní terasu.
Přízemí: obytná místnost 14 m2 (počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 8 m2, koupelna (WC, sprch. kout, umy-
vadlo). 1. patro: ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko. 
El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (60 l), mrazicí box, varná konvice. TV, satelit, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Částečně oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 7). Terasa 12 m2, ohniště, zahradní gril, posezení, plastový zahr. nábytek, slunečník, veslice, dětská 
houpačka, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek (13 EUR na místě). Autobus 700 m (Liptovský Trnovec), 
vlak 6 km (Liptovský Mikuláš). 
Tipy pro volný čas: aquapark 3500 m (Tatralandia), přehrada 1200 m (Liptovská Mara), termální koupaliště 
8 km (Bešeňová).

1,2 0,6 0,8
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NIŽNÁ BOCA: 10 os.  č. 5284
Kvalitně zařízená roubenka situovaná v blízkosti potoka Bocianka, ve kterém se v minulosti rýžovalo zlato. Dopo-
ručujeme pro pohodovou rodinnou dovolenou - k dispozici sauna, houpačky, skluzavky a pěkné venkovní posezení. 
Možnost geocachingu, v okolí se nachází 5 „kešek“. 
Přízemí: samost. WC, koupelna (vana), obývací pokoj (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní 
kout, zastřešený balkón). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, ložnice 18 m2 2x samost. lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací gauč (zastřešený balkón), ložnice 20 m2 2x samost. lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. varná deska (4 plot.), el. vařič (2 plot.), kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Automatic-
ká pračka, vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (250 l). Otevře-
ný pozemek (příroda) 1700 m2, parkoviště na pozemku 
(počet míst: 3). Terasa 8 m2, sauna, dětský bazének, krb 
v obývací místnosti, kachlová kamna, ohniště, přenosný 
gril, posezení, dřevěný zahr. nábytek, dětská houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola, badminton, ruské kužel-
ky, elektronické šipky, dětská trampolína. Jedno domácí 
zvíře v ceně pobytu. Autobus 500 m (Nižná Boca), vlak 
10 km (Kráľova Lehota). Na stejném pozemku se nachá-
zí i dům pronajímatele.
Tipy pro volný čas: aquapark 33 km (Liptovský Miku-
láš), přehrada 35 km (Liptovská Mara), termální koupa-
liště 23 km (Liptovský Ján), muzeum 3 km (Vyšná Boca), 
zámek 12 km (Liptovský Hrádok).

HRABOVSKÁ DOLINA: 3 os.  č. 5291   
Nově zrekonstruované studio v apartmánovém domě, kte-
ré se nachází v Hrabovské dolině. Místo je díky své poloze 
a čistému horskému vzduchu ideální jak pro milovníky ak-
tivní, tak i pasivní dovolené. Možnost vypůjčení motokár, 
posezení u ohniště, pro děti k dispozici prolézačky a hou-
pačky. Koupání je možné buď v místním jezeře nebo v blíz-
kých termálech Lúčky a Bešeňová. Ubytování je situováno 
na klidnou stranu s výhledem na oboru s muflony. Přímo 
v apartmánovém domě je možnost zajištění stravování.
Přízemí: studio 31 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka - rozkl. 
křeslo (kuchyň. kout, jídelní kout, bar, terasa 20 m2, výhled 
na krajinu), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo, terasa, 
výhled na krajinu). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, varná konvice. TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler. Otevřený pozemek (příroda), hlída-
né parkoviště u objektu za poplatek (20 EUR na místě). 
Terasa 20 m2, ohniště, posezení. Autobus 50 m, vlak 3 km 
(Ružomberok). Platba za závěrečný úklid, ložní prádlo, 
ručníky a jejich výměna do výše max 45 EUR na místě 
Tipy pro volný čas: jezero 100 m (možnost rybolovu), 
termální koupaliště 7 km (Lůčky), 12 km (Bešeňová).0,1 1 0,01

VEĽKÝ MEDER 
Apartmánový dům se nachází 600 m od proslulého ter-
málního koupaliště. Hostům je k dispozici společná za-
hrada s ohništěm a posezením. 
8 os. č. 5233_1
Přízemí (apartmán): 2x ložnice 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, obytná místnost 9 m2, obytná míst-
nost 9 m2, kuchyň 10 m2, koupelna (WC, sprchový kout). 
Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box, varná konvice. TV. Ohřev 
vody: kotel topení (120 l). 
3+1 os. č. 5233_2 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 1x manžel. lůžko 1x při-
stýlka - rozkl. gauč (kuchyň. kout), koupelna (WC, spr-
chový kout). Plyn. vařič (2 plot.), chladnička (60 l), mrazicí 
box, varná konvice. TV. Ohřev vody: kotel topení (120 l). 
3 os. č. 5233_3 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 1x samost. lůžko 
1x manželské lůžko (kuchyň. kout, terasa), koupelna (WC, 
sprchový kout). Plyn. vařič (2 plot.), chladnička (60 l), 
mrazicí box, varná konvice. TV. Ohřev vody: kotel topení. 
Oplocený pozemek (zahrada) 290 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 15 m2, ohniště, 
zahradní gril, zahradní altán. Domácí zvíře za poplatek 
(13 EUR na místě). Autobus 700 m (Veľký Meder), vlak 
1 km (Veľký Meder). Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 600 m (Veľký Meder), 
přehrada 20 km (Gabčíkovo), termální koupaliště 600 m 
(Veľký Meder), hrad a muzeum 30 km (Komárno).

0,6 0,5 0,5

VEĽKÝ MEDER  
Moderní apartmánový dům situovaný 10 minut chůze 
od termálního koupaliště. Veľký Meder je vhodný nejen 
pro aktivní dovolenou rodin s dětmi, ale i pro starší ná-
vštěvníky. Doporučujeme výlet do jednoho z nejstarších 
slovenských měst Komárno. 
2 os. č. 5267_1 
Přízemí: koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
Přízemí (apartmán): obytná místnost 2x samost. lůžko 
(kuchyň. kout, jídelní kout). El. vařič (2 plot.), mikrovln-
ná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), varná 
konvice. Žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. 
3 os. č. 5267_2 
Přízemí: koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
Přízemí (apartmán): obytná místnost 3x samost. lůžko 
(kuchyň. kout, jídelní kout). Indukční vařič (2 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
varná konvice. Žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: průtokový ohřívač. 
4 os. č. 5267_3 
Podkroví: 2x ložnice 1x manžel. lůžko, kuchyň. kout, 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 2x indukční vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (20 l), varná konvice. Žehlička, TV, satelit, WiFi zdar-
ma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek 
(zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 3). Terasa, přenosný gril, plastový zahr. nábytek, 
dětská houpačka. Autobus 1500 m (Veľký Meder), vlak 
1500 m (Veľký Meder). Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: rybník 2 km (Veľký Meder), termál-
ní koupaliště 700 m (Veľký Meder, areál koupaliště), hrad 
30 km (Komárno), muzeum 30 km (Komárno).

0,7 0,15 0,1

VEĽKÝ MEDER    
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům s jednoduše 
vybavenými apartmány se nachází 300 m od termální-
ho koupaliště s několika bazény a sportovním areálem. 
Objekt je vhodný pro rodiny s dětmi. Hostům je k dispo-
zici venkovní krb se zastřešeným posezením, houpačka 
a trampolína. 
4 os. č. 5170_1
Přízemí: obývací ložnice 25 m2 1x manželské lůžko 
1x patrové lůžko (kuchyň. kout, jídelní kout), koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák (2 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, varná kon-
vice. TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. 
Vhodné pro 2 dospělé osoby + 2 děti do 15 let. 
2 os. č. 5170_2   
Přízemí: obývací ložnice 1x manželské lůžko (kuchyň. 
kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. va-
řič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
varná konvice. TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler. 
6+2 os. č. 5170_5 
Přízemí: ložnice 2x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko, ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka - roz-
kládací gauč, kuchyň (jídelní kout), samostatné WC, 
koupelna (vana, sprchový kout, umyvadlo). Elektrický 
sporák (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí 
box, varná konvice. 2x TV, WiFi zdarma. Oplocený poze-
mek (zahrada) 100 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 4). Zahradní krb, ohniště, gril, dřevěný + 
plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka, tram-
polína. Bezbariérový přístup. Domácí zvíře za poplatek 
(pouze malá rasa, 20 EUR na místě). Autobus 1200 m 
(Veľký Meder), vlak 1500 m (Veľký Meder). Platba spo-
třeby el. energie nad 70 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: termální koupaliště 300 m (Veľký 
Meder), hrad 30 km (Komárno), les 200 m (Veľký Šťál), 
muzeum 10 km (Dunajská Streda), přírodní zvláštnost 
20 km (Vodní dílo Gabčíkovo).

0,3 0,4 0,25

VEĽKÝ MEDER: 8 os.  č. 5231 
Rodinný domek v klidné ulici se zahradou s pěkným 
venkovním posezením a grilem  je ideálním místem pro 
pohodovou dovolenou. Doporučujeme pro rodiny s dět-
mi  - na zahradě je k dispozici houpačka a pískoviště. 
Objekt má společnou zahradu s domem majitele.
Přízemí: 2x ložnice 2x samost. lůžko 1x manželské 
lůžko (počet křesel: 2), kuchyň 9 m2, kuchyň 16 m2, kou-
pelna (WC, vana), koupelna (WC, sprchový kout). El. va-
řič (2 plot.), plyn. vařič (2 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (125+75 l), 2x mrazicí box, 2x překapá-
vač, 2x varná konvice. 3x TV. Ohřev vody: kotel topení 
(50 l). Oplocený pozemek (zahrada) 150 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 3, společné s majite-
lem objektu). Zahradní krb, ohniště, gril, dřevěný zahr. 
nábytek, pískoviště, dětská houpačka, zapůjč. jízdních 
kol. Domácí zvíře za poplatek (13 EUR na místě). Au-
tobus 700 m (Velký Meder), vlak 1 km (Velký Meder). 
Platba za spotřebu dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 1000 m (Velký Me-
der), termální koupaliště 1000 m (Velký Meder), hrad 
30 km (Komárno) muzeum 30 km (Komárno).

1 0,3 0,3

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena nezahrnuje:  místní poplatek (platí se na místě pronajímateli), poplatek za spotřebu dřeva 10-40 EUR (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté 
musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. 
Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, popřípadě požadovat doplatek na místě).  

Kód 5170_1 5170_2 5170_5 5231 5233_1 5233_2 5233_3 5267_1 5267_2 5267_3 5284 5290_1 5291

Počet osob 4 2 6+2 8 8 3+1 3 2 3 4 10 5+2 3

do 20.6. a od 29.8. 10 080 6 440 14 560 9 520 15 820 9 170 7 490 5 670 7 210 8 750 17 080 14 280 8 470

20.6.-27.6. 11 130 6 930 15 610 12 810 16 310 9 660 7 980 6 160 7 700 9 240 17 570 14 770 9 030

22.8.-29.8. 11 130 6 930 15 610 12 810 16 310 9 660 7 980 6 160 7 700 9 240 21 210 14 770 9 030

27.6.-22.8. 12 460 7 700 17 500 14 420 16 800 10 150 8 470 6 650 8 190 9 800 21 700 15 260 9 520

č. 5231

23 0,57 0,2

JIŽNÍ SLOVENSKO LIPTOV      
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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. 2019. 
Po zaplacení pobytu a nejpozději 14 dní před odjezdem klient obdrží voucher potvrzu-
jící termín a rozsah objednaných a řádně zaplacených služeb. Zároveň obdrží podrobné 
cestovní instrukce včetně popisu či mapy 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 o Vás postarají naši smluvní italští 
partneři v destinacích, 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 
hod. k dispozici asistenční servis CK B&K Tour (telefonní číslo obdržíte v cestovních 
instrukcích). 
Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, 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. 
Všechny nabízené objekty jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem 
na rekreační účel objektu. Nábytek je zpravidla účelný, ale vždycky praktický a vyho-
vující rekreačním potřebám pobytu. Ložnice mohou být menší a lůžka mohou být umís-
těna i za sebou. Upozorňujeme, že přistýlka v některých případech nebývá standardní 
lůžko (může to být např. pohovka v obytné místnosti, či rozkládací křeslo). Kuchyně 
a kuch. kouty jsou vybaveny lednicí, vařičem nebo sporákem a nádobím (hrnce, příbo-
ry, talíře, skleničky apod. pro max. kapacitu objektu) k rekreačnímu vaření a stolování. 
Pokud není uvedeno jinak, náleží vždy k apartmánu jedno parkovací místo, další mís-
ta jsou na vyžádání či za poplatek. V některých objektech cena nezahrnuje závěreč-
ný úklid nebo spotřebu energií, hosté provádějí závěrečný úklid sami nebo je toto 
zpoplatněno povinným poplatkem na místě. Pokud nebude úklid proveden dostateč-
ně a nebude řádně uklizen kuchyňský kout, je možné, že bude stržena určitá suma 
za úklid z kauce. Věnujte prosím pozornost těmto informacím (podrobnosti naleznete 
v příslušných cen. tabulkách nebo nájezdových pokynech) a vezměte si s sebou dosta-
tečnou finanční rezervu. 
V Itálii mají města právo kdykoliv zavést tzv. místní poplatek (pobytovou taxu - platba 
na místě). Je-li tento poplatek zaveden, je jeho výše uvedena v cenových tabulkách. Bě-
hem roku se ale mohou tyto poplatky změnit. Tuto skutečnost nemůže naše CK ovlivnit, 
vždy záleží na místních podmínkách. Informace o pobytových taxách slouží tedy jako 
orientační. Přesné informace budou uvedeny v nájezdových pokynech před odjezdem. 
Doporučujeme nepít místní kohoutkovou vodu, ale pouze vodu balenou. Psi, kočky 
a fretky musí být označeni tetováním nebo mikročipem a musí mít platné očkování 
proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů. Dále potřebují platný cestovní pas 
(vystavují veterinární lékaři). Psi na veřejnosti musí být na vodítku.

SYSTEMATIKA KATALOGU

Název objektu  ................................................................................. Villaggio SOLMARE

Umístění objektu  ..................................................................................... Rosolina Mare

Počet lůžek  ................................................................................................. Objekt: 4 os.

Kód objektu  ........................................................................................................... 22907

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

1)  .........................................  * možnost koupání

2)  ..........................................  * nejbližší obchod

3)  .....................................  * nejbližší restaurace

4)  ...........................  v objektu k dispozici bazén

5)  ..................................  domácí zvíře povoleno

6)  ..............................................  k dispozici WiFi

7)  ...................................... možnost klimatizace

NÁŠ DOJEM

* vzdálenost v kilometrech 

(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)

0,9 0,3 0,3 

1 2 3 4 5 6 7

DOPRAVA AUTEM
Pobyty a zájezdy v tomto katalogu jsou určeny pro klienty s vlastní dopravou. Podrobnou trasu (vč. 
aktuálních cen dálničních poplatků, mýtného, pohonných hmot apod.) do Vašeho letoviska od nás 
obdržíte e-mailem nebo poštou ihned poté, co doplatíte Vaši dovolenou (nejpozději 14 dní před Va-
ším odjezdem). Dovolujeme si Vás upozornit, že k cestě potřebujete platný řidičský průkaz a doklad 
o pojištění vozidla (zelená karta).

DOPRAVA AUTOBUSEM
K většině našich ubytovacích kapacit Vám nabízíme v termínech 29.5. - 19.9. možnost zajištění autobusové 
dopravy. Využíváme služeb prověřených přepravců, přeprava má charakter pravidelné autobusové linky 
(tzn. bez hostesek či autobusových delegátů, místenky se nevystavují na konkrétní sedadla - lze však 
přihlédnout k přáním či zdravotním problémům klientů). Vzhledem k nízké ceně jsou obsazována všechna 
místa v autobuse (vč. poslední řady sedadel). Každý cestující (i malé děti) musí mít své sedadlo. CK si 
vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby podnapilé či vulgárně se chovající vůči ostatním osobám a to 
bez nároku na jakoukoli náhradu. V ceně za osobu je zahrnuta i přeprava 1 příručního zavazadla do 5 kg 
a 1 zavazadla o hmotnosti 15-20 kg (v zavazadlovém prostoru). Domácí zvířata není možné přepravovat. 
CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a svozů i v den odjezdu v důsled-
ku kontinuálního prodeje do posledního dne. Z uvedených nástupních míst může CK organizovat svozy 
i ve spolupráci s jinou CK a mezi příjezdem k místu přesedání a odjezdem autobusu může vzniknout 
i větší časová prodleva. Jako svozové dopravní prostředky jsou vedle autobusů využívány i mikrobusy, 
osobní automobily. Pokud je na trase menší počet osob než 6, má CK právo na změnu nástupního místa 
na co nejbližší nástupní místo na trase autobusu (bez nároku na náhradu jízdného). CK si vyhrazuje právo 
nahradit svoz proplacením jízdného pravidelné hromadné dopravy (autobusové linky, vlak). CK si vyhrazuje 
právo ve výjimečných případech svoz zcela zrušit (zrušení svozu nemůže být uznáno jako důvod ke zrušení 
celého zájezdu). CK si vyhrazuje právo na možnost přestupu klientů z autobusu do osobního automobilu 
či mikrobusu v cílové zemi pobytu (přestup se uskuteční v cílové zemi pobytu a následně budou klienti 
rozvezeni do jednotlivých letovisek). Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést 
nejkratším směrem k hraničnímu přechodu. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky 
z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit. 

Lokalita
BENÁTSKÁ 

RIVIÉRA
EMILIA 

ROMAGNA
PALMOVÁ 
RIVIÉRA

GARGANO

Letovisko

Bibione, Caorle, 
Cavallino, Lignano,

Eraclea Mare, 
Lido di Jesolo, 
Rosolina Mare, 

Porto Santa Margherita

Lido Adriano

Alba Adriatica, 
Martinsicuro, 

San Benedetto, 
Silvi Marina, 

Tortoreto Lido, 
Villarosa

Peschici, 
Vieste

Zpáteční 
jízdenka 
pro 1 os.

2 090 Kč 2 290 Kč 2 690 Kč 2 890 Kč

SVOZOVÁ A NÁSTUPNÍ MÍSTA

zdarma Brno, Mikulov, Praha

250 Kč Beroun, České Budějovice, Dobříš, Chomutov, Písek, Vyškov

400 Kč
Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Ústí nad Labem, 
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Poděbrady, Prostějov, Teplice, Turnov

Další nástupní místa lze zajistit po domluvě s CK.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného pobytu či zá-
jezdu jinou formou než přímou úhradou. 

POUKÁZKY A ŠEKY
a) SODEXO PASS – Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass
b) EDENRED CZ – Edenred Holiday, Edenred Multi a Edenred Compliments
c) UP ČESKÁ REPUBLIKA – Šek dovolená, Unišek, Unišek +, Unišek+FKSP, Cadhoc

Poukázky mohou být uplatněny až do celkové výše ceny pobytu (při zakoupení přímo v CK 
B&K Tour). Platbu poukázkami lze kombinovat se 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.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefi tních programů BENEFITY a. s., BENEFIT 
PLUS, ePass, eVoucher, Flexi Pass CARD, Edenred Benefi ty Café, Gallery Beta nebo Gusto Kar-
ta. 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, FKSP



Condominio TIZIANO cena od 11 214 Kč *
Apartmánový dům s výtahem se nachází v klidné uli-
ci, blízko centra Bibione Spiaggia. Každý apartmán je 
vybaven klimatizací a Wi-Fi. Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované 
parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21250
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuch. 
a jídelní kout, ložnice s manželským a samostatným lůž-
kem, koupelna s WC, balkon. 

80 m
OD PLÁŽE

0,08 0,15 0,15

44

Rezidence EUROSTAR cena od 17 892 Kč *
Moderní rezidence v Bibione Spiaggia s bazénem pro 
dospělé a děti se nachází pouhých 50 metrů od pláže, 
na klidném místě a zároveň asi 150 metrů od centra Via 
Costellazioni s obchody a nejrůznějšími komerčními akti-
vitami. Apartmány jsou moderně zařízené a nabízejí veš-
keré pohodlí. Kuchyň je vybavena myčkou nádobí, mikro-
vlnnou troubou, kávovarem, velkou lednicí s mrazákem, 
v každém pokoji je také samostatný klimatizační systém, 
LCD televize se satelitním příjmem, připojení Wi-Fi zdar-
ma v apartmánech a ve společných prostorách. Rezidence 
nabízí vyhrazená krytá parkovací místa v přízemí a v ga-
ráži v suterénu. V celé rezidenci je klientům k dispozici vý-
tah. V přízemí je pro hosty k dispozici prádelna s pračkou, 
žehlička a žehlicí prkno (za poplatek). Možnost pobytu 
domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: 5 os. č. 21232
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 7 os. č. 21229
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,05 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Bibione je překrásné městečko na pobřeží Jaderského moře v severovýchodní Itálii, jímž protéká 
říčka Tagliamento, podle které se nazývá i tento překrásný region - „San Michele al Tagliamen-

to“. Pro turisty je Bibione rozděleno do 4 částí - Pineda, Lido del Sole, Spiaggia a Lido dei Pini. 
Nejrušnější a hlavní částí je Spiaggia, kde se také nachází lázeňský komplex Bibione Thermae. Lido 
dei Pini, Lido del Sole a Bibione Pineda patří ke klidnějším částem; jsou tak vhodné především pro 
ty z Vás, kteří si chtějí užít ničím nerušenou dovolenou - ani zde však nebudete ochuzeni o typickou 
atmosféru letoviska. 8 km dlouhá písečná pláž je v létě zaplněna řadami slunečníků a lehátek. Pří-
stup do moře je velice pozvolný, pláž je tak maximálně vhodná pro rodiny s malými dětmi. Za svoji 
čistotu byla pláž již několikrát oceněna Modrou vlajkou. Ve východní části Bibione najdete psí pláž 
PLUTO, která je přizpůsobena pobytu s domácími mazlíčky dle směrnic ENPA.
Tipy pro volný čas: V oblasti mezi Bibione a Caorle, od říčky Tagliamente až po bažinatou oblast 
Valgrande a Vallesina a lagunu u Caorle, naleznete soustavu cyklistických stezek o délce 58 km. 
Zajisté si nenecháte ujít některý z poznávacích výletů přímo do Benátek, ať již zvolíte cestu po moři 
či po souši, čeká Vás nepřekonatelný zážitek. Nezapomenutelný je i výlet Aquleia - Trieste - Mira-
mare, zde poznáte krásu římské kultury i pozdější vývoj křesťanství. Jen pár kilometrů od Bibione 
se nachází letovisko Lignano, kde naleznete různé atrakce jako je například aquapark AquaSplash 
nebo zábavní park Gulliverlandia.

BIBIONE

Rezidence LUXOR cena od 11 214 Kč *
Velmi pěkná rezidence je umístěna na okraji Bibione 
Spiaggia přímo u pláže a současně v těsné blízkosti cent-
ra a nákupní zóny. Rezidence má výtah, bazén a bazének 
pro děti. Apartmány jsou vybaveny TV+SAT, klimatizací, 
Wi-Fi, mikrovlnnou troubou, kávovarem a trezorem. 
V přízemí za recepcí se nachází prádelna (placená služ-
ba). V prvním patře se nachází krytá odpočinková zóna 
s pokojíčky a dětskými hrami. 
Objekt: studio 2 os. č. 21202
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 2 os., koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: studio 3 os. č. 21281
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkl. pohovkou pro 1 os. a manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 21203
Obytná místnost s kuch. koutem a rozkl. lůžkem pro 2 os., 
ložnice s manž. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21282
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna se sprchou a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21204
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůž-
ky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,03 0,1 0,05

30 m
OD PLÁŽE

Rezidence CAVALLINO cena od 9 198 Kč *
Renovovaný apartmánový dům s pěkně zařízenými 
apartmány leží v klidné části Bibione Lido Dei Pini. V blíz-
kosti se nachází sportovní centrum Beverly Hill s bazénem, 
vířivkou, tenisovými kurty, trampolínou a hřištěm na ma-
lou kopanou. V domě je k dispozici výtah. Apartmány mají 
TV-SAT, klimatizaci Wi-Fi a mikrovlnnou troubu. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Par-
kování pro 1 auto na apartmán v podzemní garáži.
Objekt: studio 3 os.  č. 21236
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a roz-
kládací pohovkou pro 1 os., kuchyňský kout vybavený 
lednicí a sporákem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon. 
Objekt: 6 os.  č. 21237
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem vybaveným lednicí a sporákem, 
ložnice s manželským lůžkem a patrovým lůžkem. Kou-
pelna se sprchou a WC. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21238
Obytná místnost s rozkl. gaučem pro 2 os. a kuchyň. 
koutem vybaveným lednicí a sporákem, ložnice s man-
žel. lůžkem, ložnice s rozkl. gaučem pro 2 osoby nebo 
patrovým lůžkem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon.

0,1 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

Condominio SOLARIUM cena od 12 411 Kč *
Apartmánový dům s centrální polohou v Bibione Spia-
ggia pouhých 100 metrů od pláže. Apartmány jsou vy-
baveny TV, velkou ledničkou s mrazicím boxem a klima-
tizací. Možnost pobytu domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21201
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,9 0,3 0,3

Villa SAN MARCO  cena od 14 679 Kč *
Malá vilka kousek od centra Bibione v části Lido dei Pini, 
pouhých 500 metrů od pláže, s vlastní zahrádkou. Hosté 
mají k dispozici TV, pračku, mikrovlnnou troubu, klimati-
zaci a parkovací místo. Možnost pobytu s domácím zvíře-
tem za poplatek 40 EUR/pobyt. Ubytování pouze neděle 
- neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: 6 os č. 21214
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

0,5 0,2 0,2

Villaggio DIANA cena od 13 293 Kč *
Malé villlaggio při pláži v oblasti Lido del Sole. Hostům je 
k dispozici SAT+TV a vyhrazené partkovací stání. Apartmá-
ny v přízemí mají vyhrazenou zahrádku, apartmány v prv-
ním patře balkon. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za popl. 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21284
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon nebo zahrádka.

0,1 0,15 0,15

Rezidence STELLA cena od 10 080 Kč *
Rezidence Stella se nachází v Bibione Lido del Sole, cca 
150 m od hezké písečné pláže. Apartmány jsou pěkně 
vybaveny a disponují mikrovlnnou troubou, klimatizací 
a Wi-Fi. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Klientům je k dispozici nekryté parkoviště.
Objekt: 6 os.  č. 21220
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce s palandou, koupelna s WC, balkon.

0,15 0,3 0,3

Condominio FERARI cena od 17 640 Kč *
Velmi pěkné a prostorné apartmány s bazénem v Bibio- 
ne Spiaggia jsou vzdálené od moře 250 m. Hostům je 
k dispozici TV, velká lednice s mrazicím boxem, klima-
tizace a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací stání.
Objekt: 7 os. č. 21218
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se samost. a patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,25 0,25

Villaggio DELFINO cena od 11 214 Kč *
Řadové vilky leží v klidné části Bibione - Lido del Sole 
obklopené parkem s borovým porostem. Apartmány jsou 
vybaveny TV-SAT, klimatizací, mikrovlnnou troubou a mají 
balkon nebo terasu. Možnost pobytu domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkovací místo na apartmán.
Objekt: 5 os.  č. 21210
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuch. 
koutem, ložnice s manžel. lůžkem a samost. lůžkem, 
koupelna se sprch. koutem a WC, balkon nebo terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21211
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem a samost. 
lůžkem, ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna se sprchou 
a WC, balkon nebo terasa. 

0,35 0,2 0,2

Rezidence LA FENICE cena od 11 718 Kč *
Pěkná rezidence s bazénem pro dospělé a děti v cent-
rální poloze Bibione dei Pini pouhých 400 metru od plá-
že. Apartmány jsou vybaveny klimatizací, TV, ledničkou 
s mrazicím boxem a trezorem. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené 
parkovací stání.
Objekt: 7 os.  č. 21283
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.0,4 0,3 0,3

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 45, 46 a 47.
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Condominio TIZIANO cena od 11 214 Kč *
Apartmánový dům s výtahem se nachází v klidné uli-
ci, blízko centra Bibione Spiaggia. Každý apartmán je 
vybaven klimatizací a Wi-Fi. Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované 
parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21250
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuch. 
a jídelní kout, ložnice s manželským a samostatným lůž-
kem, koupelna s WC, balkon. 

80 m
OD PLÁŽE

0,08 0,15 0,15
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Rezidence EUROSTAR cena od 17 892 Kč *
Moderní rezidence v Bibione Spiaggia s bazénem pro 
dospělé a děti se nachází pouhých 50 metrů od pláže, 
na klidném místě a zároveň asi 150 metrů od centra Via 
Costellazioni s obchody a nejrůznějšími komerčními akti-
vitami. Apartmány jsou moderně zařízené a nabízejí veš-
keré pohodlí. Kuchyň je vybavena myčkou nádobí, mikro-
vlnnou troubou, kávovarem, velkou lednicí s mrazákem, 
v každém pokoji je také samostatný klimatizační systém, 
LCD televize se satelitním příjmem, připojení Wi-Fi zdar-
ma v apartmánech a ve společných prostorách. Rezidence 
nabízí vyhrazená krytá parkovací místa v přízemí a v ga-
ráži v suterénu. V celé rezidenci je klientům k dispozici vý-
tah. V přízemí je pro hosty k dispozici prádelna s pračkou, 
žehlička a žehlicí prkno (za poplatek). Možnost pobytu 
domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: 5 os. č. 21232
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 7 os. č. 21229
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,05 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Bibione je překrásné městečko na pobřeží Jaderského moře v severovýchodní Itálii, jímž protéká 
říčka Tagliamento, podle které se nazývá i tento překrásný region - „San Michele al Tagliamen-

to“. Pro turisty je Bibione rozděleno do 4 částí - Pineda, Lido del Sole, Spiaggia a Lido dei Pini. 
Nejrušnější a hlavní částí je Spiaggia, kde se také nachází lázeňský komplex Bibione Thermae. Lido 
dei Pini, Lido del Sole a Bibione Pineda patří ke klidnějším částem; jsou tak vhodné především pro 
ty z Vás, kteří si chtějí užít ničím nerušenou dovolenou - ani zde však nebudete ochuzeni o typickou 
atmosféru letoviska. 8 km dlouhá písečná pláž je v létě zaplněna řadami slunečníků a lehátek. Pří-
stup do moře je velice pozvolný, pláž je tak maximálně vhodná pro rodiny s malými dětmi. Za svoji 
čistotu byla pláž již několikrát oceněna Modrou vlajkou. Ve východní části Bibione najdete psí pláž 
PLUTO, která je přizpůsobena pobytu s domácími mazlíčky dle směrnic ENPA.
Tipy pro volný čas: V oblasti mezi Bibione a Caorle, od říčky Tagliamente až po bažinatou oblast 
Valgrande a Vallesina a lagunu u Caorle, naleznete soustavu cyklistických stezek o délce 58 km. 
Zajisté si nenecháte ujít některý z poznávacích výletů přímo do Benátek, ať již zvolíte cestu po moři 
či po souši, čeká Vás nepřekonatelný zážitek. Nezapomenutelný je i výlet Aquleia - Trieste - Mira-
mare, zde poznáte krásu římské kultury i pozdější vývoj křesťanství. Jen pár kilometrů od Bibione 
se nachází letovisko Lignano, kde naleznete různé atrakce jako je například aquapark AquaSplash 
nebo zábavní park Gulliverlandia.

BIBIONE

Rezidence LUXOR cena od 11 214 Kč *
Velmi pěkná rezidence je umístěna na okraji Bibione 
Spiaggia přímo u pláže a současně v těsné blízkosti cent-
ra a nákupní zóny. Rezidence má výtah, bazén a bazének 
pro děti. Apartmány jsou vybaveny TV+SAT, klimatizací, 
Wi-Fi, mikrovlnnou troubou, kávovarem a trezorem. 
V přízemí za recepcí se nachází prádelna (placená služ-
ba). V prvním patře se nachází krytá odpočinková zóna 
s pokojíčky a dětskými hrami. 
Objekt: studio 2 os. č. 21202
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 2 os., koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: studio 3 os. č. 21281
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkl. pohovkou pro 1 os. a manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 21203
Obytná místnost s kuch. koutem a rozkl. lůžkem pro 2 os., 
ložnice s manž. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21282
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna se sprchou a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21204
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůž-
ky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,03 0,1 0,05

30 m
OD PLÁŽE

Rezidence CAVALLINO cena od 9 198 Kč *
Renovovaný apartmánový dům s pěkně zařízenými 
apartmány leží v klidné části Bibione Lido Dei Pini. V blíz-
kosti se nachází sportovní centrum Beverly Hill s bazénem, 
vířivkou, tenisovými kurty, trampolínou a hřištěm na ma-
lou kopanou. V domě je k dispozici výtah. Apartmány mají 
TV-SAT, klimatizaci Wi-Fi a mikrovlnnou troubu. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Par-
kování pro 1 auto na apartmán v podzemní garáži.
Objekt: studio 3 os.  č. 21236
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a roz-
kládací pohovkou pro 1 os., kuchyňský kout vybavený 
lednicí a sporákem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon. 
Objekt: 6 os.  č. 21237
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem vybaveným lednicí a sporákem, 
ložnice s manželským lůžkem a patrovým lůžkem. Kou-
pelna se sprchou a WC. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21238
Obytná místnost s rozkl. gaučem pro 2 os. a kuchyň. 
koutem vybaveným lednicí a sporákem, ložnice s man-
žel. lůžkem, ložnice s rozkl. gaučem pro 2 osoby nebo 
patrovým lůžkem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon.

0,1 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

Condominio SOLARIUM cena od 12 411 Kč *
Apartmánový dům s centrální polohou v Bibione Spia-
ggia pouhých 100 metrů od pláže. Apartmány jsou vy-
baveny TV, velkou ledničkou s mrazicím boxem a klima-
tizací. Možnost pobytu domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21201
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,9 0,3 0,3

Villa SAN MARCO  cena od 14 679 Kč *
Malá vilka kousek od centra Bibione v části Lido dei Pini, 
pouhých 500 metrů od pláže, s vlastní zahrádkou. Hosté 
mají k dispozici TV, pračku, mikrovlnnou troubu, klimati-
zaci a parkovací místo. Možnost pobytu s domácím zvíře-
tem za poplatek 40 EUR/pobyt. Ubytování pouze neděle 
- neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: 6 os č. 21214
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

0,5 0,2 0,2

Villaggio DIANA cena od 13 293 Kč *
Malé villlaggio při pláži v oblasti Lido del Sole. Hostům je 
k dispozici SAT+TV a vyhrazené partkovací stání. Apartmá-
ny v přízemí mají vyhrazenou zahrádku, apartmány v prv-
ním patře balkon. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za popl. 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21284
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon nebo zahrádka.

0,1 0,15 0,15

Rezidence STELLA cena od 10 080 Kč *
Rezidence Stella se nachází v Bibione Lido del Sole, cca 
150 m od hezké písečné pláže. Apartmány jsou pěkně 
vybaveny a disponují mikrovlnnou troubou, klimatizací 
a Wi-Fi. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Klientům je k dispozici nekryté parkoviště.
Objekt: 6 os.  č. 21220
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce s palandou, koupelna s WC, balkon.

0,15 0,3 0,3

Condominio FERARI cena od 17 640 Kč *
Velmi pěkné a prostorné apartmány s bazénem v Bibio- 
ne Spiaggia jsou vzdálené od moře 250 m. Hostům je 
k dispozici TV, velká lednice s mrazicím boxem, klima-
tizace a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací stání.
Objekt: 7 os. č. 21218
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se samost. a patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,25 0,25

Villaggio DELFINO cena od 11 214 Kč *
Řadové vilky leží v klidné části Bibione - Lido del Sole 
obklopené parkem s borovým porostem. Apartmány jsou 
vybaveny TV-SAT, klimatizací, mikrovlnnou troubou a mají 
balkon nebo terasu. Možnost pobytu domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkovací místo na apartmán.
Objekt: 5 os.  č. 21210
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuch. 
koutem, ložnice s manžel. lůžkem a samost. lůžkem, 
koupelna se sprch. koutem a WC, balkon nebo terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21211
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem a samost. 
lůžkem, ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna se sprchou 
a WC, balkon nebo terasa. 

0,35 0,2 0,2

Rezidence LA FENICE cena od 11 718 Kč *
Pěkná rezidence s bazénem pro dospělé a děti v cent-
rální poloze Bibione dei Pini pouhých 400 metru od plá-
že. Apartmány jsou vybaveny klimatizací, TV, ledničkou 
s mrazicím boxem a trezorem. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené 
parkovací stání.
Objekt: 7 os.  č. 21283
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.0,4 0,3 0,3

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 45, 46 a 47.
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Villa CLAUDIA cena od 14 427 Kč *
Villa se nachází v zelené a klidné oblasti Lido del Sole a svým hostům nabízí prostornou společnou zahradu, bazén 
pro dospělé a děti a vyhrazené parkovací místo. Pláž a veškerá občanská vybavenost jsou v docházkové vzdálenosti 
pěšky. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: 8 os. č. 21259
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice s patrovým a 2 samost. lůžky. Samostatné WC. Koupelna s WC a sprch. koutem. Předzahrádka s posezením.

Villa LINDA cena od 13 293 Kč *
Dvoupodlažní vila v Bibione Lido del Sole, s vlastní 
zahradou a zahradním grilem. Nachází se 400 metrů 
od písečné pláže. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Kryté parkovací místo na po-
zemku. Ubytování pouze neděle - neděle, bez možnosti 
autobusové dopravy.
Objekt: 7 os. č. 21268
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídel-
ním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
Samostatné WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Předzahrádka s posezením.

0,4 0,3 0,3

Condominio CORSO cena od 7 560 Kč *
Budova stojí na klidném místě v blízkosti náměstí Piaz-
zale Zenith v části Lido dei Pini. Apartmány a studia 
jsou vybaveny klimatizací, televizí a trezorem. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Vyhrazené parkovací místo.
Objekt: studio 4 os. č. 21266
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 2x 
rozkládací pohovka pro celkem 4 os. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 5 os. č. 21291
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 21267
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,03 0,3 0,3

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100 - 500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

BIBIONE

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 44, 46 a 47.

Villaggio TIVOLI cena od 10 521 Kč *
Komfortně zařízené řadové vilky se nacházejí v části 
Bibione Spiaggia zhruba 350 m od lázeňské promenády, 
500 m od pláže a 250 m od centra. Hosté mají k dispozici 
2 bazény, tenisové kurty, soukromé parkovací místo, malý 
pozemek s grilem a dětské hřiště. Některé apartmány 
jsou typu mezonet. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 4 os. č. 21219
Obytná místnost se 2 rozkl. lůžky (každé pro 2 osoby) 
a kuchyň. koutem vybaveným sporákem, lednicí a mik-
rovlnnou troubou, koupelna se sprchou a WC, terasa.
Objekt: 5 os. č. 21206
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem a samost. 
lůžkem (nebo palandou), koupelna se sprchou a WC. 
Objekt: 6 os. č. 21207
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon. 
Objekt: 7 os. č. 21280
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se samost. a patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,5 0,25 0,25

Condominio TINTORETTO  cena od 11 214 Kč *
Apartmánový dům s výtahem situovaný v klidné čás-
ti Bibione Spiaggia, pouhých 50 m od krásné písečné 
pláže. Ideální ubytování pro všechny, kteří tráví dovole-
nou převážně lenošením u moře. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Pro každý 
apartmán je rezervované 1 parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21217
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce s patrovým lůžkem, koupelna s WC, balkon.

0,05 0,2 0,2

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence DE LA MARIUTE cena od 12 411 Kč *
Velmi pěkná rezidence s bazénem se nachází pouhých 
100 m od pláže v části Bibione Spiaggia. V pěkně vyba-
vených apartmánech je k dispozici TV, trezor, klimatizace, 
lednice s mrazákem. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Zastřešené parkovací místo.
Objekt: 5 os.  č. 21260
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. 
a s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem 
a rozkládacím křeslem pro 1 os., koupelna s WC, balkon.

0,1 0,4 0,4

Villaggio ORCHIDEA cena od 12 852 Kč *
Malé villaggio umístěné 350 m od pláže v Bibione Lido 
del Sole. Hezky zařízené apartmány jsou v přízemí nebo 
patře. Apartmány v přízemí mají předzahrádku apartmá-
ny v patře balkon. Všechny apartmány mají vlastní 
gril. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 21216
Obytná místnost s rozkl.pohovkou pro 2 os. a s kuchyň-
ským koutem, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice se 2 sa-
most. lůžky, koupelna s WC, předzahrádka nebo balkon.

0,35 0,2 0,15

Condominio SKORPIOS cena od 10 080 Kč *
Apartmánový dům s výtahem přímo u pláže v klidné části 
Bibione Lido dei Pini. Apartmány a studia jsou vybaveny 
TV, mikrovlnnou troubou a některé studia mají výhled 
na moře. Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 21225
Obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím 
lůžkem pro 2 os. a rozkládacím lůžkem pro 1 os., kou-
pelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21290
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 21226
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkl. lůžkem pro 
2 os., ložnice s manž. lůžkem, ložnice se 2 lůžky, koupelna 
se sprchou a WC, balkon. 

0,03 0,1 0,1

30 m
OD PLÁŽE

Villa FRIULI cena od 9 198 Kč *
Apartmánový dům s pěknou zahradou se nachází 
na klidném místě Bibione Lido del Sole, pouze 150 m 
od pláže. V apartmánech je k dispozici TV+SAT, klimatiza-
ce, trezor a balkon. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu. 
Objekt: 4 os.  č. 21222
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jídelní 
kout, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna se sprchou a WC. 

0,15 0,3 0,3

Villa LUNA cena od 8 694 Kč *
Malá vila bez výtahu situovaná v Bibione Spiaggia, 
nedaleko centra města a 350 metrů od pláže. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 21262
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,35 0,4 0,35

Rezidence VALBELLA cena od 7 119 Kč *
Velký turistický komplex několika budov v klidné oblas-
ti, asi 1 000 metrů od pláže. Hostům je k dispozici cca 
12 bazénů pro dospělé i děti, dětské hřiště s pískoviš-
těm, hřiště na fotbálek, na plážový volejbal a tenisové 
kurty. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu. Ubytování pouze 
neděle - neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: studio 4 os. č. 21270
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 
manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 5 os. č. 21290
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon.
Objekt: 5 os. č. 21272
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

1 0,3 0,3

0,6 0,45 0,45

Condominio JOLLY cena od 9 639 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízené apartmány v části  
Bibione del Sole, které jsou vzdáleny cca. 100 m od pí-
sečné pláže. Hostům je v apartmánu k dispozici klima-
tizace a parkovací místo. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: 5 os. č. 21208
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21209
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,2 0,2

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Condominio ACQUARIUS cena od 10 521 Kč *
Nedávno zrekonstruovaný a moderně zařízený apartmán se nachází 300 metrů od pláže v Bibione Spiaggia. Hostům 
je k dispozici mikrovlnná trouba, BTV a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
pobyt. Kryté parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21299
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Soukromá zahrada s posezením.

0,3 0,2 0,2

Villa ACCADEMIA cena od 12 411 Kč *
Villa se nachází pouhých 250 metrů od pláže v Lido del 
Sole. Hosté mají k dispozici pěknou terasu s posezením, 
mikrovlnnou troubu, TV a bazén. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené 
parkovací stání.
Objekt: 6 os. č. 21261
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,15 0,15

46

Rezidence ACQUAVERDE cena od 11 718 Kč *
Moderní rezidence s bazénem se nachází pouhých 
100 metrů od pláže Bibione Spiaggia. Apartmány jsou 
vybaveny televizí, klimatizací, velkými terasami s pose-
zením. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací stání.
Objekt: 5 os. č. 21277
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21278
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,15 0,15

Rezidence LE ALTANE cena od 19 278 Kč *
Nedávno postavená rezidence v Bibione Lido del Sole, 
s bazénem pro děti a dospělé, se nachází v klidné  
oblasti a je ponořena do původních piniových lesí-
ků této oblasti. Za rezidencí se nachází dětské hřiště 
s minigolfem, trampolíny, tenisová a fotbalová hřiště. 
Hostům je k dispozici pračka, mikrovlnná trouba a kli-
matizace. Parkovací místa se nachází v podzemní gará-
ži, kde také začíná výtah. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Apartmány mohou 
být mezonetového typu.
Objekt: 6 os. č. 21287
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením. 

0,3 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 44, 45 a 47.

BIBIONE

Rezidence SPORTING cena od 9 198 Kč *
Komplex budov s výtahem v klidné zalesněné části 
letoviska Bibione Lido del Sole s bazénem, bazénem 
pro děti, dětským hřištěm a stolním tenisem. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo na apartmán.
Objekt: 4 os.  č. 21242
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, kou-
pelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21243
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 os. a kuchyň. kou-
tem, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s patrovou postelí 
nebo 2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,4 0,2 0,2

Condominio CORMORAN cena od 9 198 Kč *
Moderně zařízená rezidence v klidnější části Bibione Lido 
del Sole pouhých 50 m od pláže. Apartmány jsou vybave-
ny TV-SAT, klimatizací, Wi-Fi a trezorem. Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervo-
vané parkovací místo.
Objekt: 4 os.  č. 21212
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůž-
kem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21213
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůž-
kem pro 2 os. ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,05 0,1 0,05

50 m
OD PLÁŽE

Condominio ATOLLO cena od 8 000 Kč *
Komplex třípatrových budov s výtahem, ležící v klidné 
části na samém konci Lido dei Pini. K dispozici je spo-
lečná zahrada a rezervované parkovací místo. Apartmán 
je řešený jako mezonet. Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: studio 4 os.  č. 21248
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., pa-
landou pro 2 osoby a s kuchyňským koutem, koupelna 
s WC, soukromá zahrádka.
Objekt: 4 os.  č. 21247
Přízemi: obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., 
kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon. 1. patro: 
ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, balkon.0,05 0,2 0,2

50 m
OD PLÁŽE

Villaggio MICHELANGELO cena od 10 773 Kč *
Pěkný komplex řadových domků s bazénem pro dospělé 
i děti se nachází v části Bibione Spiaggia. Rekreačně 
vybavené apartmány s TV a klimatizací, jsou umístěny 
v rozlehlé zahradě nedaleko centra i pláže. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 21279
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 21233
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou a WC, 
balkon, společná zahrada. 

0,6 0,1 0,4

Rezidence RANIERI  cena od 7 560 Kč *
Rezidence s výtahem je situována v klidné části Lido del 
Sole v těsné blízkosti pláže. V jednoduše vybavených 
apartmánech a studiích je k dispozici TV-SAT, mikrovlnná 
trouba, trezor, klimatizace, Wi-Fi a v koupelně vysoušeč 
vlasů a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Zastřešené parkovací místo.
Objekt: studio 3 os. č. 21285
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, manželské lůžko a rozkl. křeslo pro 1 os. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 21286
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, manžel. lůžko a rozkl. pohovka pro 2 os. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 21234
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a s kuchyň. 
koutem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21235
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,1 0,1

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence VIVALDI  cena od 16 506 Kč *
Kompletně zrekonstruovaný apartmánový dům se na-
chází přímo u pláže Lido del Sole. Apartmány jsou mo-
derně zařízeny a nabízejí veškerý komfort. Kuchyňský 
kout je vybaven myčkou nádobí, indukční varnou des-
kou, mikrovlnnou troubou, kávovarem a velkou lednicí 
s mrazákem. Apartmány mají mimoto klimatizaci, LCD 
televizi se satelitním příjmem italských a zahraničních 
programů, bezpečnostní dveře, bezplatné Wi-Fi připoje-
ní, pračku a sítě proti komárům v každém okně.
Objekt: 6 os. č. 21257
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,02 0,3 0,3

Rezidence MARINA PICCOLA cena od 7 560 Kč *
Rezidence vzdálená pouhých 100 metrů od pláže v Lido 
dei Pini. Apartmány a studia jsou jednoduše, ale nově 
vybavené. Hostům je k dispozici mikrovlnná trouba, TV 
a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 21273
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21274
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21274
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,3 0,3

Condominio NAUTILUS cena od 11 214 Kč *
Moderní čtyřpatrová budova situovaná v centru leto-
viska Bibione Spiaggia, pouze 100m od krásné písečné 
pláže a pár kroků od náměstí Piazza Fontana. Hostům 
jsou k dispozici vkusně vybavené apartmány s TV+SAT, 
klimatizací a Wi-Fi. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21252
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a sa-
mostatným lůžkem, koupelna s WC, terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21253
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, terasa.

0,1 0,15 0,1

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

20 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE



Condominio ACQUARIUS cena od 10 521 Kč *
Nedávno zrekonstruovaný a moderně zařízený apartmán se nachází 300 metrů od pláže v Bibione Spiaggia. Hostům 
je k dispozici mikrovlnná trouba, BTV a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
pobyt. Kryté parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21299
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Soukromá zahrada s posezením.

0,3 0,2 0,2

Villa ACCADEMIA cena od 12 411 Kč *
Villa se nachází pouhých 250 metrů od pláže v Lido del 
Sole. Hosté mají k dispozici pěknou terasu s posezením, 
mikrovlnnou troubu, TV a bazén. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené 
parkovací stání.
Objekt: 6 os. č. 21261
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,15 0,15
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Rezidence ACQUAVERDE cena od 11 718 Kč *
Moderní rezidence s bazénem se nachází pouhých 
100 metrů od pláže Bibione Spiaggia. Apartmány jsou 
vybaveny televizí, klimatizací, velkými terasami s pose-
zením. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací stání.
Objekt: 5 os. č. 21277
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21278
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,15 0,15

Rezidence LE ALTANE cena od 19 278 Kč *
Nedávno postavená rezidence v Bibione Lido del Sole, 
s bazénem pro děti a dospělé, se nachází v klidné  
oblasti a je ponořena do původních piniových lesí-
ků této oblasti. Za rezidencí se nachází dětské hřiště 
s minigolfem, trampolíny, tenisová a fotbalová hřiště. 
Hostům je k dispozici pračka, mikrovlnná trouba a kli-
matizace. Parkovací místa se nachází v podzemní gará-
ži, kde také začíná výtah. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Apartmány mohou 
být mezonetového typu.
Objekt: 6 os. č. 21287
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením. 

0,3 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 44, 45 a 47.

BIBIONE

Rezidence SPORTING cena od 9 198 Kč *
Komplex budov s výtahem v klidné zalesněné části 
letoviska Bibione Lido del Sole s bazénem, bazénem 
pro děti, dětským hřištěm a stolním tenisem. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo na apartmán.
Objekt: 4 os.  č. 21242
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, kou-
pelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21243
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 os. a kuchyň. kou-
tem, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s patrovou postelí 
nebo 2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,4 0,2 0,2

Condominio CORMORAN cena od 9 198 Kč *
Moderně zařízená rezidence v klidnější části Bibione Lido 
del Sole pouhých 50 m od pláže. Apartmány jsou vybave-
ny TV-SAT, klimatizací, Wi-Fi a trezorem. Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervo-
vané parkovací místo.
Objekt: 4 os.  č. 21212
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůž-
kem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21213
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůž-
kem pro 2 os. ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,05 0,1 0,05

50 m
OD PLÁŽE

Condominio ATOLLO cena od 8 000 Kč *
Komplex třípatrových budov s výtahem, ležící v klidné 
části na samém konci Lido dei Pini. K dispozici je spo-
lečná zahrada a rezervované parkovací místo. Apartmán 
je řešený jako mezonet. Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: studio 4 os.  č. 21248
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., pa-
landou pro 2 osoby a s kuchyňským koutem, koupelna 
s WC, soukromá zahrádka.
Objekt: 4 os.  č. 21247
Přízemi: obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., 
kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon. 1. patro: 
ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, balkon.0,05 0,2 0,2

50 m
OD PLÁŽE

Villaggio MICHELANGELO cena od 10 773 Kč *
Pěkný komplex řadových domků s bazénem pro dospělé 
i děti se nachází v části Bibione Spiaggia. Rekreačně 
vybavené apartmány s TV a klimatizací, jsou umístěny 
v rozlehlé zahradě nedaleko centra i pláže. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 21279
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 21233
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou a WC, 
balkon, společná zahrada. 

0,6 0,1 0,4

Rezidence RANIERI  cena od 7 560 Kč *
Rezidence s výtahem je situována v klidné části Lido del 
Sole v těsné blízkosti pláže. V jednoduše vybavených 
apartmánech a studiích je k dispozici TV-SAT, mikrovlnná 
trouba, trezor, klimatizace, Wi-Fi a v koupelně vysoušeč 
vlasů a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Zastřešené parkovací místo.
Objekt: studio 3 os. č. 21285
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, manželské lůžko a rozkl. křeslo pro 1 os. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 21286
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, manžel. lůžko a rozkl. pohovka pro 2 os. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 21234
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a s kuchyň. 
koutem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21235
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,1 0,1

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence VIVALDI  cena od 16 506 Kč *
Kompletně zrekonstruovaný apartmánový dům se na-
chází přímo u pláže Lido del Sole. Apartmány jsou mo-
derně zařízeny a nabízejí veškerý komfort. Kuchyňský 
kout je vybaven myčkou nádobí, indukční varnou des-
kou, mikrovlnnou troubou, kávovarem a velkou lednicí 
s mrazákem. Apartmány mají mimoto klimatizaci, LCD 
televizi se satelitním příjmem italských a zahraničních 
programů, bezpečnostní dveře, bezplatné Wi-Fi připoje-
ní, pračku a sítě proti komárům v každém okně.
Objekt: 6 os. č. 21257
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,02 0,3 0,3

Rezidence MARINA PICCOLA cena od 7 560 Kč *
Rezidence vzdálená pouhých 100 metrů od pláže v Lido 
dei Pini. Apartmány a studia jsou jednoduše, ale nově 
vybavené. Hostům je k dispozici mikrovlnná trouba, TV 
a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 21273
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21274
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21274
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,3 0,3

Condominio NAUTILUS cena od 11 214 Kč *
Moderní čtyřpatrová budova situovaná v centru leto-
viska Bibione Spiaggia, pouze 100m od krásné písečné 
pláže a pár kroků od náměstí Piazza Fontana. Hostům 
jsou k dispozici vkusně vybavené apartmány s TV+SAT, 
klimatizací a Wi-Fi. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21252
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a sa-
mostatným lůžkem, koupelna s WC, terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21253
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, terasa.

0,1 0,15 0,1

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

20 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Condominio ISOLA CLARA cena od 7 560 Kč *
Apartmánový dům s výtahem je vzdálený 100 metrů 
od pláže v Bibione Spiaggia. Hostům je k dispozici TV 
a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 4 os. č. 21288
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a 2 samost. lůžka. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21298
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,2 0,2
Rezidence MALTA cena od 10 521 Kč *
Apartmánový dům se nachází v centrální lokalitě jen 
50 metrů od pláže Lido dei Pini. Apartmány jsou vyba-
veny BTV a klimatizací. Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21292
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,2 0,2

Condominio IL FARO cena od 11 907 Kč *
Moderně zařízený apartmán, v budově s výtahem, 
se nachází v centrální poloze Bibione asi 350 metrů 
od pláže Lido dei Pini. Hostům je k dispozici mikrovlnná 
trouba, myčka, pračka, elektrické rolety, vytápění pod-
lah, Wi-Fi a klimatizace. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 21289
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.

0,35 0,2 0,2
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Villaggio ACERI cena od 9 639 Kč *
Velmi pěkný komplex apartmánů (21221) a vilek 
(21215) se nachází na okraji Bibione Spiaggia. Hostům 
je k dispozici bazén s bazénem pro děti a udržovaná 
zahrada. Každý apartmán má klimatizaci, TV a trezor. 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 21221
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon nebo předzahrádka s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21215
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
I. patro: Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,9 0,4 0,4

Condominio TONIN  cena od 8 000 Kč *
Apartmánový dům se nachází 100 m od pláže Bibione 
Spiaggia a v centru města. Apartmány jsou rekreačně za-
řízené a mají TV a klimatizaci. Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za popl. 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 4 os. č. 21296
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídel-
ním koutem, 2x rozkládací pohovkou celkem pro 4 os. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 21239
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. a patrovým lůž-
kem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21240
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,1 0,1

Villaggio OLIMPIA cena od 11 718 Kč *
Villaggio leží v oploceném parku plném zeleně a nachází 
se cca 900 m od hezké písečné pláže Bibione Spiaggia. 
Jednotlivé vilky disponují soukromou zahradou s krbem. 
Hostům jsou k dispozici 2 bazény pro dospělé (jeden je 
olympijský) i bazén pro děti, hřiště na basketbal a vo-
lejbal, tenisové kurty (za poplatek na místě). Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo. Ubytování pouze neděle - 
neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: 6 os. č. 21230
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,9 0,4 0,4

Condominio BRISTOL  cena od 7 560 Kč *
Budova se nachází v centrální části Bibione Spiaggia 
za náměstím Piazza Fontana, 50 m od pláže. Apartmány 
jsou vybaveny klimatizací. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u ob-
jektu.
Objekt: studio 2 os. č. 21256
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 

0,05 0,3 0,3

Villa HEIDE cena od 14 679 Kč *
Malá vilka v centrální poloze Bibione je vzdálena pou-
hých 50 metrů od pláže. Hostům je k dispozici SAT+TV, 
velká lednice s mrazicím boxem, trezor, mikrovlnná 
trouba klimatizace a soukromá zahrada k užívání. Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
pobyt. Parkování u objektu. Ubytování pouze neděle - 
neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: 4 os. č. 21269
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůž-
ky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.

0,05 0,15 0,15

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 44, 45 a 46.

BIBIONE

Condominio TIEPOLO cena od 11 214 Kč *
Apartmánový dům s výtahem se nachází v centru Bibione Spiaggia jen 50 m od pláže. Apartmány mají prostornou te-
rasu se zahradním nábytkem, TV+SAT, klimatizaci a mikrovlnnou troubu. V domě lze využít připojení k Wi-Fi. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21223
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem a samostat. 
lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os. č. 21224
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky, 
koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,05 0,1 0,05

50 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Villa MARA cena od 13 986 Kč *
Pěkný apartmánový dům s výtahem umístěný v centru 
Bibione Spiaggia pouhých 150 m od pláže. Apartmány 
jsou komfortně zařízeny mají TV-SAT, klimatizaci, mikro-
vlnnou troubu a myčku. Možnost pobytu s domácím zvíře-
tem za popl. 40 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21205
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon.

0,15 0,1 0,1
Rezidence ALEMAGNA  cena od 10 521 Kč *
Komplex budov s bazénem pro dospělé a děti a spo-
lečnou zahradou, která se nachází 400 metrů od pláže 
v Lido del Sole. Apatmány jsou vybaveny klimatizací, 
trezorem a zahradou. Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Kryté parkovací místo 
na apartmán.
Objekt: 6 os.  č. 21258
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a sa-
mostatným lůžkem, koupelna s WC, balkon nebo terasa.

0,4 0,3 0,3

Villaggio LIA  cena od 10 773 Kč *
Villaggio s bazénem pro dospělé a děti v centrální poloze pouhých 800 metrů od pláže Bibione Spiaggia. Apartmá-
ny jsou vybaveny TV, ledničkou s mrazicím boxem, pračkou a klimatizací. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č.21115
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,8 0,3 0,3
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Rezidence LE BRICOLE cena od 14 931 Kč *
Moderní rezidence s bazénem je složena z 52 apartmánů a je situovaná cca 250 m od krásné pláže s pozvolným 
vstupem. Apartmány v přízemí disponují malou zahrádkou, apartmány v patře mají balkon. Hostům je k dispozici 
Wi-Fi (za poplatek 5 EUR/den, limit na surfování 15-20 GB) a klimatizace (za poplatek 35 EUR/týden). 
Objekt: 4+2 os. č. 23003
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,25 0,5 0,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, Wi-Fi. Cena neza-
hrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky (klienti musí 
mít vlastní), plážový servis 65 EUR/týden, závěrečný úklid 50 EUR. Fakultativní příplatky: zvíře 35 EUR/týden. 
Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění nalez-
nete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou 
u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Menší klidné letovisko Porto Garibaldi s turistickými lákadly jako jsou kavárny, cukrárny, pizze-
rie a restaurace s rybími specialitami je ideální pro rodinnou dovolenou a to nejen díky dobré 

dostupnosti z České republiky, ale i díky plážím z jemného písku. Zajímavostí tohoto kraje a naším 
tipem na výlet je uměle vyhloubený kanál mezi Porto Garibaldi a Lido Estenzi, přes který se můžete 
přepravit taxi-loďkou. V blízkosti je pak korzo s módními obchůdky a bohatým nočním životem. 
Ve městě naleznete i tenisové kurty a diskotékové kluby. 
Tipy pro volný čas: Vodní park Jo-Lido (3 km) s tobogány, bazény a jinými vodními radovánkami, 
animací, diskotékou, volejbalem a dalšími aktivitami, najdete tu i občerstvení, bar či místo pro po-
řádání pikniků a barbecue. Největší zábavní park v Itálii Mirabilandia (35 km) Vám nabízí množství 
atrakcí pro malé i velké, živá představení, bary a restaurace či obchody se suvenýry. Organizované 
výlety do delty řeky Pád, historicky významné městečko Comacchio ležící na laguně, kde se nachází 
naleziště z dob Etrusků (5 km), Ravenna (30 km), ministát San Marino (120 km), delfinárium a aqua-
park v Riccione (100 km), Itálie v miniatuře v Rimini (90 km) či Benátky (100 km).

PORTO GARIBALDI

Rezidence DORIA I cena od 10 332 Kč *
Moderně vybavená rezidence se nachází pouhých 150 m od pláže. Nákupní třída Carducci Boulevard je vzdálena 500 m. 
Apartmány jsou nově zařízeny a vybaveny mikrovlnnou troubou, lednicí a plynovým sporákem. Hostům je k dispozici 
společná zahrada s grilem. Možnost parkování u objektu zdarma. Wi-Fi v ceně. Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem (za poplatek 35 EUR/pobyt). Zvýhodněná cena plážového servisu (65 EUR/týden).
Objekt: 4 os.  č. 20318
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň. koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, terasa.
Objekt: 6 os.  č. 20321
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky nebo palandou, koupelna s WC, terasa.

Lido Estensi je klasické italské letní středisko s tradičním rybářským přístavem. Naláká Vás zejmé-
na na své krásné písečné pláže, ale i na proslulé centrum nočního života, zábavy a nákupů - ulici 

Carducci Boulevard. Zajímavostí tohoto kraje a naším tipem na výlet je uměle vyhloubený kanál mezi 
Lido Estenzi a Porto Garibaldi, přes který se můžete přepravit taxi-loďkou.
Tipy pro volný čas: Vodní park Jo-Lido (3 km) s tobogány, bazény a jinými vodními radovánkami, 
animací, diskotékou, volejbalem a dalšími aktivitami, najdete tu i občerstvení, bar či místo pro po-
řádání pikniků a barbecue. Největší zábavní park v Itálii Mirabilandia (35 km) Vám nabízí množství 
atrakcí pro malé i velké, živá představení, bary a restaurace či obchody se suvenýry. Organizované 
výlety do delty řeky Pád, historicky významné městečko Comacchio ležící na laguně, kde se nachází 
naležiště z dob Etrusků (5 km), Ravenna (30 km), ministát San Marino (120 km), delfinárium a aqua-
park v Riccione (100 km), Itálie v miniatuře v Rimini (90 km) či Benátky (100 km).

0,15 0,2 0,2

Rezidence DORIA II cena od 10 332 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům situovaný za promenádou přímo u moře. Apartmány jsou moderně a nově 
vybaveny. Přímo před objektem se nachází dětský park. Možnost parkování v okolí objektu zdarma. Hostům je k dis-
pozici společná zahrada s grilem a zahradním nábytkem.Wi-Fi v ceně. Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
(za poplatek 35 EUR/pobyt). Zvýhodněná cena plážového servisu (65 EUR/týden).
Objekt: 4 os.  č. 20314
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, 
balkon nebo zahrada.
Objekt: 6 os.  č. 20316
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s rozkládací lůžkem pro 2 os. nebo palandou, koupelna s WC, balkon nebo zahrada.

0,03 0,3 0,3

PŘÍMO
NA PLÁŽI

LIDO ESTENSI

Rezidence BELVEDERE cena od 6 552 Kč *
Moderní šestipatrová rezidence leží v blízkosti pláže 
i centra letoviska. Pokud Vás omrzí moře, můžete využít 
bazén, který je součástí rezidenčního areálu. Přímo u re-
zidence je malý dětský zábavní park. V přízemí areálu je 
možnost připojení k Wi-Fi. Parkování u objektu. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem (po domluvě zdarma).
Objekt: 6 os. č. 21001
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, lož-
nice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchovým 
koutem a s WC, balkon.0,05 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, užívání bazénu. Cena 
nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít 
vlastní nebo za poplatek 15 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid 45 EUR (ku-
chyňský kout uklízejí klienti sami v opačném případě bude požadován extra poplatek). Fakultativní příplatky: 
přistýlka nebo postýlka 40 EUR/týden. Kauce: 70 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 

50 m
OD PLÁŽE

Moderní přímořské letovisko se širokými písčitými plážemi a pozvolným vstupem do moře je 
velmi oblíbené mezi mladými lidmi pro svoji správnou míru odpočinku a zábavy. V tomto 

středisku, které patří k nejmodernějším v okolí historického města Ravenny (13 km), najdete řadu 
obchodů, restaurace, kavárny, diskotéky, sportovní zařízení, tenisové hřiště, bazény, můžete si za-
hrát plážový volejbal či malý fotbal a pro milovníky in-line bruslení jsou zde i vyhrazené dráhy. 
Zcela určitě si nenechte ujít návštěvu vyhlášeného trhu, kde můžete nakoupit nejen italské ovoce, 
zeleninu a jiné dobroty, ale i milé dárečky a suvenýry pro Vaše blízké.
Tipy pro volný čas: Vydejte se do největšího italského zábavního centra Mirabilandia, které se 
nachází v okrajové části Ravenny. Je to park se 43 atrakcemi, živými představeními, 17 bary a re-
stauracemi a 12 obchody se suvenýry. Navštívit můžete i tematický park „Itálie v miniatuře“, kde 
na Vás čeká 272 nejvýznamnějších italských památek v miniaturách. Pro děti je zábava zaručena 
i v místním malém vodním parku Auai Auai s tobogány. Monumentální Ravenna nebo plavba podél 
pobřeží končící v přístavu Cesenatico s návštěvou akvária a terária. Za návštěvu stojí i jeskyně Fra-
sassi nedaleko města Genga asi 60 km od Ancony či ministát San Marino, který je vzdálen 60 km.

LIDO ADRIANO 

Cavallino je menší letovisko přímo navazující na Lido di Jesolo. Na rozdíl od něj nabízí ale 
klidnější atmosféru. Na jižním cípu poloostrova najdete mys Punta Sabbioni, který je ideálním 

výchozím bodem k návštěvě blízkých Benátek, ostrovů Murano, Burano a dalších atraktivních míst 
benátské laguny. Poloostrov Cavallino je velkým přírodním parkem, protkaným bezpočtem říček 
a kanálů, je praktickým příkladem citlivého přístupu k přírodě, kde vedle turistického zázemí je 
zachován prostor pro jedinečnou flóru a faunu.
Tipy pro volný čas: Necelých 5 km od letoviska se nachází přístav Punta Sabbioni, ze kterého 
je jen kousek do Benátek. Navštívit lze také ostrovy Murana a Burano. Aquapark v Lido di Jesolo 
(10 km). Caorle (40 km). 

CAVALLINO

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis u Villag-
gio Lido. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.) a ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.), závě-
rečný úklid (klienti provedou sami nebo za poplatek 50 EUR). Fakultativní příplatky: klimatizace 35 EUR/týden, 
Wi-Fi 5 EUR/den (limit na surfování 15-20 GB). Kauce: 200 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.

Villaggio LIDO cena od 16 000 Kč *
Villaggio situované na malebném slunném pobřeží Cavallina je složeno z několika řadových vilek a bungalovů. 
Uprostřed komplexu se nachází bazén s lehátky. Privátní jemně písčitá pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 
450 m od villaggia. Hosté mají k dispozici plážový servis (v ceně) a Wi-Fi v okolí bazénu (v apartmánech není). 
Objekt: studio 2+2 os.  č. 23014
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 4+2 os. č. 23002
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: bungalov 4+1 os. č. 23001
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,45 0,2 0,2
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Rezidence LE BRICOLE cena od 14 931 Kč *
Moderní rezidence s bazénem je složena z 52 apartmánů a je situovaná cca 250 m od krásné pláže s pozvolným 
vstupem. Apartmány v přízemí disponují malou zahrádkou, apartmány v patře mají balkon. Hostům je k dispozici 
Wi-Fi (za poplatek 5 EUR/den, limit na surfování 15-20 GB) a klimatizace (za poplatek 35 EUR/týden). 
Objekt: 4+2 os. č. 23003
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,25 0,5 0,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, Wi-Fi. Cena neza-
hrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky (klienti musí 
mít vlastní), plážový servis 65 EUR/týden, závěrečný úklid 50 EUR. Fakultativní příplatky: zvíře 35 EUR/týden. 
Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění nalez-
nete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou 
u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Menší klidné letovisko Porto Garibaldi s turistickými lákadly jako jsou kavárny, cukrárny, pizze-
rie a restaurace s rybími specialitami je ideální pro rodinnou dovolenou a to nejen díky dobré 

dostupnosti z České republiky, ale i díky plážím z jemného písku. Zajímavostí tohoto kraje a naším 
tipem na výlet je uměle vyhloubený kanál mezi Porto Garibaldi a Lido Estenzi, přes který se můžete 
přepravit taxi-loďkou. V blízkosti je pak korzo s módními obchůdky a bohatým nočním životem. 
Ve městě naleznete i tenisové kurty a diskotékové kluby. 
Tipy pro volný čas: Vodní park Jo-Lido (3 km) s tobogány, bazény a jinými vodními radovánkami, 
animací, diskotékou, volejbalem a dalšími aktivitami, najdete tu i občerstvení, bar či místo pro po-
řádání pikniků a barbecue. Největší zábavní park v Itálii Mirabilandia (35 km) Vám nabízí množství 
atrakcí pro malé i velké, živá představení, bary a restaurace či obchody se suvenýry. Organizované 
výlety do delty řeky Pád, historicky významné městečko Comacchio ležící na laguně, kde se nachází 
naleziště z dob Etrusků (5 km), Ravenna (30 km), ministát San Marino (120 km), delfinárium a aqua-
park v Riccione (100 km), Itálie v miniatuře v Rimini (90 km) či Benátky (100 km).

PORTO GARIBALDI

Rezidence DORIA I cena od 10 332 Kč *
Moderně vybavená rezidence se nachází pouhých 150 m od pláže. Nákupní třída Carducci Boulevard je vzdálena 500 m. 
Apartmány jsou nově zařízeny a vybaveny mikrovlnnou troubou, lednicí a plynovým sporákem. Hostům je k dispozici 
společná zahrada s grilem. Možnost parkování u objektu zdarma. Wi-Fi v ceně. Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem (za poplatek 35 EUR/pobyt). Zvýhodněná cena plážového servisu (65 EUR/týden).
Objekt: 4 os.  č. 20318
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň. koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, terasa.
Objekt: 6 os.  č. 20321
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky nebo palandou, koupelna s WC, terasa.

Lido Estensi je klasické italské letní středisko s tradičním rybářským přístavem. Naláká Vás zejmé-
na na své krásné písečné pláže, ale i na proslulé centrum nočního života, zábavy a nákupů - ulici 

Carducci Boulevard. Zajímavostí tohoto kraje a naším tipem na výlet je uměle vyhloubený kanál mezi 
Lido Estenzi a Porto Garibaldi, přes který se můžete přepravit taxi-loďkou.
Tipy pro volný čas: Vodní park Jo-Lido (3 km) s tobogány, bazény a jinými vodními radovánkami, 
animací, diskotékou, volejbalem a dalšími aktivitami, najdete tu i občerstvení, bar či místo pro po-
řádání pikniků a barbecue. Největší zábavní park v Itálii Mirabilandia (35 km) Vám nabízí množství 
atrakcí pro malé i velké, živá představení, bary a restaurace či obchody se suvenýry. Organizované 
výlety do delty řeky Pád, historicky významné městečko Comacchio ležící na laguně, kde se nachází 
naležiště z dob Etrusků (5 km), Ravenna (30 km), ministát San Marino (120 km), delfinárium a aqua-
park v Riccione (100 km), Itálie v miniatuře v Rimini (90 km) či Benátky (100 km).

0,15 0,2 0,2

Rezidence DORIA II cena od 10 332 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům situovaný za promenádou přímo u moře. Apartmány jsou moderně a nově 
vybaveny. Přímo před objektem se nachází dětský park. Možnost parkování v okolí objektu zdarma. Hostům je k dis-
pozici společná zahrada s grilem a zahradním nábytkem.Wi-Fi v ceně. Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
(za poplatek 35 EUR/pobyt). Zvýhodněná cena plážového servisu (65 EUR/týden).
Objekt: 4 os.  č. 20314
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, 
balkon nebo zahrada.
Objekt: 6 os.  č. 20316
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s rozkládací lůžkem pro 2 os. nebo palandou, koupelna s WC, balkon nebo zahrada.

0,03 0,3 0,3

PŘÍMO
NA PLÁŽI

LIDO ESTENSI

Rezidence BELVEDERE cena od 6 552 Kč *
Moderní šestipatrová rezidence leží v blízkosti pláže 
i centra letoviska. Pokud Vás omrzí moře, můžete využít 
bazén, který je součástí rezidenčního areálu. Přímo u re-
zidence je malý dětský zábavní park. V přízemí areálu je 
možnost připojení k Wi-Fi. Parkování u objektu. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem (po domluvě zdarma).
Objekt: 6 os. č. 21001
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, lož-
nice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchovým 
koutem a s WC, balkon.0,05 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, užívání bazénu. Cena 
nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít 
vlastní nebo za poplatek 15 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid 45 EUR (ku-
chyňský kout uklízejí klienti sami v opačném případě bude požadován extra poplatek). Fakultativní příplatky: 
přistýlka nebo postýlka 40 EUR/týden. Kauce: 70 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 

50 m
OD PLÁŽE

Moderní přímořské letovisko se širokými písčitými plážemi a pozvolným vstupem do moře je 
velmi oblíbené mezi mladými lidmi pro svoji správnou míru odpočinku a zábavy. V tomto 

středisku, které patří k nejmodernějším v okolí historického města Ravenny (13 km), najdete řadu 
obchodů, restaurace, kavárny, diskotéky, sportovní zařízení, tenisové hřiště, bazény, můžete si za-
hrát plážový volejbal či malý fotbal a pro milovníky in-line bruslení jsou zde i vyhrazené dráhy. 
Zcela určitě si nenechte ujít návštěvu vyhlášeného trhu, kde můžete nakoupit nejen italské ovoce, 
zeleninu a jiné dobroty, ale i milé dárečky a suvenýry pro Vaše blízké.
Tipy pro volný čas: Vydejte se do největšího italského zábavního centra Mirabilandia, které se 
nachází v okrajové části Ravenny. Je to park se 43 atrakcemi, živými představeními, 17 bary a re-
stauracemi a 12 obchody se suvenýry. Navštívit můžete i tematický park „Itálie v miniatuře“, kde 
na Vás čeká 272 nejvýznamnějších italských památek v miniaturách. Pro děti je zábava zaručena 
i v místním malém vodním parku Auai Auai s tobogány. Monumentální Ravenna nebo plavba podél 
pobřeží končící v přístavu Cesenatico s návštěvou akvária a terária. Za návštěvu stojí i jeskyně Fra-
sassi nedaleko města Genga asi 60 km od Ancony či ministát San Marino, který je vzdálen 60 km.

LIDO ADRIANO 

Cavallino je menší letovisko přímo navazující na Lido di Jesolo. Na rozdíl od něj nabízí ale 
klidnější atmosféru. Na jižním cípu poloostrova najdete mys Punta Sabbioni, který je ideálním 

výchozím bodem k návštěvě blízkých Benátek, ostrovů Murano, Burano a dalších atraktivních míst 
benátské laguny. Poloostrov Cavallino je velkým přírodním parkem, protkaným bezpočtem říček 
a kanálů, je praktickým příkladem citlivého přístupu k přírodě, kde vedle turistického zázemí je 
zachován prostor pro jedinečnou flóru a faunu.
Tipy pro volný čas: Necelých 5 km od letoviska se nachází přístav Punta Sabbioni, ze kterého 
je jen kousek do Benátek. Navštívit lze také ostrovy Murana a Burano. Aquapark v Lido di Jesolo 
(10 km). Caorle (40 km). 

CAVALLINO

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis u Villag-
gio Lido. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.) a ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.), závě-
rečný úklid (klienti provedou sami nebo za poplatek 50 EUR). Fakultativní příplatky: klimatizace 35 EUR/týden, 
Wi-Fi 5 EUR/den (limit na surfování 15-20 GB). Kauce: 200 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.

Villaggio LIDO cena od 16 000 Kč *
Villaggio situované na malebném slunném pobřeží Cavallina je složeno z několika řadových vilek a bungalovů. 
Uprostřed komplexu se nachází bazén s lehátky. Privátní jemně písčitá pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 
450 m od villaggia. Hosté mají k dispozici plážový servis (v ceně) a Wi-Fi v okolí bazénu (v apartmánech není). 
Objekt: studio 2+2 os.  č. 23014
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 4+2 os. č. 23002
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: bungalov 4+1 os. č. 23001
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,45 0,2 0,2
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Rezidence LAURA  cena od 7 875 Kč *
Velmi pěkný apartmán vzdálený 300 m od písečné pláže. Hostům je k dispozici pračka, TV, ve všech oknech sítě proti 
komárům a klimatizace (do 10 kWh/den v ceně, nad 10 kWh/den poplatek 0,5 EUR/kWh). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os. č. 20416
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, klimatizaci do 10kWh/
den vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), 
ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 5 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 
5 EUR/os.), plážový servis, závěrečný úklid klienti provedou sami nebo za poplatek 40-80 EUR dle velikosti apartmá-
nu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 30 EUR/týden (na vyžádání), klimatizace poplatky jsou uvedeny 
u jednotlivých popisků, domácí zvíře 30-40 EUR/týden. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Condominio BARBAZZA cena od 7 560 Kč *
Účelně a jednoduše zařízené apartmány s renovovaný-
mi kuchyněmi situované v domě v centru města, 250 m 
od písečné pláže. Apartmány jsou vybaveny TV, klima-
tizací (platba podle skutečné spotřeby 0,5 EUR/kW). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za popla-
tek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu. 
Objekt: 5 os.  č. 20405
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyň koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s palandou, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,05 0,05 Bungalov DANCALIA  cena od 14 112 Kč *
Útulný bungalov situovaný v piniovém lesíku necelých 
150 m od písečné pláže. Bungalov je vybaven TV, prač-
kou, klimatizací (do 10 kW/den v ceně, nad 10 kW zpo-
platněno 0,5 EUR/kW) a síťkami v oknech proti komárům. 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 20423
Obytná místnost s rozkl. pohovkou a kuchyňským kou-
tem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 samost. 
lůžky, koupelna s WC a sprchovým koutem, zahrada.

0,15 0,4 0,4

Rezidence SOTTO  cena od 13 419 Kč *
Moderní rezidence s bazény pro dospělé a pro děti v bez-
prostřední vzdálenosti od moře necelých 50 m. Apartmá-
ny jsou vybaveny TV a mikrovlnou troubou. Parkování 
v areálu.
Objekt: 6 os. č. 20420
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s pa-
landou, koupelna s WC a sprchovým koutem, terasa.

0,05 0,3 0,3

Bungalov BOSCOVERDE cena od 17 388 Kč *
Rekreačně zařízené bungalovy umístěné v borovicovém 
lese pouhých 80 m od hezké písečné pláže. Domky jsou 
situovány v klidné zóně vzdálené 500 m od centra. 
Objekty jsou vkusně a jednoduše zařízeny. Hostům je 
k dispozici patio s příjemným posezením. Klimatizace 
(za poplatek 5 EUR/den). Parkování na pozemku. Mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
30 EUR/pobyt (pouze na vyžádání při rezervaci).
Objekt: 5 os.  č. 20502
Přízemí: Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 1 os. 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou 
a WC, patio se zahradním nábytkem, 2 parkovací místa.
Objekt: 5 os.  č. 20525
Přízemí: Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 1 os. a kuch. 
koutem, ložnice s manž. lůžkem, ložnice se 2 samost. 
lůžky, koupelna se sprchou a WC, klimatizace (za popl. 
5 EUR/den), patio se zahr. nábytkem, 1 parkovací místo.

0,08 0,5 0,5

ERACLEA MARE

Rezidence CICLAMINI cena od 13 104 Kč *
Moderní rezidence s vkusně vybavenými apartmány situovaná 300 m od písečné pláže s pozvolným vstupem 
a 100 m od nejbližších obchodů. Hostům je k dispozici venkovní bazén, klimatizace (za poplatek 5 EUR/den) a velká 
terasa se zahradním nábytkem. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 20506
První patro. Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os., kuchyň. kout vybavený plyn. sporákem, el. troubou, 
lednicí, mrazákem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna (sprcha) s WC. Terasa se zahradním nábytkem.

0,3 0,1 0,1

Pro svůj klid a množství hájů a parků je toto přímořské letovisko nazývané „zelená perla Be-
nátska“. Eraclea Mare je ideálním místem pro rodinnou dovolenou, kde si můžete vychutnávat 

zvuk mořských vln a hrát si s dětmi na rozlehlé pláži. Klidné letovisko nabízí ve svém centru dosta-
tečné množství obchodů, restaurací a cukráren. Za návštěvu stojí tzv. Mort Lagoon - laguna, která 
se táhne mezi Eracleou Mare a ústím řeky Piave. Stále čistá voda je charakterizována mělkými 
a klidnými vodami s písčitým dnem. 
Tipy pro volný čas: Zelení borových hájů, skryta před přímými paprsky slunce, prochází stezka 
„Well-being path“, kde se milovníci pohybu mohou věnovat různým druhům sportu. Od června 
do září nabízí místní přístav kurzy plachtění pro dospělé i děti. Pro milovníky koní zde jezdecký 
klub nabízí kurzy a výlety na koních do přírody i k laguně. Vodní a zábavní park Aquafollie v Caorle 
(20 km) s tobogány a atrakcemi pro děti i dospělé, aquapark Aqualandia v Lido di Jesolo (20 km). 
Těm, kteří dávají přednost kultuře a historii, doporučujeme návštěvu světově proslulých Benátek 
a přístavního města Terstu.

80 m
OD PLÁŽE

Rezidence GINESTRA cena od 8 190 Kč *
Moderní dvoupatrová rezidence s venkovním bazénem 
a zahradou leží v klidné části letoviska nedaleko boro-
vicového lesa Pineta, je situovaná cca 350 m od hezké 
písečné pláže s pozvolným vstupem. Hostům je k dispo-
zici TV, klimatizace (do 10 kW/den v ceně, nad 10 kW zpo-
platněno 0,5 EUR/kW). Možnost pobytu s malým domá-
cím zvířetem za popl. 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 20413
I. patro: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os., kuchyňským a jídelním koutem s BTV. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem, 
WC. Terasa. II. patro: ložnice se 2 samostatnými lůžky.

0,35 0,1 0,15

Casa MARGHERITA cena od 12 789 Kč *
Apartmány v nově zařízené řadové vile ležící na klidném 
místě 350 m od pláže. Apartmán je vybaven pračkou, TV 
a terasou se zahr. nábytkem a grilem. Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 30 EUR/pobyt. Parkování 
před objektem.
Objekt: 6 os. č. 20516
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyň. koutem. Ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s palandou, koupelna se sprchou a s WC.

0,35 0,1 0,15

Pláž v letovisku Eraclea Mare

50 m
OD PLÁŽE

Villa ALICE cena od 8 190 Kč *
Pěkná vilka s vkusně vybavenými apartmány situovaná 
přímo na turistické promenádě pár kroků od obchodů 
a restaurací, cca 350 m od písečné pláže. Apartmány 
disponují TV, aut. pračkou, Wi-Fi (v ceně), klimatizací 
(do 10 kW/den v ceně, nad 10 kW zpoplatněno 0,5 EUR/
kW) a prostornou terasou se zahradním nábytkem. Mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu. 
Objekt: 8 os.  č. 20408
I. patro. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os. a s kuchyň. koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna se 
sprchou a WC, 2 balkony.

0,35 0,2 0,2

0,3 0,2 0,15

Condominio BERLINO cena od 9 513 Kč *
Budova s pěkným apartmánem a studiem vzdálená 
od centra města 10 metrů. V blízkosti ubytování je klien- 
tům k dispozici pekárna, zmrzlinový bar, různé obchody 
a restaurace. Po krátké procházce v borovém lese se 
ocitnete u moře (cca 250 m). Hostům možnost využívání 
klimatizace u studia 20538 (za poplatek 35 EUR/týden). 
Možnost pobyt s domácím zvířetem za poplatek 30 EUR/
pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 4 os. č. 20538
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 20539
III. patro. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,25 0,08 0,2

NOVINKA

NOVINKA
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis u Rezi-
dence Condor. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo 
(klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/
os.), plážový servis kromě Rezidence Condor, povinný poplatek za úklid 45-90 EUR, dle velikosti a typu apartmánu. 
Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, klimatizace 40 EUR/týden (nutno objednat při rezervaci), 
Wi-Fi 25 EUR/25 hodin na vyžádání, malé domácí zvíře 40 EUR/týden, velké domácí zvíře 60 EUR/týdeh. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence LEPANTO  cena od 4 914 Kč *
Rezidence se nachází v klidné části letoviska Viale Le-
panto cca 250 m od krásné písečné pláže a cca 400 m 
od centra města a pěší promenády. Apartmány jsou 
vybaveny TV, lednicí s mrazákem, klimatizací (poplatek 
40 EUR, na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 5 os.  č. 23417
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jí-
delním koutem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,4 0,4

Rezidence GALLERIA cena od 6 867 Kč *
Moderní apartmánový dům situovaný pouhých 70 m 
od písečné pláže s pozvolným vstupem. Nově zařízené 
apartmány nabízí příjemné ubytování v blízkosti centra 
letoviska. Apartmány jsou vybaveny TV, mikrovlnnou 
troubou, klimatizací (poplatek 40 EUR, na vyžádání), 
Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno 
parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 6 os.  č. 23410
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa.

0,07 0,1 0,1

PORTO SANTA MARGHERITA

Menší přímořské letovisko Porto Santa Margherita bylo zbudováno v 70. letech a dnes patří 
k největším přístavům jachet a plachetnic na severním Jadranu. Atraktivní přístavní městečko 

je jednou z nejmodernějších částí Caorle, od jehož historického centra je odděleno ústím říčky 
Livenza. Přes říčku je zajišťována pravidelná celodenní trajektová přeprava, do centra Caorle též 
zajíždí místní autobusová doprava, a to až do pozdních nočních hodin. Letovisko se pyšní zejmé-
na 18 km dlouhou písečnou pláží, která dosahuje místy šířky přes 100 m a je tvořena výhradně 
jemným pískem. Místní veřejné i soukromé pláže s pozvolným a bezpečným vstupem do moře 
tak nabízejí veškerý komfort, který ocení především rodiny s dětmi. Město je také známé díky své 
bohaté vegetaci a parkům plných zeleně.

Rezidence GARDEN  cena od 8 820 Kč *
Hezká rezidence situovaná v klidné části letoviska obklo-
pená zelení, cca 250 m od pláže. Hostům je k dispozici 
malá zahrada v areálu budovy, venkovní bazén pro do-
spělé a menší bazének pro děti. Apartmány jsou vkusně 
zařízeny a disponují TV, klimatizací (poplatek 40 EUR, 
na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžá-
dání), terasou s markýzou (na vyžádání). Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden 
a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Každý apartmán má 
jedno parkovací místo. 
Objekt: 6 os.  č. 23413
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s patrovým a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,1 0,1

70 m
OD PLÁŽE

Rezidence LA ZATTERA cena od 6 237 Kč *
Pěkná rezidence situovaná v centrální části letoviska 
a 100 m od písečné pláže s pozvolným vstupem. Hostům 
je k dispozici výtah, oplocené parkoviště a venkovní ba-
zén. Apartmány jsou účelně a prakticky zařízeny. Dispo-
nují TV a terasou. K dispozici klimatizace (popl. 40 EUR/
týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 25 EUR/25 hodin, na vy-
žádání). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 23409
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jí-
delním koutem. Ložnice s manž. lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa.

0,1 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Rezidence CONDOR  cena od 8 820 Kč *
Apartmánová rezidence s výtahem situovaná v klidné 
části letoviska přímo u soukromé pláže. Díky své polo-
ze je vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Hostům jsou 
k dispozici pěkné a vkusně zařízené apartmány disponu-
jící BTV a terasou. Každý apartmán má jedno parkovací 
místo a plážový servis (slunečník a 2 lehátka v ceně). 
K dispozici klimatizace (poplatek 40 EUR/týden, na vy-
žádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden.
Objekt: 5 os.  č. 23414
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Výklenek s patrovým 
lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 23437
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s patrovým a sa-
mostatným lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,02 0,5 0,5

PLÁŽOVÝ 
SERVIS 
V CENĚ

20 m
OD PLÁŽE

Rezidence PORTESIN  cena od 4 914 Kč *
Rezidence se nachází na rozhraní Corso Venezia a Via-
le Lepanto, cca 70 m od pláže blízko pěší promenády 
s bazénem pro dospělé i děti. Apartmány jsou vybaveny 
TV, lednicí s mrazákem, Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: studio 4 os.  č.23415
Obytná místnost se 2 rozkl. pohovkami pro 4 os. kuchyň. 
a jídelní kout. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa.
Objekt: 5 os.  č. 23416
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. 
a jídelním koutem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,07 0,1 0,1

70 m
OD PLÁŽE

Rezidence AURORA  cena od 6 237 Kč *
Rezidence se nachází v klidné části letoviska 400 m od plá-
že a kousek od pěší promenády. V rezidenci jsou dva výta-
hy, bazén s bazénkem pro děti. K dispozici klimatizace (po-
platek 40 EUR, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 25 EUR/25 hodin, 
na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/tý-
den. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 4 os.  č. 23406
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,4 0,3 0,3

Rezidence GHIRLANDINA  cena od 3 906 Kč *
Apartmánový dům ležící v klidné části letoviska obklope-
ný zelení. Rezidence se nachází 250 m od pláže a 300 m 
od pěší zóny. Hostům je k dispozici tenisový kurt a ven-
kovní bazén s bazénem pro děti. Apartmány jsou vybaveny 
TV, trezorem, pračkou (na vyžádání), klimatizací (popl. 40 
EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: studio 2 os.  č. 23403
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.
Objekt: 5 os.  č. 23404
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. kou-
tem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem a sa-
most. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 23405
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os, kuchyň. 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky nebo patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,3 0,3

Rezidence ACAPULCO cena od 6 237 Kč *
Pěkná rezidence s prostorným bazénem a bazénkem 
pro děti je umístěna 450 m od pláže a kousek od pěší 
promenády. V domě jsou dva výtahy. Každý apartmán je 
vybaven TV a mikrovlnnou troubou. K dispozici klima-
tizace (popl. 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s ma-
lým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a vel-
kým zvířetem 60 EUR/týden. Vyhrazené parkovací místo 
(na vyžádání při rezervaci). 
Objekt: 4 os.  č. 23401
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 6 os.  č. 23402
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským koutem a jídelním jídelním koutem. Ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem nebo patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,45 0,2 0,2

Rezidence GOLETTA  cena od 6 867 Kč *
Moderně zařízená rezidence se nachází v centrální 
části letoviska Corso Pisa cca 350 m od písečné pláže. 
Apartmány jsou vybaveny TV, lednicí s mrazákem, kli-
matizací (popl. 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s malým 
domácím zvířetem za popl. 40 EUR/týden a velkým zvíře-
tem 60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 6 os.  č. 23418
Obytná místnost s pohovkou, kuchyňským a jídelním 
koutem. 2x ložnice s manželským a 1 samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,35 0,1 0,1
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis u Rezi-
dence Condor. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo 
(klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/
os.), plážový servis kromě Rezidence Condor, povinný poplatek za úklid 45-90 EUR, dle velikosti a typu apartmánu. 
Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, klimatizace 40 EUR/týden (nutno objednat při rezervaci), 
Wi-Fi 25 EUR/25 hodin na vyžádání, malé domácí zvíře 40 EUR/týden, velké domácí zvíře 60 EUR/týdeh. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence LEPANTO  cena od 4 914 Kč *
Rezidence se nachází v klidné části letoviska Viale Le-
panto cca 250 m od krásné písečné pláže a cca 400 m 
od centra města a pěší promenády. Apartmány jsou 
vybaveny TV, lednicí s mrazákem, klimatizací (poplatek 
40 EUR, na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 5 os.  č. 23417
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jí-
delním koutem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,4 0,4

Rezidence GALLERIA cena od 6 867 Kč *
Moderní apartmánový dům situovaný pouhých 70 m 
od písečné pláže s pozvolným vstupem. Nově zařízené 
apartmány nabízí příjemné ubytování v blízkosti centra 
letoviska. Apartmány jsou vybaveny TV, mikrovlnnou 
troubou, klimatizací (poplatek 40 EUR, na vyžádání), 
Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno 
parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 6 os.  č. 23410
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa.

0,07 0,1 0,1

PORTO SANTA MARGHERITA

Menší přímořské letovisko Porto Santa Margherita bylo zbudováno v 70. letech a dnes patří 
k největším přístavům jachet a plachetnic na severním Jadranu. Atraktivní přístavní městečko 

je jednou z nejmodernějších částí Caorle, od jehož historického centra je odděleno ústím říčky 
Livenza. Přes říčku je zajišťována pravidelná celodenní trajektová přeprava, do centra Caorle též 
zajíždí místní autobusová doprava, a to až do pozdních nočních hodin. Letovisko se pyšní zejmé-
na 18 km dlouhou písečnou pláží, která dosahuje místy šířky přes 100 m a je tvořena výhradně 
jemným pískem. Místní veřejné i soukromé pláže s pozvolným a bezpečným vstupem do moře 
tak nabízejí veškerý komfort, který ocení především rodiny s dětmi. Město je také známé díky své 
bohaté vegetaci a parkům plných zeleně.

Rezidence GARDEN  cena od 8 820 Kč *
Hezká rezidence situovaná v klidné části letoviska obklo-
pená zelení, cca 250 m od pláže. Hostům je k dispozici 
malá zahrada v areálu budovy, venkovní bazén pro do-
spělé a menší bazének pro děti. Apartmány jsou vkusně 
zařízeny a disponují TV, klimatizací (poplatek 40 EUR, 
na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžá-
dání), terasou s markýzou (na vyžádání). Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden 
a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Každý apartmán má 
jedno parkovací místo. 
Objekt: 6 os.  č. 23413
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s patrovým a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,1 0,1

70 m
OD PLÁŽE

Rezidence LA ZATTERA cena od 6 237 Kč *
Pěkná rezidence situovaná v centrální části letoviska 
a 100 m od písečné pláže s pozvolným vstupem. Hostům 
je k dispozici výtah, oplocené parkoviště a venkovní ba-
zén. Apartmány jsou účelně a prakticky zařízeny. Dispo-
nují TV a terasou. K dispozici klimatizace (popl. 40 EUR/
týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 25 EUR/25 hodin, na vy-
žádání). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 23409
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jí-
delním koutem. Ložnice s manž. lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa.

0,1 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Rezidence CONDOR  cena od 8 820 Kč *
Apartmánová rezidence s výtahem situovaná v klidné 
části letoviska přímo u soukromé pláže. Díky své polo-
ze je vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Hostům jsou 
k dispozici pěkné a vkusně zařízené apartmány disponu-
jící BTV a terasou. Každý apartmán má jedno parkovací 
místo a plážový servis (slunečník a 2 lehátka v ceně). 
K dispozici klimatizace (poplatek 40 EUR/týden, na vy-
žádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden.
Objekt: 5 os.  č. 23414
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Výklenek s patrovým 
lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 23437
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s patrovým a sa-
mostatným lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,02 0,5 0,5

PLÁŽOVÝ 
SERVIS 
V CENĚ

20 m
OD PLÁŽE

Rezidence PORTESIN  cena od 4 914 Kč *
Rezidence se nachází na rozhraní Corso Venezia a Via-
le Lepanto, cca 70 m od pláže blízko pěší promenády 
s bazénem pro dospělé i děti. Apartmány jsou vybaveny 
TV, lednicí s mrazákem, Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: studio 4 os.  č.23415
Obytná místnost se 2 rozkl. pohovkami pro 4 os. kuchyň. 
a jídelní kout. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa.
Objekt: 5 os.  č. 23416
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. 
a jídelním koutem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,07 0,1 0,1

70 m
OD PLÁŽE

Rezidence AURORA  cena od 6 237 Kč *
Rezidence se nachází v klidné části letoviska 400 m od plá-
že a kousek od pěší promenády. V rezidenci jsou dva výta-
hy, bazén s bazénkem pro děti. K dispozici klimatizace (po-
platek 40 EUR, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 25 EUR/25 hodin, 
na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/tý-
den. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 4 os.  č. 23406
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,4 0,3 0,3

Rezidence GHIRLANDINA  cena od 3 906 Kč *
Apartmánový dům ležící v klidné části letoviska obklope-
ný zelení. Rezidence se nachází 250 m od pláže a 300 m 
od pěší zóny. Hostům je k dispozici tenisový kurt a ven-
kovní bazén s bazénem pro děti. Apartmány jsou vybaveny 
TV, trezorem, pračkou (na vyžádání), klimatizací (popl. 40 
EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: studio 2 os.  č. 23403
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.
Objekt: 5 os.  č. 23404
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. kou-
tem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem a sa-
most. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 23405
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os, kuchyň. 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky nebo patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,3 0,3

Rezidence ACAPULCO cena od 6 237 Kč *
Pěkná rezidence s prostorným bazénem a bazénkem 
pro děti je umístěna 450 m od pláže a kousek od pěší 
promenády. V domě jsou dva výtahy. Každý apartmán je 
vybaven TV a mikrovlnnou troubou. K dispozici klima-
tizace (popl. 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s ma-
lým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a vel-
kým zvířetem 60 EUR/týden. Vyhrazené parkovací místo 
(na vyžádání při rezervaci). 
Objekt: 4 os.  č. 23401
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 6 os.  č. 23402
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským koutem a jídelním jídelním koutem. Ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem nebo patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,45 0,2 0,2

Rezidence GOLETTA  cena od 6 867 Kč *
Moderně zařízená rezidence se nachází v centrální 
části letoviska Corso Pisa cca 350 m od písečné pláže. 
Apartmány jsou vybaveny TV, lednicí s mrazákem, kli-
matizací (popl. 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s malým 
domácím zvířetem za popl. 40 EUR/týden a velkým zvíře-
tem 60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 6 os.  č. 23418
Obytná místnost s pohovkou, kuchyňským a jídelním 
koutem. 2x ložnice s manželským a 1 samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,35 0,1 0,1
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Rezidence HOLIDAY  cena od 4 914 Kč *
Velmi hezká rezidence situovaná poblíž pěší zóny Corso Genova, cca 250 m od pláže. Hostům je k dispozici ven-
kovní bazén. Apartmány jsou vkusně zařízeny a disponují BTV, klimatizací (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádání), 
Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: studio 4 os. č. 23423
Obytná místnost se 2 rozkl. pohovkami, kuchyň. a jídelním koutem. Koupelna se sprch. koutem a WC. Terasa.
Objekt: 5 os. č. 23424
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a s WC. Terasa.
Objekt: 6 os. č. 23425
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se třemi samost. lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a s WC. Terasa.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za po-
platek 10 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis, povinný poplatek 
za úklid 50-90 EUR, dle velikosti a typu apartmánu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, 
klimatizace 40 EUR/týden (nutno objednat při rezervaci), Wi-Fi 25 EUR/25 hodin na vyžádání, malé domácí zvíře 
40 EUR/týden, velké domácí zvíře 60 EUR/týden. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence LEMENE cena od 6 237 Kč *
Moderně zařízená rezidence s bazénem, se nachází 
v centrální části letoviska Viale Lepanto cca 250 m 
od písečné pláže. Apartmány jsou vybaveny TV, ledni-
cí s mrazákem, klimatizací (za poplatek 40 EUR/týden, 
na vyžádání), Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/25 hodin, 
na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: 4 os. č. 23421
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa.

0,25 0,25 0,25

Rezidence MIRAMARE cena od 13 104 Kč *
Moderně zařízená rezidence se nachází v centrální části 
letoviska Viale Lepanto přímo u písečné pláže. Apartmá-
ny jsou vybaveny TV, lednicí s mrazákem, klimatizací 
(40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (25 EUR/25 hodin, 
na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: 5 os. č. 23419
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. 
a kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem 
a samostatným lůžkem (v některých ložnicích může být 
místo samost. lůžka palanda). Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Terasa.
Objekt: 6 os. č. 23420
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem a samostatným lůžkem. Ložnice s palandou. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa.

0,08 0,15 0,15

Rezidence NICESOLO  cena od 6 237 Kč *
Velmi pěkná rezidence s bazénem je umístěna 200 m 
od pláže a kousek od pěší promenády. Každý apartmán 
je vybaven TV, mikrovlnnou troubou a pračkou. Klima-
tizace (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi 
(za poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost 
pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno parkovací 
místo na apartmán.
Objekt: 4 os. č. 23428
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa.

0,2 0,25 0,25

Rezidence CHIMERE cena od 15 750 Kč *
Velice pěkná apartmánová rezidence přímo u pláže 
u klidného piniového hájku. Díky své poloze je vhodná 
zejména pro rodiny s dětmi. Hostům jsou k dispozici pěk-
né a vkusně zařízené apartmány disponující BTV a tera-
sou. Klimatizace (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádá-
ní), Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno 
parkovací místo na apartmán.
Objekt: 5 os. č. 23431
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice 
s palandou. Koupelna se sprch. koutem a WC. Terasa.

0,02 0,3 0,3

Villa SVIZEZERO  cena od 8 820 Kč *
Vkusně a moderně zařízená vilka obklopená zele-
ní, se nachází v  části letoviska Via Aleman cca 450 m 
od písečné pláže. Apartmány jsou vybaveny TV, lednicí 
s mrazákem, mikrovlnnou troubou, klimatizací (za po-
platek 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (za poplatek 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s malým 
domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým 
zvířetem 60 EUR/týden. Hostům k dispozici soukromá 
zahrada, na které mohou parkovat.
Objekt: 5 os. č. 23433
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. a samost. lůžkem. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. zahrada.

0,45 0,2 0,2

Rezidence MARCO POLO  cena od 6 237 Kč *
Apartmánová rezidence situovaná v klidné části le-
toviska kousek od pláže. Díky své poloze je vhodná 
zejména pro rodiny s dětmi. Hostům jsou k dispozici 
pěkné a vkusně zařízené byty disponující BTV a terasou. 
Klimatizace (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádání), 
Wi-Fi (za popl. 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost 
pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno parkovací 
místo na apartmán.
Objekt: 5 os. č. 23426
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem (v některých ložnicích může být 
místo samost. lůžka palanda). Koupelna se sprchovým 
koutem a s WC. Terasa.
Objekt: 7 os. č. 23427
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Ložnice se samostatným lůž-
kem nebo s palandou. Koupelna se sprchovým koutem 
a s WC. Terasa.

0,08 0,45 0,45

PORTO SANTA MARGHERITA

Rezidence BELLAVISTA cena od 6 237 Kč *
Moderní apartmánový dům nedaleko centra měs-
ta, pouhých 150 m od písečné pláže. Nově zařízené 
apartmány nabízí příjemné ubytování v blízkosti centra 
letoviska. Disponují BTV a mikrovlnnou troubou. Mož-
nost klimatizace (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádá-
ní), Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za popla-
tek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jed-
no parkovací místo na apartmán.
Objekt: 6 os. č. 23422
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s palandou. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Terasa.

0,15 0,25 0,25

80 m
OD PLÁŽE

20 m
OD PLÁŽE

80 m
OD PLÁŽE

0,25 0,35 0,35

Villa IRIDE  cena od 12 474 Kč *
Velice pěkný a útulný apartmán ve vilce v klidné čtvrti 
cca 350 m od pláže. Apartmány jsou vybaveny BTV, mi-
krovlnnou trubou a pračkou (na vyžádání). Klimatizace 
(za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (za po-
platek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden 
a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Hostům k dispozici sou-
kromá zahrada, na které mohou parkovat.
Objekt: 6 os. č. 23434
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s rozkládacím dvoulůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Zahrada.

0,35 0,25 0,25
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Villa KETTY  cena od 6 615 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v domě ležícím 100 m od moře 
a 150 m od centra města. Hosté mají k dispozici klima-
tizaci (za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu se 
psem malé rasy za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování 
před objektem.
Objekt: 6 os. č. 20767
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,1 0,15 0,15

Rezidence NETTUNO cena od 6 867 Kč *
Pěkně zařízený apartmán se nachází v druhém poschodí patrového domu s výtahem. Hostům je k dispozici klimatizace 
(za poplatek 25 EUR/týden) a pračka. Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 8 os. č. 20763
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,4 0,05 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis, závěrečný úklid 
(klienti provedou sami nebo za poplatek 35 EUR). Fakultativní příplatky: zapůjčení TV 25 EUR/týden, pračka 
30 EUR/týden, postýlka/přistýlka 25 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden, domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 54, 55 a 56.

ROSOLINA MARE

Rosolina Mare je jedno z předních letovisek delty řeky Pád. Leží na konci panoramatické cesty 
na pravém břehu řeky Adige, mezi dvěmi významnými historickými centry Itále - Benátkami 

a Ravennou. Nezapomenutelné barvy, ticho a vůně divoké přírody, překrásné stezky vedoucí po-
vodím delty, magická mozaika barev, modré moře, písčité pláže a romantický západ slunce, to vše 
zcela jistě zanechá nejednu vzpomínku v srdci každého návštěvníka. Několik kilometrů zlatých 
písčitých pláží vybízí ke slunění a koupání. Rosolina Mare je ideálním místem pro podnikání výletů 
do okolních měst, zábavních parků či do přírodního parku „Delta del Po“ (delta řeky Pád), která je 
domovem mnoha vzácných druhů ptáků, zvířat i květin.
Tipy pro volný čas: Milovníci historie a monumentálních staveb si jistě nenechají utéci možnost 
navštívit slavné Benátky - město na moři. Každý kdo hledá dobrodružství a zábavu jistě neodolá 
a navštíví zábavní park Mirabilandia v Ravenně (cca 100 km). Mirabilandia se rozkládá na obrov-
ské ploše, naleznete zde 3 jezera s více než 10ti vodopády, několik desítek atrakcí od kolotočů pro 
ty nejmenší až po obří horskou dráhu, na kterou musí sbírat odvahu i leckterý dospělý. Milovníkům 
historických monumentů doporučujeme navštívit nádherné 3000 let staré město Padova. Každý, 
koho jen trochu oslovil příběh Romea a Julie, zajisté rád navštíví Veronu. V ulicích města na Vás 
dýchne historie a smutný příběh Shakespearovy tragédie. 

Villa LUCREZIA cena od 4 914 Kč *
Řadové domky se společnou zahradou se nacháze-
jí 250 m od písečné pláže a 900 m od centra. Apt. jsou 
rozděleny do dvou podlaží. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místo po-
blíž apartmánu.
Objekt: 6 os.  č. 20738
Přízemí: Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. 
a kuch. koutem, terasa. 1. patro: Ložnice s manžel. lůžkem 
a patrovým lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,8 0,8

Condominio CHIARA cena od 4 914 Kč *
Nedávno zrekonstruovaný dům umístěný v klidnější části 
letoviska leží 200 m od pláže a 900 m od centra. Apartmá-
ny se nachází v přízemí, 1. a 2. patře a jsou vybaveny 
klimatizací (za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování 
u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 20715
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželskou postelí a samostatným 
lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4+2 os.  č. 20720
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, 2 ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os.  č. 20717 
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským lůžkem a samostatným lůžkem, ložnice s pat-
rovým lůžkem, koupelna se sprchou a WC, 2x balkon. 
Objekt: 7 os.  č. 20718
Obytná místnost s kuchyň. koutem, ložnice s manžel. 
lůžkem a patrovým lůžkem, ložnice s manžel. lůžkem 
a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,2 0,1 0,1

Casa GIOIA cena od 5 607 Kč *
Soukromá vila situovaná na velmi klidném místě v pi-
niovém lese je vzdálená 400 m od moře a cca 500 m 
od centra. Apartmány č. 20750 se nachází v přízemí nebo 
1. patře; apartmány č. 20754 jsou rozděleny do přízemí 
a 1. patra. Klientům je k dispozici společná zahrada 
kolem vilky, na které je možnost parkování pro 1 auto/ 
apt. Možnost pobytu s jedním malým domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 20750
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňský 
a jídelní kout, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice se 2 sa-
most. lůžky, koupelna s WC, balkon nebo terasa. 
Objekt: 6 os. č. 20754
Přízemí: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os., kuchyňský a jídelní kout. 1. patro: ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s patrovým lůžkem, koupelna 
s WC, malá terasa v přízemí.

0,4 0,5 0,5

Villa ZEFRIDO cena od 4 662 Kč *
Apartmánový dům s výtahem je umístěný přímo v cen-
tru Rosolina Mare, na zmrzlinu nebo do pizzerie to tak 
nebudete mít nikdy daleko. Písečná pláž je vzdálena 
400 m. Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 20755
Obytná místnost s pohovkou, kuchyň. a jídelním kou-
tem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 4 os. č. 20756
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. a jí-
delní kout, ložnice s manž. lůžkem, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: 6 os. č. 20757
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. a jí-
delní kout, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s patrovým 
lůžkem nebo 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: 8 os. č. 20759
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským a patrovým lůžkem, 
ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon.

0,4 0,05 0,05

Villa LORENZA cena od 6 615 Kč *
Jednoduše zařízené apartmány ve vile vzdálené 150 m 
od pláže a 800 m od centra Rosoliny Mare. V domě je 
celkem 8 apartmánů rozmístěných v přízemí nebo pat-
ře. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 
EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 20730
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem a s kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 3 sa-
most. lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
se zahradním nábytkem.

0,15 0,8 0,8

Pláž v letovisku Rosolina Mare

Rezidence REANA cena od 5 607 Kč *
Rezidence s pěkně zařízenými apartmány je situova-
ná 150 m od hezké písečné pláže. Hostům je k dispo-
zici BTV, mikrovlnná trouba, klimatizace (za poplatek 
25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místa na společné 
zahradě.
Objekt: 5 os. č. 20758
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1. osobu a ku-
chyňskou linkou, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s pa-
landou, koupelna se sprchovým koutem a s WC, terasa.

0,15 0,15 0,5

Villa PAOLA cena od 4 914 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům ležící 200 m 
od centra letoviska i pěkné písečné pláže s pozvolným 
vstupem. Jednotlivé apartmány jsou vkusně a prakticky 
zařízeny. Hostům je k dispozici BTV, automatická pračka 
(poplatek 30 EUR/týden) a společná zahrada. Možnost
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 20761
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňskou linkou, ložnice s manželským koutem, koupel-
na se sprchovým koutem a s WC, terasa.

0,2 0,25 0,25
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Villa KETTY  cena od 6 615 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v domě ležícím 100 m od moře 
a 150 m od centra města. Hosté mají k dispozici klima-
tizaci (za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu se 
psem malé rasy za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování 
před objektem.
Objekt: 6 os. č. 20767
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,1 0,15 0,15

Rezidence NETTUNO cena od 6 867 Kč *
Pěkně zařízený apartmán se nachází v druhém poschodí patrového domu s výtahem. Hostům je k dispozici klimatizace 
(za poplatek 25 EUR/týden) a pračka. Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 8 os. č. 20763
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,4 0,05 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis, závěrečný úklid 
(klienti provedou sami nebo za poplatek 35 EUR). Fakultativní příplatky: zapůjčení TV 25 EUR/týden, pračka 
30 EUR/týden, postýlka/přistýlka 25 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden, domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 54, 55 a 56.

ROSOLINA MARE

Rosolina Mare je jedno z předních letovisek delty řeky Pád. Leží na konci panoramatické cesty 
na pravém břehu řeky Adige, mezi dvěmi významnými historickými centry Itále - Benátkami 

a Ravennou. Nezapomenutelné barvy, ticho a vůně divoké přírody, překrásné stezky vedoucí po-
vodím delty, magická mozaika barev, modré moře, písčité pláže a romantický západ slunce, to vše 
zcela jistě zanechá nejednu vzpomínku v srdci každého návštěvníka. Několik kilometrů zlatých 
písčitých pláží vybízí ke slunění a koupání. Rosolina Mare je ideálním místem pro podnikání výletů 
do okolních měst, zábavních parků či do přírodního parku „Delta del Po“ (delta řeky Pád), která je 
domovem mnoha vzácných druhů ptáků, zvířat i květin.
Tipy pro volný čas: Milovníci historie a monumentálních staveb si jistě nenechají utéci možnost 
navštívit slavné Benátky - město na moři. Každý kdo hledá dobrodružství a zábavu jistě neodolá 
a navštíví zábavní park Mirabilandia v Ravenně (cca 100 km). Mirabilandia se rozkládá na obrov-
ské ploše, naleznete zde 3 jezera s více než 10ti vodopády, několik desítek atrakcí od kolotočů pro 
ty nejmenší až po obří horskou dráhu, na kterou musí sbírat odvahu i leckterý dospělý. Milovníkům 
historických monumentů doporučujeme navštívit nádherné 3000 let staré město Padova. Každý, 
koho jen trochu oslovil příběh Romea a Julie, zajisté rád navštíví Veronu. V ulicích města na Vás 
dýchne historie a smutný příběh Shakespearovy tragédie. 

Villa LUCREZIA cena od 4 914 Kč *
Řadové domky se společnou zahradou se nacháze-
jí 250 m od písečné pláže a 900 m od centra. Apt. jsou 
rozděleny do dvou podlaží. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místo po-
blíž apartmánu.
Objekt: 6 os.  č. 20738
Přízemí: Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. 
a kuch. koutem, terasa. 1. patro: Ložnice s manžel. lůžkem 
a patrovým lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,8 0,8

Condominio CHIARA cena od 4 914 Kč *
Nedávno zrekonstruovaný dům umístěný v klidnější části 
letoviska leží 200 m od pláže a 900 m od centra. Apartmá-
ny se nachází v přízemí, 1. a 2. patře a jsou vybaveny 
klimatizací (za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování 
u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 20715
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželskou postelí a samostatným 
lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4+2 os.  č. 20720
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, 2 ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os.  č. 20717 
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským lůžkem a samostatným lůžkem, ložnice s pat-
rovým lůžkem, koupelna se sprchou a WC, 2x balkon. 
Objekt: 7 os.  č. 20718
Obytná místnost s kuchyň. koutem, ložnice s manžel. 
lůžkem a patrovým lůžkem, ložnice s manžel. lůžkem 
a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,2 0,1 0,1

Casa GIOIA cena od 5 607 Kč *
Soukromá vila situovaná na velmi klidném místě v pi-
niovém lese je vzdálená 400 m od moře a cca 500 m 
od centra. Apartmány č. 20750 se nachází v přízemí nebo 
1. patře; apartmány č. 20754 jsou rozděleny do přízemí 
a 1. patra. Klientům je k dispozici společná zahrada 
kolem vilky, na které je možnost parkování pro 1 auto/ 
apt. Možnost pobytu s jedním malým domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 20750
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňský 
a jídelní kout, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice se 2 sa-
most. lůžky, koupelna s WC, balkon nebo terasa. 
Objekt: 6 os. č. 20754
Přízemí: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os., kuchyňský a jídelní kout. 1. patro: ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s patrovým lůžkem, koupelna 
s WC, malá terasa v přízemí.

0,4 0,5 0,5

Villa ZEFRIDO cena od 4 662 Kč *
Apartmánový dům s výtahem je umístěný přímo v cen-
tru Rosolina Mare, na zmrzlinu nebo do pizzerie to tak 
nebudete mít nikdy daleko. Písečná pláž je vzdálena 
400 m. Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 20755
Obytná místnost s pohovkou, kuchyň. a jídelním kou-
tem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 4 os. č. 20756
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. a jí-
delní kout, ložnice s manž. lůžkem, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: 6 os. č. 20757
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. a jí-
delní kout, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s patrovým 
lůžkem nebo 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: 8 os. č. 20759
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským a patrovým lůžkem, 
ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon.

0,4 0,05 0,05

Villa LORENZA cena od 6 615 Kč *
Jednoduše zařízené apartmány ve vile vzdálené 150 m 
od pláže a 800 m od centra Rosoliny Mare. V domě je 
celkem 8 apartmánů rozmístěných v přízemí nebo pat-
ře. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 
EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 20730
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem a s kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 3 sa-
most. lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
se zahradním nábytkem.

0,15 0,8 0,8

Pláž v letovisku Rosolina Mare

Rezidence REANA cena od 5 607 Kč *
Rezidence s pěkně zařízenými apartmány je situova-
ná 150 m od hezké písečné pláže. Hostům je k dispo-
zici BTV, mikrovlnná trouba, klimatizace (za poplatek 
25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místa na společné 
zahradě.
Objekt: 5 os. č. 20758
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1. osobu a ku-
chyňskou linkou, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s pa-
landou, koupelna se sprchovým koutem a s WC, terasa.

0,15 0,15 0,5

Villa PAOLA cena od 4 914 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům ležící 200 m 
od centra letoviska i pěkné písečné pláže s pozvolným 
vstupem. Jednotlivé apartmány jsou vkusně a prakticky 
zařízeny. Hostům je k dispozici BTV, automatická pračka 
(poplatek 30 EUR/týden) a společná zahrada. Možnost
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 20761
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňskou linkou, ložnice s manželským koutem, koupel-
na se sprchovým koutem a s WC, terasa.

0,2 0,25 0,25
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Villa BOSCOLO cena od 5 607 Kč *
Pěkný apartmám v 1. patře soukromé vily, vzdálené 
200 m od nejbližší pláže. Hostům je k dispozici společná 
zahrada, kryté parkovací místo a klimatizace (za popla-
tek 25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 20766
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,4 0,4

Casa ROSWAL cena od 6 048 Kč *
Kompletně zrekonstruovaný dům je umístěný v klidné čtvrti. Hostům je k dispozici společná zahrada s možností 
parkování. Možnost pobytu s domácím zvířetem (poplatek 35 EUR/pobyt).
Objekt: 6 os. č. 20722
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem, ložnice s patrovým lůžkem a rozkládacím lůžkem, ložnice 
s manželským lůžkem, koupelna se sprchou a WC, 2 menší balkony.

0,15 0,7 0,7

Villaggio MEDITERRANEO cena od 7 119 Kč *
Prázdninová rezidence s moderně vybavenými apartmá-
ny, které jsou umístěné ve více budovách v jednotlivých 
řadových vilkách cca 150 m od centra. V blízkosti villag-
gia se nachází minigolf, kolotoče, půjčovna kol a 4x týd-
ně probíhá večerní trh. Součástí rezidence je i venkovní 
bazén. Možnost pobytu s jedním malým domácím zví-
řetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 20742
Apartmán - obytná místnost s rozkládacím gaučem 
a kuchyňským koutem vybaveným sporákem a lednicí. 
Ložnice s manželskou postelí a ložnice s palandou. Kou-
pelna se sprchou, WC. Zahrádka pro apartmány v příze-
mí nebo terasa ve vyšších patrech.
Objekt: 6 os. č. 20749
Řadové domky - přízemí: obytná místnost s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem vybaveným 
lednicí a sporákem. Terasa nebo zahrádka s grilem 
a zahradním nábytkem. 1. patro: ložnice s manželským 
lůžkem a balkonem, ložnice s 2 samost. lůžky nebo pa-
trovým lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC.

0,75 0,15 0,15

Villa SOLARIS cena od 4 914 Kč *
Pěkná vilka je umístěná v piniovém háji a disponuje 
celkem 6 apartmány. Centrum letoviska je vzdálené cca 
150 m. Hostům je k dispozici společná zahrada s poseze-
ním. Apt. jsou vkusně a účelně zařízeny. Možnost pobytu 
s jedním malým domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/
pobyt. Vyhrazené parkovací místo na společné zahradě. 
Objekt: 4 os. č. 20734
Přízemí: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
1 os., kuchyňský kout a jídelní kout, ložnice se 3 samo-
statnými lůžky, koupelna s WC. 
Objekt: 5 os. č. 20735
Přízemí nebo patro: obytná místnost s kuchyňským a jí-
delním koutem, ložnice se 3 samostatnými lůžky, lož-
nice se 2 samostatnými lůžky nebo patrovým lůžkem, 
koupelna s WC, terasa nebo balkon.

0,4 0,15 0,15
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Rezidence SETTIMO CIELO  cena od 6 615 Kč *
Velmi pěkný apartmán v centru Rosoliny Mare, vzdá-
lený 350 m od pláže. Hostům k dispozici klimatizace 
(za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu se psem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místo u objektu.
Objekt: 7 os. č. 20764
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,35 0,1 0,1

Rezidence SAN MARCO cena od 5 607 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v druhém patře budovy, vzdá-
lený 100 m od centra Rosoliny Mare a 600 m od nejbliž-
ší písečné pláže. Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/pobyt. Vyhrazené 1 parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 20768
II. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,6 0,15 0,15

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový serviS, závěrečný úklid 
(klienti provedou sami nebo za poplatek 35 EUR). Fakultativní příplatky: zapůjčení TV 25 EUR/týden, pračka 
30 EUR/týden, postýlka/přistýlka 25 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden, domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Casa ADRIANA cena od 4 914 Kč *
Pěkná vila celkem s 8 apartmány v přízemí nebo patře 
se nachází ve vilové čtvrti 150 m od pláže. Hostům je 
k dispozici společná zahrada, klimatizace (za poplatek 
25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu
Objekt: 5 os. č. 20726
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem a palandou, kou-
pelna se sprchou a WC. Balkon nebo terasa. Zahradní 
nábytek.
Objekt: 7 os. č. 20765
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon nebo terasa.

0,15 0,8 0,8

Casa CARLA  cena od 6 615 Kč *
Apartmánový dům situovaný přímo v centru letoviska 
Rosolina Mare. Objekt je kompletně zrekonstruován 
a apartmány jsou kvalitně a velmi moderně zařízené. 
Hostům je k dispozici pračka a klimatizace (za poplatek 
25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 4+2 os. č.20732
I. patro. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os. kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůž-
kem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se spr-
chou a WC, 2 balkony.

0,4 0,05 0,05

ROSOLINA MARE

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 52, 55 a 56. Pláž v letovisku Rosolina Mare

Villa LARA  cena od 5 607 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v 1. patře zrekonstruované vilky 
vzdálené 250 m od moře. Klientům k dispozici TV. Mož-
nost pobytu s jedním malým domácím zvířetem za popla-
tek 35 EUR/pobyt. Parkování pro 1 auto u objektu.
Objekt: 4 os. č. 20748
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s palan-
dou, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.

0,25 0,45 0,45

Villa AZALEA cena od 8 190 Kč *
Moderní vila s vkusně zařízenými apartmány se nachází 
nedaleko centra letoviska. Dům má vlastní zahradu, kde 
jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa. Apartmány 
jsou umístěné v přízemí nebo 1. patře, disponují auto-
matickou pračkou (za poplatek 30 EUR/týden). Možnost 
pobytu s jedním malým domácím zvířetem za poplatek 
35 EUR/pobyt.
Objekt: 8 os. č. 20751
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os, kuchyňský 
kout, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s manžel-
ským lůžkem a patrovým lůžkem, koupelna s WC, balkon 
nebo společná zahrada. 

0,5 0,25 0,25

Rezidence GERMANA cena od 7 371 Kč *
Rezidence s 12 pěkně zařízenými apartmány leží 250 m 
od pláže a cca 800 m od centra. Plážový servis v ceně 
pobytu. K dispozici je společná zahrada s posezením. 
Do apartmánu lze objednat pračku (za poplatek 30 EUR/
týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
35 EUR/pobyt. Parkovací místo u objektu.
Objekt: 8 os. č. 20728
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyň. koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s manželským lůžkem a patrovým lůžkem, koupelna se 
sprchou a WC.

0,25 0,8 0,8

PLÁŽOVÝ 
SERVIS 
V CENĚ
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Condominium ACQUAMARINA cena od 12 600 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům s bazénem a výtahem je situovaný v centru letoviska. Přímo naproti 
domu se konají oblíbené večerní trhy. Hostům je k dispozici klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi 
(poplatek 25 EUR, nutné objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Rezervované jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: 6 os.  č. 22903
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,55 0,1 0,1

Villa CALICETI cena od 8 946 Kč *
Soukromá vilka situovaná 300 metrů od moře. Pěkně 
zařízený apartmán se nachází v 1. patře. Hostům je 
k dispozici Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné ob-
jednat předem). Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/týden. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 22935
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,3 0,5 0,5
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Villa MARCELLO cena od 8 253 Kč *
Vila s pěkně zařízenými osmi apartmány v přízemí a 1. patře je vzdálena od nejbližší pláže 350 m. Hostům je k dis-
pozici pračka a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/týden. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 22921
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 22925
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky (v některých apartmánech může být patrové lůžko). Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 6,5 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 4,5 EUR/os.), plážový servis, povinný 
poplatek za úklid 25-35 EUR, dle velikosti apartmánu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, 
klimatizace 25 EUR/týden, Wi-Fi 25 EUR/týden (nutné objednat předem), domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Rezidence LIGHTHOUSE cena od 16 380 Kč *
Zcela nové, velmi pěkné a moderně zařízené apartmány 
vzdálené cca 200 m od pláže. Klientům je k dispozici TV, 
pračka, myčka, mikrovlnná trouba, klimatizace (za po-
platek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné 
objednat předem). Kryté parkovací místo
Objekt: 5 os. č. 22918
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem, ložnice se 2 samost. 
lůžky, koupelna se spchovým kouterm a WC, terasa.

0,2 0,4 0,4

Villa FRANCESCA  cena od 11 214 Kč *
Pěkná zrekonstruovaná vila disponující celkem 4 apart- 
mány, které jsou umístěny v klidnější části letoviska. 
Dům má společnou zahradu a je tak vhodný pro více 
spřátelených rodin. Hostům je k dispozici TV, klimatizace 
(poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné 
objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
(poplatek 35 EUR/pobyt). Rezervované 1 parkovací místo 
na apartmán.
Objekt: 8 os.  č. 22901
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, 2x ložnice s manželským lůžkem 
a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,3 0,3

Villaggio SOLMARE  cena od 8 757 Kč *
Nový rezidenční komplex s bazénem se nachází na klidném místě cca 300 m od centra Rosolina Mare a 900 m od pláže. 
Vkusně zařízené apartmány se nacházejí v přízemí nebo v 1. patře. Možnost využití vláčku z rezidence na pláž za po-
platek cca 20 EUR/rodina. K dispozici klimatizace (poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné objednat 
předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem (poplatek 35 EUR/pobyt). Vyhrazené parkovací místo přímo u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 22907
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os. č. 22905
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon (přízemní apartmány mají malou zahrádku).

0,9 0,3 0,3

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 52, 53 a 56. Pláž v letovisku Rosolina Mare

ROSOLINA MARE

Rezidence MAIREN cena od 11 466 Kč *
Rezidence vzdálená 150 m od písečné pláže s moderně 
zařízenými apartmány. Apartmány jsou vybavené TV, 
pračkou, el. roletami a ochrannou sítí proti komárům. 
K dispozici klimatizace (poplatek 25 EUR) a Wi-Fi (po-
platek 25 EUR, nutné objednat předem). Možnost gará-
žového parkování. 
Objekt: 5 os. č. 22915
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by, s kuchyňským koutem a jídelním koutem, ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4+2 os.  č. 22916
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
s kuchyňským koutem a jídelním koutem, ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s palandou pro děti s výškou 
max 160 cm, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,15 0,25 0,25

Rezidence VERANDA cena od 9 891 Kč *
Pěkná rezidence se zahradou situovaná blízko centra Rosoliny Mare. Apartmány jsou útulně zařízeny. Hostům 
je k dispozici BTV, pračka, Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem) a klimatizace (za poplatek 
25 EURtýden). 1 vyhrazené parkovací místo na zahradě.
Objekt: 6 os. č. 22931
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 7 os. č. 22911
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 9 os. č. 22939
Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Terasa. I. patro: Ložnice 
s manželským a samost. lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. II. patro: Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,4 0,15 0,15

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

0,35 0,2 0,2
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Condominium ACQUAMARINA cena od 12 600 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům s bazénem a výtahem je situovaný v centru letoviska. Přímo naproti 
domu se konají oblíbené večerní trhy. Hostům je k dispozici klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi 
(poplatek 25 EUR, nutné objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Rezervované jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: 6 os.  č. 22903
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,55 0,1 0,1

Villa CALICETI cena od 8 946 Kč *
Soukromá vilka situovaná 300 metrů od moře. Pěkně 
zařízený apartmán se nachází v 1. patře. Hostům je 
k dispozici Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné ob-
jednat předem). Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/týden. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 22935
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,3 0,5 0,5
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Villa MARCELLO cena od 8 253 Kč *
Vila s pěkně zařízenými osmi apartmány v přízemí a 1. patře je vzdálena od nejbližší pláže 350 m. Hostům je k dis-
pozici pračka a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/týden. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 22921
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 22925
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky (v některých apartmánech může být patrové lůžko). Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 6,5 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 4,5 EUR/os.), plážový servis, povinný 
poplatek za úklid 25-35 EUR, dle velikosti apartmánu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, 
klimatizace 25 EUR/týden, Wi-Fi 25 EUR/týden (nutné objednat předem), domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Rezidence LIGHTHOUSE cena od 16 380 Kč *
Zcela nové, velmi pěkné a moderně zařízené apartmány 
vzdálené cca 200 m od pláže. Klientům je k dispozici TV, 
pračka, myčka, mikrovlnná trouba, klimatizace (za po-
platek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné 
objednat předem). Kryté parkovací místo
Objekt: 5 os. č. 22918
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem, ložnice se 2 samost. 
lůžky, koupelna se spchovým kouterm a WC, terasa.

0,2 0,4 0,4

Villa FRANCESCA  cena od 11 214 Kč *
Pěkná zrekonstruovaná vila disponující celkem 4 apart- 
mány, které jsou umístěny v klidnější části letoviska. 
Dům má společnou zahradu a je tak vhodný pro více 
spřátelených rodin. Hostům je k dispozici TV, klimatizace 
(poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné 
objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
(poplatek 35 EUR/pobyt). Rezervované 1 parkovací místo 
na apartmán.
Objekt: 8 os.  č. 22901
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, 2x ložnice s manželským lůžkem 
a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,3 0,3

Villaggio SOLMARE  cena od 8 757 Kč *
Nový rezidenční komplex s bazénem se nachází na klidném místě cca 300 m od centra Rosolina Mare a 900 m od pláže. 
Vkusně zařízené apartmány se nacházejí v přízemí nebo v 1. patře. Možnost využití vláčku z rezidence na pláž za po-
platek cca 20 EUR/rodina. K dispozici klimatizace (poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné objednat 
předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem (poplatek 35 EUR/pobyt). Vyhrazené parkovací místo přímo u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 22907
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os. č. 22905
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon (přízemní apartmány mají malou zahrádku).

0,9 0,3 0,3

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 52, 53 a 56. Pláž v letovisku Rosolina Mare

ROSOLINA MARE

Rezidence MAIREN cena od 11 466 Kč *
Rezidence vzdálená 150 m od písečné pláže s moderně 
zařízenými apartmány. Apartmány jsou vybavené TV, 
pračkou, el. roletami a ochrannou sítí proti komárům. 
K dispozici klimatizace (poplatek 25 EUR) a Wi-Fi (po-
platek 25 EUR, nutné objednat předem). Možnost gará-
žového parkování. 
Objekt: 5 os. č. 22915
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by, s kuchyňským koutem a jídelním koutem, ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4+2 os.  č. 22916
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
s kuchyňským koutem a jídelním koutem, ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s palandou pro děti s výškou 
max 160 cm, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,15 0,25 0,25

Rezidence VERANDA cena od 9 891 Kč *
Pěkná rezidence se zahradou situovaná blízko centra Rosoliny Mare. Apartmány jsou útulně zařízeny. Hostům 
je k dispozici BTV, pračka, Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem) a klimatizace (za poplatek 
25 EURtýden). 1 vyhrazené parkovací místo na zahradě.
Objekt: 6 os. č. 22931
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 7 os. č. 22911
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 9 os. č. 22939
Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Terasa. I. patro: Ložnice 
s manželským a samost. lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. II. patro: Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,4 0,15 0,15

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

0,35 0,2 0,2

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Rezidence PATIO cena od 11 214 Kč *
Apartmány umístěné v několika menších budovách pouhých 100 m od pláže. K dispozici je bazén pro dospělé 
a zvlášť bazén pro děti a dětský koutek. Hostům je k dispozici pračka, BTV, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) 
a Wi-FI (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
35 EUR/pobyt. Parkování v areálu rezidence.
Objekt: 6 os. č. 22937
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a patrovým lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,1 0,6 0,6

100 m
OD PLÁŽE

55

Rezidence SPORTING cena od 8 946 Kč *
Rezidence Sporting se nachází uprostřed piniového háje a je vzdálena 500 m od moře a 300 m od centra letoviska. Na-
bízí ubytování v pěkně zařízených apartmánech. Hostům je k dispozici bazén pro dospělé i děti, dětské hřiště. Hostům 
je k dispozici BTV, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem  za popatek 35 EUR/pobyt. Parkování pro 1 auto na apartmán u objektu. 
Objekt: 6 os. č. 22924
Obytná místnost kuchyňským a jídelním koutem, rokládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským a patrovým 
lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 22934
Obytná místnost kuchyňským a jídelním koutem, rokládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. Ložni-
ce s patrovým a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon.
Objekt: 7 os. č. 22938
Obytná místnost kuchyňským a jídelním koutem, rokládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Ložni-
ce s jedním samost. lůžkem. Ložnice se 2. samost lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon.

0,5 0,3 0,3

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 6,5 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 4,5 EUR/os.), plážový servis, povinný 
poplatek za úklid 25-35 EUR, dle velikosti apartmánu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, 
klimatizace 25 EUR/týden, Wi-Fi 25 EUR/týden (nutné objednat předem), domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Villa FIORELLA  cena od 8 253 Kč *
Vkusně zařízené apartmány v přízemí soukromé vily si-
tuované 300m od hezké písečné pláže s pozvolným vstu-
pem a 200 m od centra letoviska. Apartmány jsou vyba-
vené BTV, klimatizací (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi 
(za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Hostům je k dispozi-
ci soukromá zahrada. Vyhrazené parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 22914
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, kou-
pelna s WC, předzahrádka.

0,3 0,2 0,
Villa VALENTINO cena od 8 946 Kč *
Řadové domky Valentino se nacházejí cca 900 m 
od centra Rosoliny Mare a 200 m od pěkné písečné 
pláže. Apartmány jsou účelně a jednoduše zařízeny. 
Hostům je k dispozici zahrádka s posezením, klimati-
zace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 
25 EUR/týden, nutné objednat předem). Možnost po-
bytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Vyhrazené parkovací místo. 
Objekt: 4 os.  č. 22908
Přízemí: obytná místnost s kuchyňským koutem. 1. pat-
ro: ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna 
se sprchou a WC.

0,25 0,5 0,5

Villa SCATOLE cena od 8 946 Kč *
Vila umístěná 800 m od centra střediska a 250 m od pláže. Účelně zařízené apartmány jsou umístěny v přízemí 
nebo 1. patře objektu. Hostům k dispozici Wi-Fi (za poplatek 25/EUR týden, nutné objednat předem). 
Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 22904
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,25 0,8 0,8

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 52, 53 a 54.

ROSOLINA MARE

Vila SUSY  cena od 8 946 Kč *
Pěkná vila celkem s 8 apartmány v přízemí nebo patře se nachází 250 m od písečné pláže. Hostům je k dispozici 
společná zahrada, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat 
předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Kryté parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 22927
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,25 0,5 0,5

Villa DEBORA cena od 9 891 Kč *
Velmi pěkná vila se třemi apartmány leží cca 800 m od centra Rosoliny Mare a 150 m od pláže. Hostům je k dispo-
zici pračka, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). 
Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/týden. Parkovací místo na zahradě objektu.
Objekt: 6 os. č. 22902
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,15 0,3 0,3

Rezidence VITTORIA cena od 8 946 Kč *
Velmi pěkně zrekonstruovaný apartmán v centru Rosoliny Mare a 400 m od nejbližší písečné pláže. Hostům je k dis-
pozici pračka, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). 
Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 22923
1. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,4 0,15 0,05

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Letovisko Rosolina Mare



Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, u rezidence Bissolati 
Wi-Fi. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky 
(klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid (klienti provedou sami nebo za poplatek 40-50 EUR, dle typu 
apartmánu). Fakultativní příplatky: dětská postýlka 20 EUR/týden, přistýlka 30 EUR/týden, klimatizace 50 EUR/
týden u vybraných apartmánů, domácí zvíře 35 EUR/týden. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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PALMOVÁ RIVIÉRA

Turisticky oblíbená oblast na východním pobřeží střední Itálie se skládá z několika městeček (San 
Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica, Cupra Marittima atd.). Hned na prv-

ní pohled Vás uchvátí nádherný výhled na moře a hory, které hýří barvami a vůní tymiánu, rozmarýnu, 
bazalky a olivovníků. Zdejší zázemí je vhodné pro ty, kteří chtějí relaxovat na rozlehlých písečných 
plážích a koupat se v blankytně modrém moři, ale i pro ty, kteří upřednostňují aktivní odpočinek. 
Téměř 5 km dlouhá přímořská promenáda, exotická vegetace s mnoha druhy palem a oleandrů vy-
tváří jedinečnou atmosféru městečka San Benedetta del Tronta, založeného před více než tisíci lety. 
Souběžně s pěší promenádou vede i cyklistická stezka, která Vám umožní během několika minut se 
přemístit z jednoho konce města na druhý a na chvíli zapomenout a osvobodit se od Vašeho auta.
Tipy pro volný čas: Pro malé i velké návštěvníky je zde aquapark Onda Blu v Tortoretu, nalezne-
te zde více jak 25 atrakcí od malých tobogánů pro děti až po „crazy kamikadze“, ze které budou 
mít strach i leckteří dospělí. Pro ty, kteří dají přednost historii a kultuře, doporučujeme navštívit 
městečko Colonnella (cca 20 km), kde se našly pozůstatky ještě z doby neolitu. Za návštěvu stojí 
městečko Ascoli Piceno ve vnitrozemí, na úpatí Apenin (cca 30 km od San Benedetta). Město je 
vystavěné podle římského způsobu a později dle středověkých zvyků. Každoročně se zde v letních 
měsících pořádá mnoho historických slavností. Každý, kdo hledá kousek nedotčené přírody, jistě 
rád navštíví jeskyně Frasassi (cca 120 km od San Benedetta), ve kterých se nachází různorodé 
propasti a jeskyně plné krápníků, jezírka, studny a malé tunely.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Rezidence SAN GIACOMO  cena od 8 505 Kč *
Rezidence s výtahem se nachází v klidné jižní části města San Benedetto, 10 m od moře v blízkosti pěší a cyklistické 
promenády. V okolí se nachází spousta obchodů, pizzerií, kaváren a cukráren. Hostům k dispozici TV a pračka. 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 21480
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a s kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,01 0,1 0,1

10 m
OD PLÁŽE

Rezidence CERVI cena od 8 190 Kč *
Moderní apartmán se nachází 200 m od pláže v blízkosti pěší a cyklistické promenády. Hostům k dispozici TV, 
myčka na nádobí a pračka. Parkování u objektu. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 21479
Obytná místnost se 2 rozkládacími pohovkami. Oddělená kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,2 0,2

Rezidence COLLEONI  cena od 8 190 Kč *
Pěkný moderně zařízený apartmán se nachází ve 2. patře moderní budovy vzdálené 250 metrů od moře. Vhodný pro 
větší rodinu s dětmi. Apartmán je vybaven TV, pračkou a klimatizací (za poplatek 50 EUR/týden). Možnost pobytu se 
psem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování u rezidence.
Objekt: 6 os.  č. 21476
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyn. koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 
třemi samostatnými lůžky - z toho jedno vysouvací. Koupelna s WC a vanou. Balkon.

0,2 0,5 0,3

Rezidence PIERROT cena od 8 190 Kč *
Rezidence se nachází přímo u pláže, v těsné blízkosti 
pěší promenády v jižní části města. Apartmány jsou buď 
v přízemí, každý má svůj vchod, vlastní parkovací místo 
a terasu, nebo v 1. patře s balkonem a parkovacím mís-
tem v garáži. Hostům je k dispozici moderní vybavení 
- TV, pračka, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek 50 EUR/
týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21450
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňský 
kout a jídelní kout. Ložnice s manželským lužkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon nebo terasa.

0,05 0,1 0,1

Rezidence STURZO cena od 8 190 Kč *
Velice pěkný apartmán se nachází v klidné vilkové čtvrti na jižním konci města San Benedetto. Hostům k dispozici 
TV a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování na ulici u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21483
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon.

0,35 0,3 0,3

Rezidence MAFFEI cena od 7 182 Kč *
Apartmánový dům se nachází přímo na pěší a cyklistic-
ké promenádě vedoucí podél pláže. V budově je hostům 
k dispozici výtah. Každý apartmán má balkon s bočním 
výhledem na moře, TV, pračku, klimatizaci (za poplatek 
50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21401
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,05 0,1 0,1

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence LEONCAVALLO cena od 6 552 Kč *
Rezidence nacházející se 200 m od hezké písečné pláže 
lemované palmami a pěší promenády s obchody a re-
stauracemi. Vkusně zařízené apartmány jsou umístěny 
v přízemí nebo 1. patře a jsou vybaveny BTV a pračkou. 
Vyhrazené parkovací místo u objektu nebo možnost 
garážového stání za poplatek 30 EUR/týden. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21473
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Společná zahrada k užívání.

0,2 0,2 0,2

Rezidence BISSOLATI cena od 7 182 Kč *
Apartmánový dům se nachází 200 m od pláže v blízkosti 
hlavní třídy, která vede k moři, kde je mnoho obchůdků 
a kaváren. Apartmány jsou vybaveny TV, Wi-Fi, společnou 
pračkou k užívání zdarma a klimatizací (za poplatek 
50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt. 
Objekt: 4 os. č. 21470
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Samostatná kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os. č. 21421
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a s kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,3 0,3

50 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

56



Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, u rezidence Bissolati 
Wi-Fi. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky 
(klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid (klienti provedou sami nebo za poplatek 40-50 EUR, dle typu 
apartmánu). Fakultativní příplatky: dětská postýlka 20 EUR/týden, přistýlka 30 EUR/týden, klimatizace 50 EUR/
týden u vybraných apartmánů, domácí zvíře 35 EUR/týden. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PALMOVÁ RIVIÉRA

Turisticky oblíbená oblast na východním pobřeží střední Itálie se skládá z několika městeček (San 
Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica, Cupra Marittima atd.). Hned na prv-

ní pohled Vás uchvátí nádherný výhled na moře a hory, které hýří barvami a vůní tymiánu, rozmarýnu, 
bazalky a olivovníků. Zdejší zázemí je vhodné pro ty, kteří chtějí relaxovat na rozlehlých písečných 
plážích a koupat se v blankytně modrém moři, ale i pro ty, kteří upřednostňují aktivní odpočinek. 
Téměř 5 km dlouhá přímořská promenáda, exotická vegetace s mnoha druhy palem a oleandrů vy-
tváří jedinečnou atmosféru městečka San Benedetta del Tronta, založeného před více než tisíci lety. 
Souběžně s pěší promenádou vede i cyklistická stezka, která Vám umožní během několika minut se 
přemístit z jednoho konce města na druhý a na chvíli zapomenout a osvobodit se od Vašeho auta.
Tipy pro volný čas: Pro malé i velké návštěvníky je zde aquapark Onda Blu v Tortoretu, nalezne-
te zde více jak 25 atrakcí od malých tobogánů pro děti až po „crazy kamikadze“, ze které budou 
mít strach i leckteří dospělí. Pro ty, kteří dají přednost historii a kultuře, doporučujeme navštívit 
městečko Colonnella (cca 20 km), kde se našly pozůstatky ještě z doby neolitu. Za návštěvu stojí 
městečko Ascoli Piceno ve vnitrozemí, na úpatí Apenin (cca 30 km od San Benedetta). Město je 
vystavěné podle římského způsobu a později dle středověkých zvyků. Každoročně se zde v letních 
měsících pořádá mnoho historických slavností. Každý, kdo hledá kousek nedotčené přírody, jistě 
rád navštíví jeskyně Frasassi (cca 120 km od San Benedetta), ve kterých se nachází různorodé 
propasti a jeskyně plné krápníků, jezírka, studny a malé tunely.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Rezidence SAN GIACOMO  cena od 8 505 Kč *
Rezidence s výtahem se nachází v klidné jižní části města San Benedetto, 10 m od moře v blízkosti pěší a cyklistické 
promenády. V okolí se nachází spousta obchodů, pizzerií, kaváren a cukráren. Hostům k dispozici TV a pračka. 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 21480
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a s kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,01 0,1 0,1

10 m
OD PLÁŽE

Rezidence CERVI cena od 8 190 Kč *
Moderní apartmán se nachází 200 m od pláže v blízkosti pěší a cyklistické promenády. Hostům k dispozici TV, 
myčka na nádobí a pračka. Parkování u objektu. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 21479
Obytná místnost se 2 rozkládacími pohovkami. Oddělená kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,2 0,2

Rezidence COLLEONI  cena od 8 190 Kč *
Pěkný moderně zařízený apartmán se nachází ve 2. patře moderní budovy vzdálené 250 metrů od moře. Vhodný pro 
větší rodinu s dětmi. Apartmán je vybaven TV, pračkou a klimatizací (za poplatek 50 EUR/týden). Možnost pobytu se 
psem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování u rezidence.
Objekt: 6 os.  č. 21476
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyn. koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 
třemi samostatnými lůžky - z toho jedno vysouvací. Koupelna s WC a vanou. Balkon.

0,2 0,5 0,3

Rezidence PIERROT cena od 8 190 Kč *
Rezidence se nachází přímo u pláže, v těsné blízkosti 
pěší promenády v jižní části města. Apartmány jsou buď 
v přízemí, každý má svůj vchod, vlastní parkovací místo 
a terasu, nebo v 1. patře s balkonem a parkovacím mís-
tem v garáži. Hostům je k dispozici moderní vybavení 
- TV, pračka, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek 50 EUR/
týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21450
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňský 
kout a jídelní kout. Ložnice s manželským lužkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon nebo terasa.

0,05 0,1 0,1

Rezidence STURZO cena od 8 190 Kč *
Velice pěkný apartmán se nachází v klidné vilkové čtvrti na jižním konci města San Benedetto. Hostům k dispozici 
TV a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování na ulici u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21483
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon.

0,35 0,3 0,3

Rezidence MAFFEI cena od 7 182 Kč *
Apartmánový dům se nachází přímo na pěší a cyklistic-
ké promenádě vedoucí podél pláže. V budově je hostům 
k dispozici výtah. Každý apartmán má balkon s bočním 
výhledem na moře, TV, pračku, klimatizaci (za poplatek 
50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21401
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,05 0,1 0,1

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence LEONCAVALLO cena od 6 552 Kč *
Rezidence nacházející se 200 m od hezké písečné pláže 
lemované palmami a pěší promenády s obchody a re-
stauracemi. Vkusně zařízené apartmány jsou umístěny 
v přízemí nebo 1. patře a jsou vybaveny BTV a pračkou. 
Vyhrazené parkovací místo u objektu nebo možnost 
garážového stání za poplatek 30 EUR/týden. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21473
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Společná zahrada k užívání.

0,2 0,2 0,2

Rezidence BISSOLATI cena od 7 182 Kč *
Apartmánový dům se nachází 200 m od pláže v blízkosti 
hlavní třídy, která vede k moři, kde je mnoho obchůdků 
a kaváren. Apartmány jsou vybaveny TV, Wi-Fi, společnou 
pračkou k užívání zdarma a klimatizací (za poplatek 
50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt. 
Objekt: 4 os. č. 21470
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Samostatná kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os. č. 21421
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a s kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,3 0,3

50 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

56 57

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, klimatizaci u rezidence 
Leopardi (v termínu 27.6.-29.8.), Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude 
uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid 
(klienti provedou sami nebo za poplatek 40-50 EUR, dle typu apartmánu). Fakultativní příplatky: klimatizace 
50 EUR/týden u vybraných apartmánů, dětská postýlka 20 EUR/týden, přistýlka 30 EUR/týden, domácí zvíře 50 EUR/
týden. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Rezidence FERRUCCI  cena od 9 198 Kč *
Velmi pěkný, moderní apartmán se nachází 20 m od písečné pláže a 200 m od pěší a cyklistické promenády. Hos-
tům k dispozici TV a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování v garáži 
u apartmánové budovy za poplatek 30 EUR/týden.
Objekt: 6 os. č. 21481
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s palandou. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,02 0,2 0,2

20 m
OD PLÁŽE

Rezidence ÉLITE cena od 9 513 Kč *
Kompletně zrekonstruovaný apartmánový dům v centrál-
ní části Martinsicura, 50 m od pláže a pěší promenády. 
Apartmány jsou luxusně zařízeny TV, pračkou, myčkou 
na nádobí (ve vybraných apartmánech, nutno nahlásit při 
rezervaci), klimatizací (za poplatek 50 EUR/týden), žehlič-
kou, žehlicím prknem, trezorem a Wi-Fi (v ceně). K ubyto-
vání povinný popl. za plážový servis (50-80 EUR, dle obdo-
bí). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 50 EUR/
pobyt. Parkovací místo 30 EUR/týden (dle dostupnosti).
Objekt: 6 os. č. 21477
Obytná místnost s rozkládací pohovkou, kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa nebo balkon.

0,05 0,1 0,1

MARTINSICURO

Rezidence ALIGHIERI cena od 6 552 Kč *
Nová moderní rezidence s luxusně vybavenými apartmány 
je vzdálena 200 m od pláže a promenády. Všechny apt. 
jsou vybaveny TV+SAT, pračkou a Wi-Fi (v ceně). Reziden-
ce má výtah a bezbariérový vstup. U apartmánů v druhém 
patře možnost klimatizace (za poplatek 50 EUR/týden, 
na vyžádání). Parkování u objektu. 
Objekt: 4 os.  č. 21435
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby, kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna se sprchou a WC. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21436
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby, 
kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 2 koupelny 
s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,2 0,2

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence SIRENA  cena od 8 190 Kč *
Moderní apartmány s výtahem se nachází přímo u pláže a pěší promenády v klidné jižní části střediska, pouhých 
1,5 km od vodního parku Onda Blu. Apartmány jsou vybaveny TV a pračkou. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování před objektem.
Objekt: 6 os.  č. 21482
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,05 0,1 0,1

TORTORETO LIDO

50 m
OD PLÁŽE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Rezidence FIERAMOSCA  cena od 7 182 Kč *
Velice pěkný apartmán se nachází v klidné jižní části 
města cca 50 m od písečné pláže v blízkosti pěší pro-
menády. Hostům je k dispozici TV, pračka a klimatizace 
(za poplatek 50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím 
zvíretem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 21485
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., s kuchyň-
ským a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,05 0,15 0,15

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence DA GIUSSANO cena od 8 190 Kč *
Pěkně zařízený apartmán se nachází 200 m od pláže 
jižní části města San Benedetto, v blízkosti mnoha ob-
chodů, pizzerií, kaváren a cukráren. Hostům k dispozi-
ci TV a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování na uzavřeném 
parkovišti u domu (dle dostupnosti).
Objekt: 6 os. č. 21478
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. Oddělená 
kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 3 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,2 0,2

VILLAROSA

Rezidence EL CHICO cena od 7 875 Kč *
Moderní rezidence se nachází přímo u pláže a pěší pro-
menády v centru letoviska. V rezidenci je výtah a bez-
bariérový přístup. Apartmány jsou vybaveny TV, pračkou, 
klimatizací (popl. 50 EUR/týden) a Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za popl. 50 EUR/pobyt. 
Parkování 150 m od rezidence na soukromém parkovišti. 
Objekt: 4 os.  č. 21424
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem, kuchyň. a jídel-
ním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21425
Obytná místnost s rozkl. lůžkem, kuchyň. koutem a jídel-
ním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.0,05 0,05 0,05

50 m
OD PLÁŽE

ALBA ADRIATICA

Rezidence LEOPARDI cena od 5 544 Kč *
Krásná moderní rezidence leží v klidné ulici přesto v těsné blízkosti centra letoviska. V rezidenci je výtah, před reziden-
cí prostor pro cvičení a parkovací místa. Apartmány jsou vybaveny TV, pračkou, Wi-Fi (v ceně) a klimatizací (v termínu 
27.6.-29.8. v ceně, jinak za poplatek 50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: studio 2 os.  č. 21432
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.
Objekt: 2 os.  č. 21413
Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os.  č. 21414
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21423
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,25 0,1 0,1

Rezidence BARRACA  cena od 7 182 Kč *
Nová moderní rezidence nacházející se v klidné části městečka je vhodná pro milovníky klidu a odpočinku. Rezidence 
je vzdálena 150 m od pláže. Možnost parkování na privátním parkovišti u objektu. Na rušnou promenádu střediska 
Alba Adriatica dojdete po pouhých 7 minutách chůze podél pobřeží. Apartmány jsou vybaveny TV a pračkou. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za popl. 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os. č. 21415
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Velká terasa s přímým výhledem na moře.
Objekt: 5 os.  č. 21417
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s palandou. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,15 0,25 0,25
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, závěrečný úklid, 
plážový servis do 5.6. a od 6.9.2020, Wi-Fi u rezidencí Pinetina, Sea Resort, Mac, Gugu, Azzurra a Kara. Cena ne-
zahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní 
nebo za poplatek 10 EUR/os./pobyt), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 5 EUR/os./pobyt), plážový 
servis 35 EUR/týden v období 6.6.-5.9.2020 (nutno objednat předem), parkování uvnitř rezidence Mac, Gugu, Azzu-
rra, Green Marine, Azzura Mare 35 EUR/týden. Fakultativní příplatky: přistýlka 30 EUR/týden, dětská postýlka 
20 EUR/týden, klimatizace v Rezidenci Elena 30 EUR/týden, klimatizace v rezidencích Sea Resort, Green Marine, 
Gugu, Mac, Azzurra a Pinetina 35 EUR/týden. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace 
a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací uby-
tovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence PINETINA cena od 9 198 Kč *
Rezidence v nejsevernější části Silvi Marina cca 3 km od centra. Jde o komplex dvoupatrových vilek, kdy v každé vilce 
je 8 rekreačně vybavených apartmánů. Apartmány pro 4 os. jsou v přízemí a mají vlastní zahrádku. Pláž je od rezidence 
oddělena borovicovým hájem. Hostům je k dispozici Wi-Fi (zdarma) a klimatizace ve vybraných apartmánech (za popl. 
35 EUR/týden). Parkování v blízkém okolí rezidence. Po dohodě možnost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: 4 os. č. 21608
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, předzahrádka.
Objekt: 6 os. č. 21609
I. patro: Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchou a WC, balkon. 2. patro: ložnice se dvěma lůžky, koupelna se sprchou a WC.

Komplex GREEN MARINE cena od 7 875 Kč *
Oplocená rezidence skládající se z několika budov s pro-
stornou zahradou leží přímo u moře v klidné části Silvi 
Marina. Centrum je vzdáleno cca 30 minut chůze po plá-
ži. Parkování v areálu rezidence za poplatek 35 EUR/
týden (nutno objednat předem při rezervaci). Po dohodě 
možnost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: studio 4 os.  č. 21601
Obytná místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyň-
ský kout, koupelna se sprchou, WC.
Objekt: 4 os.  č. 21602
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21604
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, lož-
nice se 2 lůžky nebo patrovým lůžkem, koupelna se 
sprchou a WC, balkon.

0,1 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

SILVI MARINA

Typické přímořské letovisko ležící na pobřeží Jaderského moře. Protáhlé řady domů a vilek po-
dél písčité pláže, promenáda a řady obchodů, barů a restaurací. Jiný kolorit mu ovšem dodávají 

zvedající se kopce hned za městečkem, na nichž najdete starobylé vesničky jako Silvi Paese či Sant 
d´Angelo. V Silvi Marina najdete mnoho barů, cukráren, pizzerií, restaurací, ale také 2 obchodní domy, 
několik supermarketů s potravinami, mnoho butiků a spoustu různých obchodů. Toto krásné letovisko 
leží v překrásné oblasti Abruzzo, která není ještě tolik poznamenaná turistickým ruchem. 
Tipy pro volný čas: V blízkém okolí najdete spoustu architektonických pozoruhodností. Krásnou 
bílou antiku, románskou architekturu, důstojnou gotiku a renesanci, která je zde k vidění snad 
v každém městečku. Přesvědčíte se o tom sami, navštívíte-li např. Atri, údajně nejstarší město 
východního pobřeží Itálie, které dalo jméno tomuto pobřeží, nazývané adriatické. Spousta z Vás 
jistě neodolá a navštíví Řím s památkami jako je Koloseum, Forum Romanum, Kapitol s jezdeckou 
sochou Marka Aurelia, Benátské náměstí, Panteon či Vatikán s Bazilikou sv. Petra. Každý čtvrtek se 
v Silvi Marina konají trhy s možností nákupu oblečení, ovoce a dalšího sortimentu.

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence MAC cena od 7 875 Kč *
Moderně zařízená rezidence s výtahem. Nachází se 
v centru městečka pár kroků od pláže. Parkování v pod-
zemních garážích (za poplatek 35 EUR/týden) nebo 
na ulici před rezidencí. Hostům je k dispozici Wi-Fi 
(zdarma). Možnost dokoupení polopenze v rezidenci Sea 
Resort 22 EUR/os./den, (děti do 2 let zdarma, děti 2-6 let 
11 EUR/den, děti 6-12 let 16 EUR /den). Po dohodě mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: studio 4 os.  č. 21610
Obytná místnost se dvěma rozkl. lůžky a kuchyňským 
koutem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4 os.  č. 21612
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon. Některé apartmány 
mají místnosti oddělené pouze dřevěnou přepážkou.
Objekt: 6 os. č. 21613
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna (sprcha, 
WC), balkon nebo předzahrádka.

0,05 0,05 0,05

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence GUGU cena od 9 198 Kč *
Rezidence ležící přímo u pláže v samotném centru měs-
tečka Silvi Marina. Vřele doporučujeme klientům, kteří 
mají rádi každodenní procházky po obchůdcích a rádi 
si posedí v kavárnách a restauracích. Rezidence má vý-
tah a parkovací místa na oploceném dvoře (za poplatek 
35 EUR/týden). Všechny apartmány mají úplný nebo čás-
tečný výhled na moře. Naproti přes ulici se nachází resi-
dence MAC. Možnost dokoupení polopenze v rezidenci 
Sea Resort 22 EUR/os./den (děti do 2 let zdarma, děti 
3-5 let 11 EUR/den, děti 6-12 let 16 EUR/den). Po dohodě 
možnost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: 4 os.  č. 21611
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 21634
Obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací 
pohovkou pro 2 os., 2x ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon. Možnost 
klimatizace (za poplatek 35 EUR/týden).

0,02 0,05 0,05

PŘÍMO
NA PLÁŽI

MOŽNOST 
POLOPENZE

Rezidence SEA RESORT cena od 7 875 Kč *
Čtyřpatrová rezidence s výtahem se nachází přímo v cen-
tru Silvi Marina, v jedné z postranních uliček kolmých 
na promenádu. Většina apartmánů má výhled na moře. 
Hostům je k dispozici Wi-Fi (zdarma), střešní terasa s ví-
řivkou (vířivka je funkční v období 8.6.-7.9.2020, nutná 
koupací čepice) a soukromá písečná pláž. Možnost dokou-
pení polopenze 22 EUR/os./den, (děti do 2 let zdarma, děti 
2-6 let 11 EUR/den, děti 6-12 let 16 EUR/den). Klimatizace 
za popl. 35 EUR/týden. Po dohodě možnost pobytu s ma-
lým domácím zvířetem zdarma.  
Objekt: studio 2 os. č. 21627
Obytná místnost s manželským lůžkem a kuchyňským 
koutem, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: studio 3 os. č. 21633
Obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládacím 
lůžkem a kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 4 os. č. 21628
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby a kuchyň. 
koutem, ložnice s manž. lůžkem, 2 koupelny s WC, balkon. 
Objekt: 6 os. č. 21629
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby a kuchyň. 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky, 3 koupelny s WC, balkon.

0,08 0,05 0,05

80 m
OD PLÁŽE

MOŽNOST 
POLOPENZE

Rezidence AZZURRA cena od 9 198 Kč *
Rezidence v centru Silvi Marina, přímo na hlavní tří-
dě, tzv. „lungo mare“. Od pláže je vzdálena pouhých 
50 m. Apartmány mají úplný nebo částečný výhled 
na moře. Parkování na oploceném dvoře (za poplatek 
35 EUR/týden). Hostům je k dispozici Wi-Fi (zdarma) 
a ve vybraných apartmánech klimatizace (za poplatek 
35 EUR/týden). Možnost dokoupení polopenze v Re-
zidenci Sea Resort 22 EUR /os./ den, (děti do 2 let 
zdarma, děti 2-6 let 11 EUR/den, děti 6-12 let 16 EUR 
/den). Rezidence je vhodná pro rodiny s dětmi a menší 
kolektivy. Po dohodě možnost pobytu s malým domá-
cím zvířetem zdarma.
Objekt: 4 os. č. 21630
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyň. a jídelní kout, ložnice s manželským lůžkem, kou-
pelna s WC, balkon. 

0,05 0,05 0,05

50 m
OD PLÁŽE

MOŽNOST 
POLOPENZE

Rezidence KARA cena od 9 198 Kč *
Moderní rezidence se nachází v centru letoviska, jen 
pár kroků od pláže - v jedné s postranních uliček, kte-
ré jsou kolmé na promenádu. Hostům je k dispozici 
Wi-Fi (zdarma). Parkování v okolí rezidence. Možnost 
dokoupení polopenze v rezidenci Sea Resort 22 EUR/
os./ den, (děti do 2 let zdarma, děti 2-6 let 11 EUR/den, 
děti 6-12 let 16 EUR /den). Po dohodě možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem zdarma. 
Objekt: 4 os. č. 21631
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna s WC balkon. 
Objekt: 6 os. č. 21632
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 lůžky, koupelna s WC, předzahrádka.

0,08 0,1 0,1

80 m
OD PLÁŽE

0,05 0,5 0,2

Rezidence ELENA cena od 9 198 Kč *
Moderní rezidenční komplex nacházející se v klidnější části Silvi Marina, pár metrů od vlastní soukromé pláže. 
Rezidence s komfortně vybavenými apartmány. Klientům je k dispozici recepce, restaurace, bar, fitness a bazén 
(v provozu od 8.6. do 7.9.2020 v čase 9-13 a 15-18 hod., koupání pouze v koupací čepici). Apartmány a studia jsou 
vybaveny TV, trezorem, klimatizací (za poplatek 30 EUR/týden), mají balkon s výhledem na moře. Parkování v areálu 
rezidence. Wi-Fi v prostoru recepce (zdarma). Po dohodě možnost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: studio 2 os. č. 21625
Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: studio 3 os. č. 21626 
Obytná místnost s kuchyň. koutem, manžel. lůžkem a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4 os. č. 21619
Obytná místnost s odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 1,5 1,5

Kvalitní klimatizované autobusy 
značky Setra splňující maximální 
komfort pro pohodlné cestování.

www.gumdrop.cz
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Rezidence HEAVEN  cena od 9 513 Kč *
Rezidence se nachází na klidném místě, ze kterého je nádherný výhled na pobřeží Capo Vaticano a na Liparské 
ostrovy. Místo je plné zeleně a tropických rostlin. Apartmány v centrální části rezidence jsou vzdálny od pláže cca 
550 m. Hostům je k dispozici restaurace, bar, místnost s TV, bazén, parkoviště a fotbalové hřiště. Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 70 EUR (nesmí do společenských místností).
Objekt: 4 os. č. 23290
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 5 os. č. 23291
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 6 os. č. 23292
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,55 0,9 0,9

Villaggio MARCO POLO  cena od 8 190 Kč *
Pěkné villaggio situované poblíž nádherné pláže Riaci - Santa Domenica, na jednom z nejkrásnějších míst Capo 
Vaticana, cca 2 km od úchvatného městečka Tropea. Villaggio je zbudované ve více úrovních směrem do svahu s pa-
noramatickým výhledem. Na první úrovni se nachází recepce a depandance. Na druhé úrovni najdeme apartmány 
a hotelové pokoje zasazené do zeleně citronovníků a pomerančovníků. Uprostřed se nachází bazén, amfiteátr, 
fotbalové hřiště a tenisový kurt. Třetí úroveň je situovaná přímo u pláže, zde najdete bary, obchody a restaurace. 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 30 EUR (nesmí se pohybovat ve veřejných prostorech).
Objekt: studio 3 os. č. 23263
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a se 3 samostatnými lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. 
Objekt: 4 os. č. 23264
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 5 os. č. 23265
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,2 0,05 0,05

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, plážový servis do 20.6. a od 5.9., animační program, bazén. Cena 
nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), povinný poplatek za závěrečný 
úklid 35 EUR, ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 8 EUR/os.), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, 
nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis 90 EUR/týden. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 30 EUR. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

KALÁBRIE

Kalábrie, nejjižněji položená část italského poloostrova, je jednou z nejkrásnějších oblastí celého 
Středomoří. Je obklopena Jónským a Tyrhénským mořem, které Vás okouzlí svojí barvou pře-

cházející od azurové až po temně zelenou.
Oblast Ricadi-Capo Vaticano je proslavená svými krásnými písčitými plážemi, skalnatými útesy 
a křišťálovým mořem. Nachází se nedaleko historického města Tropea. Capo Vaticano je obklopeno 
rozmanitou zelení a poskytuje romantický výhled na Liparské ostrovy a z některých míst až na Si-
cílii. Tato oblast byla turistickým světem objevena teprve před pár lety. Ten zůstal ohromen její krá-
sou, panenskými plážemi, a zvláště pak důkladně zakonzervovaným způsobem života plným tradic.
Branou k mysu Capo Vaticano je Briatico, letovisko s krásnými písčitými plážemi má co nabídnout 
i těm, kteří se zajímají o historii. První písemné záznamy o místním osídlení jsou již z 12. století 
a jsou spojeny především s výše položeným Briatico Vecchio, kde v minulosti stálo 12 kostelů a tři 
kláštery, jež ale bylo zničeno při zemětřesení v roce 1638 a nyní jsou zde ještě znatelné pozůstatky 
středověkého hradu. Na pláži zůstaly dvě z původních pěti věží, pětiboká La Roccheta, postavená 
původně Řeky a přebudovaná Římany a Torre Sant´Irene, zbudovaná více králem španělským.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, klimatizace, parkovací místo, 
plážový servis, ložní prádlo, závěrečný úklid. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájez-
dových pokynech), klubová karta 15 EUR/os. nad 4 roky/týden (bazén, animační program, tenisový kurt), ručníky 
(klienti musí mít vlastní). Fakultativní příplatky: dětská postýlka 50 EUR/týden, malé domácí zvíře 50 EUR 
(nesmí se pohybovat ve veřejných prostorách na pláži). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Villaggio GREEN GARDEN CLUB cena od 7 371 Kč *
Hezké villaggio umístěné na tyrhénském pobřeží v krásném zálivu nedaleko městečka Briatico a necelých 20 km 
od městečka Tropea. Soukromá pláž je pouhých 100 m od areálu a je vybavena převlékacími kabinkami, WC, barem 
a dětským koutkem. V areálu je pro klienty k dispozici bazén, bar s terasou, restaurace, plážový servis, recepce, parkovi-
ště u objektu, tenisový kurt, amfiteátr. Na místě možnost dokoupení polopenze nebo plné penze. 
Objekt: 3 os.  č. 23230
Obytná místnost se samost. lůžkem a kuchyň. koutem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, terasa.
Objekt: 4 os. č. 23232
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna 
se sprchou a WC, terasa se zahrádkou.

0,1 0,1 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, parkovací místo, bazén, 
závěrečný úklid, plážový mikrobus, slunečníky a plážová křesla. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše 
bude uvedena v nájezdových pokynech), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os.), ložní prádlo 
(klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den (pouze 
na vyžádání při rezervaci), polopenze s ¼ litru vína a ½ litrem vody 15 EUR/den (kromě srpna), plná penze s ¼ litru 
vína a ½ litrem vody 20 EUR/den (kromě srpna). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: poby-
tovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), klubová karta 17,5 EUR/os./týden (bazén, animační 
program, tenisový kurt, plážový mikrobus) v termínu 27.6.-5.9., ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 
7 EUR/os./výměna), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 7 EUR/os./výměna), povinný poplatek 
za závěrečný úklid 56 EUR. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 70 EUR. Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena 
nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Rezidence LA FATTORIA cena od 6 237 Kč *
Rezidence se nachází na klidném místě, v městečku Ricadi - část Torre Ruffa. Od městečka Tropea je vzdálena 7 km. 
U rezidence se nachází krásná  malá pláž z bílého písku a skalnatými útesy. Klientům je k dispozici bazén (26.5.-
22.9.), bar, parkoviště, klimatizace (5 EUR/den - na vyžádání při rezervaci) a slunečníky s lehátky. Na místě možnost 
dokoupení polopenze nebo plné penze.
Objekt: Studio 2 os. č. 23207
Ložnice s manželským lůžkem, koupelna se sprchou a WC, kuchyňský kout na kryté terase.
Objekt: 4 os. č. 23208
Obytná místnost s kuch. koutem a palandou, ložnice s manž. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon nebo terasa.
Objekt: 6 os. č. 23209
Obytná místnost s kuchyňským koutem a palandou, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky, koupelna se 
sprchou a WC, balkon nebo terasa.

0,3 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, užívání bazénu, parkovací 
místo. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), závěrečný úklid 
25-30 EUR dle velikosti apartmánu, ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os./výměna), ložní 
prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os./výměna). Fakultativní příplatky: druhé parkovací 
místo 30 EUR/týden, domácí zvíře 30 EUR, dětská postýlka 30 EUR/týden (nutno hlásit při rezervaci). Kauce: 
50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Rezidence LIMONETO cena od 5 922 Kč *
Rezidence se 14 apartmány se nachází 450 m od bílých písečných pláží s kamennými útesy a pouhých 7 km od městečka 
Tropea, nazývané i Perla Kalábrie. V rezidenci je klientům k dispozici hřiště na minifotba, gril, dětské hřiště, bar, TV+SAT, 
bazén s animačním programem, parkoviště a slunečníky. Některé apartmány mají výhled na moře. Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 30 EUR.
Objekt: 4 os. č. 23266
Obývací místnost s kuchyň. koutem, ložnice s manžel. lůžkem a 2 samostat. lůžky, koupelna s WC, veranda.
Objekt: 5 os. č. 23267
Obývací místnost s palandou a samostatným lůžkem, samostatná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským lůžkem, koupelna s WC, terasa.

0,45 0,3 0,3

* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Rezidence HEAVEN  cena od 9 513 Kč *
Rezidence se nachází na klidném místě, ze kterého je nádherný výhled na pobřeží Capo Vaticano a na Liparské 
ostrovy. Místo je plné zeleně a tropických rostlin. Apartmány v centrální části rezidence jsou vzdálny od pláže cca 
550 m. Hostům je k dispozici restaurace, bar, místnost s TV, bazén, parkoviště a fotbalové hřiště. Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 70 EUR (nesmí do společenských místností).
Objekt: 4 os. č. 23290
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 5 os. č. 23291
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 6 os. č. 23292
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,55 0,9 0,9

Villaggio MARCO POLO  cena od 8 190 Kč *
Pěkné villaggio situované poblíž nádherné pláže Riaci - Santa Domenica, na jednom z nejkrásnějších míst Capo 
Vaticana, cca 2 km od úchvatného městečka Tropea. Villaggio je zbudované ve více úrovních směrem do svahu s pa-
noramatickým výhledem. Na první úrovni se nachází recepce a depandance. Na druhé úrovni najdeme apartmány 
a hotelové pokoje zasazené do zeleně citronovníků a pomerančovníků. Uprostřed se nachází bazén, amfiteátr, 
fotbalové hřiště a tenisový kurt. Třetí úroveň je situovaná přímo u pláže, zde najdete bary, obchody a restaurace. 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 30 EUR (nesmí se pohybovat ve veřejných prostorech).
Objekt: studio 3 os. č. 23263
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a se 3 samostatnými lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. 
Objekt: 4 os. č. 23264
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 5 os. č. 23265
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,2 0,05 0,05

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, plážový servis do 20.6. a od 5.9., animační program, bazén. Cena 
nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), povinný poplatek za závěrečný 
úklid 35 EUR, ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 8 EUR/os.), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, 
nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis 90 EUR/týden. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 30 EUR. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

KALÁBRIE

Kalábrie, nejjižněji položená část italského poloostrova, je jednou z nejkrásnějších oblastí celého 
Středomoří. Je obklopena Jónským a Tyrhénským mořem, které Vás okouzlí svojí barvou pře-

cházející od azurové až po temně zelenou.
Oblast Ricadi-Capo Vaticano je proslavená svými krásnými písčitými plážemi, skalnatými útesy 
a křišťálovým mořem. Nachází se nedaleko historického města Tropea. Capo Vaticano je obklopeno 
rozmanitou zelení a poskytuje romantický výhled na Liparské ostrovy a z některých míst až na Si-
cílii. Tato oblast byla turistickým světem objevena teprve před pár lety. Ten zůstal ohromen její krá-
sou, panenskými plážemi, a zvláště pak důkladně zakonzervovaným způsobem života plným tradic.
Branou k mysu Capo Vaticano je Briatico, letovisko s krásnými písčitými plážemi má co nabídnout 
i těm, kteří se zajímají o historii. První písemné záznamy o místním osídlení jsou již z 12. století 
a jsou spojeny především s výše položeným Briatico Vecchio, kde v minulosti stálo 12 kostelů a tři 
kláštery, jež ale bylo zničeno při zemětřesení v roce 1638 a nyní jsou zde ještě znatelné pozůstatky 
středověkého hradu. Na pláži zůstaly dvě z původních pěti věží, pětiboká La Roccheta, postavená 
původně Řeky a přebudovaná Římany a Torre Sant´Irene, zbudovaná více králem španělským.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, klimatizace, parkovací místo, 
plážový servis, ložní prádlo, závěrečný úklid. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájez-
dových pokynech), klubová karta 15 EUR/os. nad 4 roky/týden (bazén, animační program, tenisový kurt), ručníky 
(klienti musí mít vlastní). Fakultativní příplatky: dětská postýlka 50 EUR/týden, malé domácí zvíře 50 EUR 
(nesmí se pohybovat ve veřejných prostorách na pláži). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Villaggio GREEN GARDEN CLUB cena od 7 371 Kč *
Hezké villaggio umístěné na tyrhénském pobřeží v krásném zálivu nedaleko městečka Briatico a necelých 20 km 
od městečka Tropea. Soukromá pláž je pouhých 100 m od areálu a je vybavena převlékacími kabinkami, WC, barem 
a dětským koutkem. V areálu je pro klienty k dispozici bazén, bar s terasou, restaurace, plážový servis, recepce, parkovi-
ště u objektu, tenisový kurt, amfiteátr. Na místě možnost dokoupení polopenze nebo plné penze. 
Objekt: 3 os.  č. 23230
Obytná místnost se samost. lůžkem a kuchyň. koutem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, terasa.
Objekt: 4 os. č. 23232
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna 
se sprchou a WC, terasa se zahrádkou.

0,1 0,1 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, parkovací místo, bazén, 
závěrečný úklid, plážový mikrobus, slunečníky a plážová křesla. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše 
bude uvedena v nájezdových pokynech), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os.), ložní prádlo 
(klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den (pouze 
na vyžádání při rezervaci), polopenze s ¼ litru vína a ½ litrem vody 15 EUR/den (kromě srpna), plná penze s ¼ litru 
vína a ½ litrem vody 20 EUR/den (kromě srpna). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: poby-
tovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), klubová karta 17,5 EUR/os./týden (bazén, animační 
program, tenisový kurt, plážový mikrobus) v termínu 27.6.-5.9., ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 
7 EUR/os./výměna), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 7 EUR/os./výměna), povinný poplatek 
za závěrečný úklid 56 EUR. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 70 EUR. Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena 
nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Rezidence LA FATTORIA cena od 6 237 Kč *
Rezidence se nachází na klidném místě, v městečku Ricadi - část Torre Ruffa. Od městečka Tropea je vzdálena 7 km. 
U rezidence se nachází krásná  malá pláž z bílého písku a skalnatými útesy. Klientům je k dispozici bazén (26.5.-
22.9.), bar, parkoviště, klimatizace (5 EUR/den - na vyžádání při rezervaci) a slunečníky s lehátky. Na místě možnost 
dokoupení polopenze nebo plné penze.
Objekt: Studio 2 os. č. 23207
Ložnice s manželským lůžkem, koupelna se sprchou a WC, kuchyňský kout na kryté terase.
Objekt: 4 os. č. 23208
Obytná místnost s kuch. koutem a palandou, ložnice s manž. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon nebo terasa.
Objekt: 6 os. č. 23209
Obytná místnost s kuchyňským koutem a palandou, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky, koupelna se 
sprchou a WC, balkon nebo terasa.

0,3 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, užívání bazénu, parkovací 
místo. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), závěrečný úklid 
25-30 EUR dle velikosti apartmánu, ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os./výměna), ložní 
prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os./výměna). Fakultativní příplatky: druhé parkovací 
místo 30 EUR/týden, domácí zvíře 30 EUR, dětská postýlka 30 EUR/týden (nutno hlásit při rezervaci). Kauce: 
50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Rezidence LIMONETO cena od 5 922 Kč *
Rezidence se 14 apartmány se nachází 450 m od bílých písečných pláží s kamennými útesy a pouhých 7 km od městečka 
Tropea, nazývané i Perla Kalábrie. V rezidenci je klientům k dispozici hřiště na minifotba, gril, dětské hřiště, bar, TV+SAT, 
bazén s animačním programem, parkoviště a slunečníky. Některé apartmány mají výhled na moře. Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 30 EUR.
Objekt: 4 os. č. 23266
Obývací místnost s kuchyň. koutem, ložnice s manžel. lůžkem a 2 samostat. lůžky, koupelna s WC, veranda.
Objekt: 5 os. č. 23267
Obývací místnost s palandou a samostatným lůžkem, samostatná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským lůžkem, koupelna s WC, terasa.

0,45 0,3 0,3

* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Villaggio COSTA DEL MITO cena od 8 190 Kč *
Villaggio leží v srdci pobřeží Cilento a je umístěný na mírném svahu uprostřed nedotknuté přírody národního parku 
Cilento. Villaggio je velmi klidné a vhodné pro relaxaci i přesto, že v okolí jsou významná turistická místa jako je 
Palinuto a Camerota. Hostům je k dispozici fotbalové hřiště, tenisový kurt, společenská místnost s TV, restaurace a bar. 
Objekt: bungalov 2 os. č. 23297
Kuchyňský kout a jídelní na kryté verandě s výhledem na moře. Obytná místnost s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem.
Objekt: bungalov 4 os. č. 23298
Kuchyňský kout a jídelní na kryté verandě. Obytná místnost s manželským lůžkem a patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem.
Objekt: bungalov 4 os. č. 23299
Kuchyňský kout a jídelní na kryté verandě. Obytná místnost s manželským lůžkem. Malá ložnice s patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,3 0,5 0,1

* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

KAMPÁNIE

Velmi úrodný kraj, jehož součástí je Neapol – hlavní město, a sopka Vesuv. Tento kraj nad ne-
apolským zálivem je známý svým temperamentem a opravdovou radostí ze života. Charak-

teristickým znakem jihoitalského regionu je velice příznivé podnebí, členité pobřeží s křišťálově 
čistým mořem a starobylá malebná městečka. Národní park Cilento s letovisky Marina di Camerota 
a Palinuro, který naleznete v jižní části kraje Kampánie, cca 160 km od Neapole, je proslulý zejména 
překrásnými písečnými i oblázkovými plážemi ohraničenými skalními útesy. Národní parky Cilento 
i Paestum byly právem zapsány do seznamu UNESCO. 
Paestum je turisticky významné pobřeží a historické městečko s troskami chrámů a nekropolí z ob-
dobí okolo roku 600 př. n. l., které tvoří nejvýznamnější monument řeckého stavitelského umění 
na italské pevnině. Nenechte si ujít metropoli regionu, Neapol. Je jedinečná svou unikátní atmosfé-
rou, které se nevyrovná žádné jiné evropské město. Dominantou je Castel Nuovo, někdejší rezidence 
neapolským králů ze 13. st. a Castel dell’Ovo - hrad ze 12. st. stojí na malém skalnatém ostrově.
Ascea Marina je moderní přímořskou částí s krásnou promenádou starobylého městečka Ascea, 
jehož okolí nabízí zejména večer úchvatný pohled na osvětlené archeologické vykopávky staro-
římského města Velia.
Caprioli/ Palinuro - Caprioli je mladá, menší a moderní vesnička na svahu mezi městečky Pali-
nuro a Pisciotta. Výraznou dominantou je saracénská věž Torre dei Caprioli. Palinuro je nazýváno  
perlou Cilenta. Menší rybářské městečko s mysem Capo Palinuro je známé svým pobřežím s úseky 
dlouhých pláží, pokrytých jemným pískem.
Tipy pro volný čas: Okolní turistická městečka, Marina di Casalvelino a Santa Marina di Cas-
tellabate, ležící přímo na cilentském pobřeží s krásnou přírodou. Jsou obklopena táhlým úbočím 
Apenin, které v této oblasti tvoří národní park s mnoha významnými jeskyněmi. Při vyjížďkách 
do okolí můžete navštívit např. Modrou jeskyni, která je od pobřeží vzdálena zhruba 10 minut 
plavby motorovým člunem.

Villaggio CERULLO cena od 8 190 Kč *
Villaggio leží přímu u pláže, v nádherné zátoce mezi městy Agropoli a Salerno v části Paestum. Je složeno z 24 apart- 
mánů v hlavní dvouposchoďové budově obklopené palmami a středomořskou vegetací. Hostům je k dispozici bar, 
společenská místnost s SAT+TV, dětský koutek a prádelna. 
Objekt: 4 os. č. 23282, 23283
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem (v některých apartmánech může 
být jedna ložnice s patrovým lůžkem). Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 5 os. č. 23284, 23285
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samo-
statným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 23286, 23287
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. 

0,05 0,5 0,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, plážový servis, závěrečný úklid. Cena nezahrnuje: pobytovou 
taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 
8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.). Kauce: 30 EUR (bude vrácená pouze 
pokud bude uklizen kuchyňský kout). Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku 
pojištění naleznete na str. 5. 

Villaggio PINETA MARE cena od 12 096 Kč *
Velmi pěkné villaggio se nachází v píniovém lesíku přímo u pláže. Od centra malého městečka Paestum je vzdálené 
cca 500 m a 1,5 km od archeologické zóny. Hostům je k dispozici minimarket, bar a animační program. Možnost 
pobytu s malým domácím zvířetem.
Objekt: 4 os. č. 23279
Bungalov s obytnou místností vybavenou kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 5 os. č. 23280
Bungalov s obytnou místností vybavenou kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2x 
ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. V tomto bungalovu je možnost využít klimatizaci.
Objekt: 6 os. č. 23281
Bungalov s kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice s patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,1 0,5 0,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, plážový servis, ložní prádlo. Cena nezahrnuje: povinný poplatek 
za spotřebu energií a závěrečný úklid 10 EUR/bungalov, pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových po-
kynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní). Kauce: 
30 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. *

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA 50 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu energií, klimatizace, plážový servis, Wi-Fi. Cena ne-
zahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), povinný poplatek za závěrečný 
úklid 30 EUR, ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní 
nebo za poplatek 10 EUR/os.). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace 
a nabídku pojištění naleznete na str. 5.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu energií, klimatizaci, klubovou kartu v termínu 22.5.-
15.9. (plážový servis, animační program, bazény), závěrečný úklid. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše 
bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní). Fakultativní příplat-
ky: domácí zvíře 1 EUR/den. Kauce: 30 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace 
a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

NOVINKA 50 m
OD PLÁŽE

Villaggio LE PALME  cena od 14 238 Kč *
Villaggio se nachází na pozemku v Národním parku Cilento v centru městečka Ascea Marina Přímo na pláži. Řadové 
domky a bungalovy se nachází ve stínu vzrostlých stromů. Hostům je k dispozici recepce, internet point, restaurace, 
pizzerie, společenská místnost s TV, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně), bar na pláži, bazén pro dospělé a bazén pro 
děti. Možnost pobytu se psem za poplatek 1 EUR/den 
(musí být na vodítku).
Objekt: studio 4 os. č. 23288
Bungalov složený z obytné místnosti s kuchyňským 
a jídelním koutem, manželským a patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 5 os. č. 23289
Bungalov nebo mobilhome složený z obytné místnosti 
s jídelním koutem, 2 samostatná lůžka (někde může být 
patrové lůžko) a přistýlka. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Krytá terasa 
s kuchyňským koutem.

0,05 0,1 0,5
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TRASY A CENY PŘEPRAVY NA OSTROVY
Ostrov Krk: s pevninou spojen mostem - mýtné 35 kuna (osobní automobil včetně posádky). Ostrov Cres: a) trajekt Brestova - Porozina (ostrov Cres), trajekt trvá 25 min. Jezdí 9x denně (v sezóně 
od 6,45 do 19,30 hod.). Cena 115 kuna/automobil, dospělá os. 18 kuna; b) trajekt Valbiska (ostrov Krk) - Merag (ostrov Cres), trajekt trvá 25 min. V sezóně jezdí 9x denně (od 5,45 do 23,30). Ceny 
115 kuna/automobil, dospělá os. 18 kuna. Ostrov Lošinj: s ostrovem Cres (viz výše uvedená trajektová spojení) je spojen mostem (zdarma). Ostrov Rab: trajekt Stinica - Mišnjak (ostrov Rab). Trajekt 
trvá 20 min. V sezóně jezdí od 5,00 do 22,30 každých 30 min. Cena 98 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 17 kuna. Trajekt Valbiska (ostrov Krk) - Lopar (ostrov Rab). Cena: 37 kuna/os., 225 kuna/auto. 
Ostrov Pag: a) směrem od Zadaru je ostrov s pevninou spojen mostem (zdarma); b) trajekt Prizna - Žigljen (ostrov Pag). Trajekt trvá 20 min. V sezóně jezdí nonstop každých 30 min. (od 23,30 do 7,30 
každou hodinu). Cena 96 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 17 kuna. Ostrov Vir: s pevninou je spojen mostem (neplatí se zde žádné mýtné). Ostrov Pašman: a) trajekt Biograd n. M. - Tkon (ostrov 
Pašman). Trajekt trvá 15 min. V sezóně jezdí od 6,00 do 21,20 každou hodinu. Cena 80 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 14 kuna. b) Trajekt Zadar – Preko (ostrov Ugljan). V sezóně jezdí 12x denně. 
Cena 18 kuna/os., 103 kuna/auto. Ostrov Ugljan je s ostrovem Pašman spojen mostem (neplatí se zde žádné mýtné). Ostrov Murter: s pevninou je spojen mostem (neplatí se zde žádné mýtné). Ostrov 
Čiovo: s pevninou je spojen mostem (neplatí se zde žádné mýtné). Ostrov Brač: a) Split - Supetar (ostrov Brač). Trajekt trvá 1 hod. V sezóně jezdí 12x denně (od 5,15 do 23,59). Cena 154 kuna/os. 
automobil. Dospělá os. 33 kuna; b) Makarska - Sumartin (ostrov Brač). Trajekt trvá 1 hod. V sezóně jezdí 5x denně (od 7,30 do 20,00). Cena 150 kuna/os. automobil. Dospělá os. 30 kuna. Ostrov Vis: 
trajekt Split - Vis (ostrov Vis). Trajekt trvá 2 hod. V sezóně jezdí 3x denně (od 9,30 do 19,00). Cena 340 kuna/os. automobil. Dosp. os. 54 kuna. Ostrov Hvar: a) trajekt Split - Stari Grad (ostrov Hvar). 
Trajekt trvá 2 hod. V sezóně jezdí 5x denně (od 8,30 do 20,30). Cena 310 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 47 kuna; b) Drvenik - Sučuraj (ostrov Hvar). Trajekt trvá 30 min. V sezóně jezdí 9x denně 
(od 5,45 do 20,30). Cena 108 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 16 kuna. Cestu na poloostrov Pelješac si můžete zkrátit trajektem Ploče - Trpanj (trajekt trvá 1 hod., jezdí 6x denně od 7,30 do 20,00, 
cena 138 kuna/os. automobil, dosp. osoba 32 kuna). Uvedené ceny jsou za 1 cestu. Jedná se o tarify platné v roce 2018. Pro děti od 3 do 12 let jsou obvyklé slevy 50 %. Děti do 3 let bývají zdarma. 

CK B&K TOUR upozorňuje, že v r. 2020 může být jízdní řád včetně cen upraven. Aktuální údaje (jízdní řád a aktuální ceník) budou klientům rozesílány s nájezdovými pokyny.
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DOPORUČENÉ TRASY
A/ Západní strana Istrijského poloostrova (Novigrad, Poreč)
I. Varianta: ... Linz - Salzburg - Villach - Karavanka tunel - Ljublana - Postojna - Koper ...
II. Varianta: ... Vídeň - Graz - Maribor - Ljublana - Postojna - Koper ... a dále pak směr Pula.

B/ Východní strana Istrijského poloostrova (Rabac, letoviska v okolí Puly)
Obě varianty stejně jako trasa A až do Postojny, odkud pokračujete do Rijeky a dále tunelem Učka po pěkné silnici (tzv. Istarski Ypsilon) směr Pula.

C/ Oblast Kvarnerského zálivu (ostrov Krk, trajekt na ostrov Cres, Opatija, Ičiči, Lovran, Crikvenica, Novi Vinodolski)
Obě varianty stejně jako trasa A až do Postojny, odkud pokračujete do Rijeky a dále buď při pobřeží na západ (Opatija, Lovran, trajekt Cres), 

nebo na jih (ostrov Krk, Crikvenica, Novi Vinodolski).

D/ Ostrovy Rab, Pag, Vir a střední Dalmácie (od Sv. Filipa i Jakova až po Trogir)
... Graz - Maribor a v Chorvatsku najedete na pohodlnou a rychlou dálnici do Splitu vedoucí přes Záhřeb a Karlovac, ze které pak odbočíte 
do Vašeho letoviska. Trasa dálnice je zakreslena na mapě. 

E/ Jižní Dalmácie (Split - odkud odjíždějí trajekty na ostrovy Hvar, Brač, Vis), dále Omišská riviera, Makarská riviera, 
Podaca, Gradac, Klek a Orebič

I. Varianta: ... Graz - Maribor - v Chorvatsku najedete na pohodlnou a rychlou dálnici přes Záhřeb a Karlovac (směr Split). 
Trasa dálnice je zakreslena na mapě. 

II. Varianta: ... Graz - Maribor - v Chorvatsku najedete na dálnici přes Záhřeb do Karlovce. Z Karlovce pokračujete 
po „staré cestě“ přes Plitvice (nezapomeňte si udělat časovou rezervu na návštěvu národního parku Plitvická 

jezera) - Gračac - Knin - Sinj - Split. 
III. Varianta - cesta přes Maďarsko: ... BRATISLAVA - hraniční přechod RAJKA - najedete na dálnici 

M1, po které pojedete 6 km směr GYÖR (pouze těchto 6 km je bez poplatku) - sjedete z dálnice a po-
kračujete přes CSORNA-SZOMBATHELY - KÖRMEND - na hraniční přechod do Chorvatska Letenye - 

Goričan a dál pokračujete po dálnici A4 na Záhřeb.

VZDÁLENOSTI Z PRAHY
Ičiči ..................................................... 769 km
Lovran  ................................................ 772 km
Opatija  ............................................... 765 km
Novigrad  ............................................. 795 km
Novi Vinodolski  ................................... 801 km
ostrov Krk  ........................................... 804 km
Poreč  .................................................. 821 km
Rabac  ................................................. 832 km
ostrov Cres  ......................................... 834 km
Rovinj  ................................................. 842 km
ostrov Rab  .......................................... 843 km
Crikvenica  ........................................... 846 km
Pula  .................................................... 854 km
Pješčana Uvala .................................... 861 km
Medulin  .............................................. 863 km
ostrov Lošinj  ....................................... 866 km
Premantura  ......................................... 867 km
Sv. Filip i Jakov  .................................... 928 km

ostrov Pag ........................................... 929 km
Pakoštane  ........................................... 932 km
ostrov Vir  ............................................ 932 km
Drage  ................................................. 935 km
ostrov Pašman  .................................... 941 km
Pirovac  ............................................... 944 km
Vodice  ................................................ 951 km
ostrov Murter  ...................................... 958 km
Turanj  ................................................. 977 km
Bilo  ..................................................... 983 km
Biograd na Moru  ................................. 986 km
Primošten  ........................................... 988 km
ostrov Čiovo  ....................................  1.012 km
Vinišče  .............................................  1.018 km
Duče  ................................................  1.063 km
Omiš  ................................................  1.065 km
Mala Luka  ........................................  1.067 km
Baška Voda  ......................................  1.075 km

Makarska  .........................................  1.081 km
Čaklje  ..............................................  1.090 km
Podgora  ...........................................  1.090 km
Igrane  ..............................................  1.099 km
ostrov Brač  ......................................  1.117 km
ostrov Hvar  ......................................  1.120 km
ostrov Vis  .........................................  1.120 km
Brist  .................................................  1.140 km
Gradac  .............................................  1.143 km
Podaca  .............................................  1.147 km
Komarna  ..........................................  1.151 km
Klek  .................................................  1.152 km
Orebič  ..............................................  1.165 km
Drače  ...............................................  1.171 km
Sreser  ..............................................  1.172 km
Uvala Žuronja  ..................................  1.185 km

VÍCE APARTMÁNŮ V CHORVATSKU

www.bktour.cz
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Název objektu ��������������������������������������������������������������������������������������Apartmán SRNEC

Umístění objektu �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Vir

Počet řádných lůžek + počet přistýlek ��������������������������������������������������� Objekt: 4+1os�

Kód objektu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14101

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

1)  �����������������������������������������  * možnost koupání

2)  ������������������������������������������  * nejbližší obchod

3)  �������������������������������������  * nejbližší restaurace

4)  ���������������������������  v objektu k dispozici bazén

5)  ����������������������������������  domácí zvíře povoleno

6)  ����������������������������������������������  k dispozici WiFi

7)  �������������������������������������� možnost klimatizace

NÁŠ DOJEM

* vzdálenost v kilometrech 

(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)

0,08 0,1 0,15

1 2 3 4 5 6 7

SYSTEMATIKA KATALOGU DŮLEŽITÉ INFORMACE

DOPRAVA AUTEM
Pobyty a zájezdy v tomto katalogu jsou určeny pro klienty s vlastní dopravou. Podrobnou trasu (vč. aktuál-
ních cen dálničních poplatků, mýtného, pohonných hmot apod.) do Vašeho letoviska od nás obdržíte e-mai-
lem nebo poštou ihned poté, co doplatíte Vaši dovolenou (nejpozději 14 dní před Vaším odjezdem). Dovoluje-
me si Vás upozornit, že k cestě potřebujete platný řidičský průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta).

DOPRAVA AUTOBUSEM
K většině našich ubytovacích kapacit Vám nabízíme v termínech 29.5.-19.9. možnost zajištění autobusové 
dopravy. Využíváme služeb prověřených přepravců, přeprava má charakter pravidelné autobusové linky 
(tzn. bez hostesek či autobusových delegátů, místenky se nevystavují na konkrétní sedadla - lze však 
přihlédnout k přáním či zdravotním problémům klientů). Vzhledem k nízké ceně jsou obsazována všechna 
místa v autobuse (vč. poslední řady sedadel). Každý cestující (i malé děti) musí mít své sedadlo. CK si 
vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby podnapilé či vulgárně se chovající vůči ostatním osobám, a to 
bez nároku na jakoukoli náhradu. V ceně za osobu je zahrnuta i přeprava 1 příručního zavazadla do 5 kg 
a 1 zavazadla o hmotnosti 15-20 kg (v zavazadlovém prostoru). Domácí zvířata není možné přepravovat. 
CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a svozů i v den odjezdu v důsled-
ku kontinuálního prodeje do posledního dne. Z uvedených nástupních míst může CK organizovat svozy 
i ve spolupráci s jinou CK a mezi příjezdem k místu přesedání a odjezdem autobusu může vzniknout i větší 
časová prodleva. Jako svozové dopravní prostředky jsou vedle autobusů využívány i mikrobusy a osobní 
automobily. Pokud je na trase menší počet osob než 6, má CK právo na změnu nástupního místa na co 
nejbližší nástupní místo na trase  autobusu (bez nároku na náhradu jízdného). CK si vyhrazuje právo na-
hradit svoz proplacením jízdného pravidelné hromadné dopravy (autobusové linky, vlak). CK si vyhrazuje 
právo ve výjimečných případech svoz zcela zrušit (zrušení svozu nemůže být uznáno jako důvod ke zrušení 
celého zájezdu). Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést nejkratším směrem k hra-
ničnímu přechodu. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky z toho vyplývající, pokud 
k tomuto zpoždění došlo skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit. 

SVOZOVÁ A NÁSTUPNÍ MÍSTA

zdarma Brno, Mikulov, Praha

300 Kč
Beroun, České Budějovice, Dobříš, Chomutov, Jihlava, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, 
Příbram, Vyškov

400 Kč
Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Prostě-
jov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

Další nástupní místa lze zajistit po domluvě s CK.

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 jed-
notku a týden (sobota - sobota). Ceny zahrnují DPH. Při kalkulaci byl použit kurzovní 
lístek ČNB z 17.10. 2019. 
Po zaplacení pobytu a nejpozději 14 dní před odjezdem klient obdrží voucher potvrzu-
jící termín a rozsah objednaných a řádně zaplacených služeb. Zároveň obdrží podrobné 
cestovní instrukce včetně popisu či mapy 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 o Vás 
postarají naši smluvní chorvatští partneři v destinacích, ve kterých se nalézají námi na-
bízené 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).
Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, 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. 
Všechny nabízené objekty jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem 
na rekreační účel objektu. Nábytek je zpravidla účelný, ale vždycky praktický a vyho-
vující rekreačním potřebám pobytu. 
Ložnice mohou být menší a lůžka mohou být umístěna i za sebou. Upozorňujeme, že 
přistýlka v některých případech nebývá standardní lůžko (může to být např. pohovka 
v obytné místnosti, či rozkládací křeslo). 
Kuchyně a kuch. kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře, skleničky apod. 
pro max. kapacitu objektu) k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde ale nena-
leznete všechno kuch. náčiní (např. tlakový hrnec, formu na bábovku, steakové nože 
apod.) a spotřebiče (např. mixér, rychl. konvici), které máte ve Vaší „domácí kuchyni“. 
Není-li uvedeno jinak, cena neobsahuje místní poplatky. Jejich výše je uvedena v ceno-
vé tabulce. Celková výše se pak připočítává k ceně ubytování. V některých destinacích 
cena nezahrnuje závěrečný úklid, tj. klienti jsou povinni před odjezdem objekt uklidit, 
popř. zaplatit povinný příplatek za úklid. 
V některých apartmánech se platí vratná kauce. Věnujte prosím pozornost těmto infor-
macím (podrobnosti naleznete v příslušných cen. tabulkách nebo nájezdových poky-
nech) a vezměte si s sebou dostatečnou finanční rezervu. 
Přestože je na většině území Chorvatska voda pitná, doporučujeme Vám konzumovat 
vodu balenou, a to především na ostrovech, které často nemají vlastní zdroj pitné vody.
Psi, kočky a fretky musí být označeni tetováním nebo mikročipem a musí mít platné 
očkování proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů. Dále potřebují platný cestov-
ní pas (vystavují veterinární lékaři). Psi na veřejnosti musí být na vodítku.

Lokalita ISTRIE
KVARNER, 
OSTROV 

KRK

SEVERNÍ 
DALMÁCIE, 

STŘEDNÍ 
DALMÁCIE

JIŽNÍ 
DALMÁCIE, 
MAKARSKÁ 

RIVIÉRA, 
OMIŠ A OKOLÍ

POLOOSTROV 
PELJEŠAC

Letovisko

Novigrad, 
Pješčana 

Uvala, 
Poreč, 
Rovinj

Crikvenica, 
Novi Vinodolski, 

Baška, Krk, 
Malinska, 
Malinska - 
Vantačiči, 

Njivice, Punat, Šilo

Biograd na Moru, 
Drage, 

Pakoštane, 
Pirovac, Seget, 
Sv. Filip i Jakov, 

Vodice, 
Primošten, Turanj

Čaklje, Brist, 
Gradac, Klek, 

Makarska, 
Podaca, Podgora, 

Živogošče

Drače, Orebič

Zpáteční 
jízdenka 
pro 1 os�

2 190 Kč 2 290 Kč 2 390 Kč 2 490 Kč 2 590 Kč

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného pobytu či zá-
jezdu jinou formou než přímou úhradou� 

POUKÁZKY A ŠEKY
a) SODEXO PASS – Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass
b) EDENRED CZ – Edenred Holiday, Edenred Multi a Edenred Compliments
c) UP ČESKÁ REPUBLIKA – Šek dovolená, Unišek, Unišek +, Unišek+FKSP, Cadhoc

Poukázky mohou být uplatněny až do celkové výše ceny pobytu (při zakoupení přímo v CK 
B&K Tour). Platbu poukázkami lze kombinovat se 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.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefitních programů BENEFITY a. s., BENEFIT 
PLUS, ePass, eVoucher, Flexi Pass CARD, Edenred Benefity Café, Gallery Beta nebo Gusto Kar-
ta. 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.

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP
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Název objektu ��������������������������������������������������������������������������������������Apartmán SRNEC

Umístění objektu �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Vir

Počet řádných lůžek + počet přistýlek ��������������������������������������������������� Objekt: 4+1os�

Kód objektu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14101

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

1)  �����������������������������������������  * možnost koupání

2)  ������������������������������������������  * nejbližší obchod

3)  �������������������������������������  * nejbližší restaurace

4)  ���������������������������  v objektu k dispozici bazén

5)  ����������������������������������  domácí zvíře povoleno

6)  ����������������������������������������������  k dispozici WiFi

7)  �������������������������������������� možnost klimatizace

NÁŠ DOJEM

* vzdálenost v kilometrech 

(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)

0,08 0,1 0,15

1 2 3 4 5 6 7

SYSTEMATIKA KATALOGU DŮLEŽITÉ INFORMACE

DOPRAVA AUTEM
Pobyty a zájezdy v tomto katalogu jsou určeny pro klienty s vlastní dopravou. Podrobnou trasu (vč. aktuál-
ních cen dálničních poplatků, mýtného, pohonných hmot apod.) do Vašeho letoviska od nás obdržíte e-mai-
lem nebo poštou ihned poté, co doplatíte Vaši dovolenou (nejpozději 14 dní před Vaším odjezdem). Dovoluje-
me si Vás upozornit, že k cestě potřebujete platný řidičský průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta).

DOPRAVA AUTOBUSEM
K většině našich ubytovacích kapacit Vám nabízíme v termínech 29.5.-19.9. možnost zajištění autobusové 
dopravy. Využíváme služeb prověřených přepravců, přeprava má charakter pravidelné autobusové linky 
(tzn. bez hostesek či autobusových delegátů, místenky se nevystavují na konkrétní sedadla - lze však 
přihlédnout k přáním či zdravotním problémům klientů). Vzhledem k nízké ceně jsou obsazována všechna 
místa v autobuse (vč. poslední řady sedadel). Každý cestující (i malé děti) musí mít své sedadlo. CK si 
vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby podnapilé či vulgárně se chovající vůči ostatním osobám, a to 
bez nároku na jakoukoli náhradu. V ceně za osobu je zahrnuta i přeprava 1 příručního zavazadla do 5 kg 
a 1 zavazadla o hmotnosti 15-20 kg (v zavazadlovém prostoru). Domácí zvířata není možné přepravovat. 
CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a svozů i v den odjezdu v důsled-
ku kontinuálního prodeje do posledního dne. Z uvedených nástupních míst může CK organizovat svozy 
i ve spolupráci s jinou CK a mezi příjezdem k místu přesedání a odjezdem autobusu může vzniknout i větší 
časová prodleva. Jako svozové dopravní prostředky jsou vedle autobusů využívány i mikrobusy a osobní 
automobily. Pokud je na trase menší počet osob než 6, má CK právo na změnu nástupního místa na co 
nejbližší nástupní místo na trase  autobusu (bez nároku na náhradu jízdného). CK si vyhrazuje právo na-
hradit svoz proplacením jízdného pravidelné hromadné dopravy (autobusové linky, vlak). CK si vyhrazuje 
právo ve výjimečných případech svoz zcela zrušit (zrušení svozu nemůže být uznáno jako důvod ke zrušení 
celého zájezdu). Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést nejkratším směrem k hra-
ničnímu přechodu. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky z toho vyplývající, pokud 
k tomuto zpoždění došlo skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit. 

SVOZOVÁ A NÁSTUPNÍ MÍSTA

zdarma Brno, Mikulov, Praha

300 Kč
Beroun, České Budějovice, Dobříš, Chomutov, Jihlava, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, 
Příbram, Vyškov

400 Kč
Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Prostě-
jov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

Další nástupní místa lze zajistit po domluvě s CK.

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 jed-
notku a týden (sobota - sobota). Ceny zahrnují DPH. Při kalkulaci byl použit kurzovní 
lístek ČNB z 17.10. 2019. 
Po zaplacení pobytu a nejpozději 14 dní před odjezdem klient obdrží voucher potvrzu-
jící termín a rozsah objednaných a řádně zaplacených služeb. Zároveň obdrží podrobné 
cestovní instrukce včetně popisu či mapy 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 o Vás 
postarají naši smluvní chorvatští partneři v destinacích, ve kterých se nalézají námi na-
bízené 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).
Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, 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. 
Všechny nabízené objekty jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem 
na rekreační účel objektu. Nábytek je zpravidla účelný, ale vždycky praktický a vyho-
vující rekreačním potřebám pobytu. 
Ložnice mohou být menší a lůžka mohou být umístěna i za sebou. Upozorňujeme, že 
přistýlka v některých případech nebývá standardní lůžko (může to být např. pohovka 
v obytné místnosti, či rozkládací křeslo). 
Kuchyně a kuch. kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře, skleničky apod. 
pro max. kapacitu objektu) k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde ale nena-
leznete všechno kuch. náčiní (např. tlakový hrnec, formu na bábovku, steakové nože 
apod.) a spotřebiče (např. mixér, rychl. konvici), které máte ve Vaší „domácí kuchyni“. 
Není-li uvedeno jinak, cena neobsahuje místní poplatky. Jejich výše je uvedena v ceno-
vé tabulce. Celková výše se pak připočítává k ceně ubytování. V některých destinacích 
cena nezahrnuje závěrečný úklid, tj. klienti jsou povinni před odjezdem objekt uklidit, 
popř. zaplatit povinný příplatek za úklid. 
V některých apartmánech se platí vratná kauce. Věnujte prosím pozornost těmto infor-
macím (podrobnosti naleznete v příslušných cen. tabulkách nebo nájezdových poky-
nech) a vezměte si s sebou dostatečnou finanční rezervu. 
Přestože je na většině území Chorvatska voda pitná, doporučujeme Vám konzumovat 
vodu balenou, a to především na ostrovech, které často nemají vlastní zdroj pitné vody.
Psi, kočky a fretky musí být označeni tetováním nebo mikročipem a musí mít platné 
očkování proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů. Dále potřebují platný cestov-
ní pas (vystavují veterinární lékaři). Psi na veřejnosti musí být na vodítku.

Lokalita ISTRIE
KVARNER, 
OSTROV 

KRK

SEVERNÍ 
DALMÁCIE, 

STŘEDNÍ 
DALMÁCIE

JIŽNÍ 
DALMÁCIE, 
MAKARSKÁ 

RIVIÉRA, 
OMIŠ A OKOLÍ

POLOOSTROV 
PELJEŠAC

Letovisko

Novigrad, 
Pješčana 

Uvala, 
Poreč, 
Rovinj

Crikvenica, 
Novi Vinodolski, 

Baška, Krk, 
Malinska, 
Malinska - 
Vantačiči, 

Njivice, Punat, Šilo

Biograd na Moru, 
Drage, 

Pakoštane, 
Pirovac, Seget, 
Sv. Filip i Jakov, 

Vodice, 
Primošten, Turanj

Čaklje, Brist, 
Gradac, Klek, 

Makarska, 
Podaca, Podgora, 

Živogošče

Drače, Orebič

Zpáteční 
jízdenka 
pro 1 os�

2 190 Kč 2 290 Kč 2 390 Kč 2 490 Kč 2 590 Kč

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného pobytu či zá-
jezdu jinou formou než přímou úhradou� 

POUKÁZKY A ŠEKY
a) SODEXO PASS – Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass
b) EDENRED CZ – Edenred Holiday, Edenred Multi a Edenred Compliments
c) UP ČESKÁ REPUBLIKA – Šek dovolená, Unišek, Unišek +, Unišek+FKSP, Cadhoc

Poukázky mohou být uplatněny až do celkové výše ceny pobytu (při zakoupení přímo v CK 
B&K Tour). Platbu poukázkami lze kombinovat se 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.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefitních programů BENEFITY a. s., BENEFIT 
PLUS, ePass, eVoucher, Flexi Pass CARD, Edenred Benefity Café, Gallery Beta nebo Gusto Kar-
ta. 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.

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP
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Apartmány DADO a DARIO cena od 16 839 Kč *
Velice pěkné zrekonstruované apartmány v klidné části letoviska, vzdálené od pláže pouhých 50 m a od centra 
250 m. Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, toustovač, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování buď v garáži 
nebo na pozemku.
Objekt: 4+1 os. DADO č. 10784
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Předzahrádka s posezením.
Objekt: 4+1 os. DARIO č. 10791
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon s posezením.

Studio VADNOV cena od 11 246 Kč *
Studio se nachází v přízemí domu pouhých 15 m od plá-
že, 150 m od obchodu a 150 m od centra. Hostům k dis-
pozici zahradní gril a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání). 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os. č. 10747
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, manželským a samostatným lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,015 0,15 0,15

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, 
Wi-Fi, klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 
12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 10 EUR/den u vybraných 
apartmánů, klimatizace 5 EUR/den u vybraných apartmánů. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Studio DAVID cena od 8 568 Kč *
Účelně zařízené studio je situováno v domě pouhých 
15 m od pláže a 350 m od centra letoviska. Hosté 
mají k dispozici zahradu se společným grilem a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 10749
Přízemí. Velká obytná místnost kuchyňským a jídelním 
koutem, manželské lůžko a rozkládací křeslo. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,015 0,15 0,2

Apartmán CABRIO cena od 15 292 Kč *
Nově a stylově zařízený apartmán se nachází v příze-
mí domu, situovaného 45 m od pláže (malé oblázkové 
úseky, betonová plata, sprchy, možnost stínu). Hostům 
je k dispozici zahradní gril, posezení, společná zahra-
da s travnatým pozemkem a houpačkou pro děti, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 10780
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.

0,045 0,15 0,15

Apartmány STEFAN cena od 8 568 Kč *
Účelně zařízené apartmány se nachází v klidné části 
města 400 m od pláže. Hosté mají k dispozici společ-
ný gril a klimatizaci (za poplatek 5 EUR/den). Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 10 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10785, 10786
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, 2 samost. lůžka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s vanou a WC, Balkon s posezením.

0,4 0,1 0,25

NOVIGRAD

Starobylé sídlo a známé letovisko leží na malém poloostrově při ústí řeky Mirny. Samo město, 
obklopené zelení, je známo nejen svými středověkými památkami, ale i poklidnou atmosférou 

historického jádra s rybářskými domy, spletí úzkých uliček, tržišti, nábřežní promenádou a oblázko-
vými a přírodními skalnatými plážemi. Toto letovisko je také ideálním místem pro milovníky cyklotu-
ristiky. Trasy, vinoucí se mezi vinicemi, vesničkami a zemědělskými usedlostmi, vám doslova učarují. 
Nabízené apartmány se nacházejí jak v klidné, příjemné, nově vystavěné čtvrti Karpinjan (10 minut 
chůze od centra), ve vilové čtvrti zvané Saini, tak také ve velice atraktivní části Novigradu s názvem 
Rivarela. Ta se nachází na jižním okraji centra v těsné blízkosti přírodních skalnatých pláží s nově 
upravenými betonovými platy. Pro sportovně laděné klienty jsou v Novigradu k dispozici půjčovny 
jízdních kol, půjčovna potápěčských a surfařských potřeb a kvalitní tenisové dvorce. Veškeré sportov-
ní vyžití se nachází 15 minut chůze od jednotlivých apartmánů.
Tipy pro volný čas: Rovinj - město s krásným historickým centrem, kterému vévodí kostel sv. Eufemie, 
a proslulými rybími trhy. Limský fjord - výlet lodí do 12 km dlouhého fjordu známého nejen chovem 
ústřic, ale i tím, že se zde natáčely některé scény oblíbených filmů o Vinnetouovi. Limský fjord ocení také 
příznivci lezení po skalách. Motovun - městečko ležící ve vnitrozemí je známé dochovaným atypickým 
opevněním a také proslulým filmovým festivalem. Pula - jedno z nejstarších a nejkrásnějších istrijských 
měst s nádhernými památkami jako jsou římský amfiteátr, vítězný oblouk Sergijů či Herkulova brána. 
Národní park Brijuni - souostroví, jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako 
letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní době je využíván pro rekreaci chorvatských politiků. Kromě toho nabízí 
mini ZOO, botanickou zahradu, řadu antických památek, ale i upravené golfové terény.

Letovisko Novigrad

45 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

15 m
OD PLÁŽEApartmány NOSAN cena od 8 568 Kč *

Apartmány v přízemí a v I. patře domu situovaného 
350 m od pláže a 10 min. chůze od historického cent-
ra, v části zvané Saini. Hostům je k dispozici klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10702
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2+2 os.  č. 10701
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.

0,35 0,3 0,3

Apartmán BISERKA cena od 14 221 Kč *
Nově zrekonstruovaný dům v moderním, ale typickém 
venkovském stylu (byl postaven v roce 1900, nově 
zrekonstruován v roce 2015) v klidné oblíbené lokalitě 
Rivarela 200 m od pláže. Hostům je k dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 10783
Mezonetový apartmán s vchodem na úrovni terénu. 
V přízemí je obytná místnost s jídelním a kuchyňským 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. V I. patře jsou dvě ložnice s man-
želským lůžkem. Balkon s posezením.

0,2 0,15 0,12

0,05 0,1 0,12

Apartmán STELKO  cena od 12 436 Kč *
Apartmán se nachází v přízemí domu pouhých 100 m od pláže a 450 m od obchodu. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10743
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,1 0,45 0,45

15 m
OD PLÁŽE

Bungalov GROSEL cena od 24 038 Kč *
Bungalov se nachází v části zvané Karpinjan, pouhých 80 m od pláže. Hostům je k dispozici zahradní gril, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). 
Parkování před objektem.
Objekt: 6 os. č. 10717
Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,08 0,45 0,5

80 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Apartmány FRAS cena od 11 722 Kč *
Pěkné apartmány vzdálené od moře 450 m. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril s posezením a klima-
tizace (za popl. 5 EUR/den). Možný pobyt s domácím 
zvířetem za popl. 5 EUR/den. Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 12140
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací křeslo pro 1 osobu. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 12141
I. patro: Samostatná vybavená kuchyň. Obytná místnost 
s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
1x ložnice s manželským lůžkem, která není zcela od-
dělená a z části je zde otevřený prostor. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,45 0,3 0,2

Apartmány AHMEDI cena od 8 033 Kč *
Apartmány v domě se zahradou s pěknou travnatou 
plochou. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
TV+SAT a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 2 os. č.12142
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 2+1 os. č. 12143
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací křeslo pro 
1 osobu. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,4 0,3 0,25

Apartmán RADOSLAV cena od 15 292 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v podkroví domu situovaného 350 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril s posezením a klimatizaci (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12165
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 1 osobu. Koupelna s WC 
a sprch. koutem. Terasa s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-7 EUR/den u vybraných apartmánů. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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PJEŠČANA UVALA

Malé letovisko vzdálené 6 km od centra Puly, jemuž vévodí městská pláž s drobnými oblázky. 
Členité pobřeží v jižní části letoviska vytváří intimní atmosféru pro ty, kteří mají na své dovo-

lené rádi svůj klid. Ten mohou najít na přírodních, skalnatých plážích. Na své si přijdou i sportovní 
potápěči a milovníci vodních sportů, ať už klasických (windsurfing, vodní lyžování) či novodobých 
(paragliding za motorovým člunem). V místních restauracích můžete ochutnat speciality místní 
kuchyně a vychutnat si tak naplno přímořskou atmosféru.
Tipy pro volný čas: lesopark Soline - místní přírodní klenot láká milovníky běhu, nabízí ale také 
několik naučných stezek. Mys Kamenjak - vypravit se můžete na kole i autem (vjezd zpoplatněn). 
Na své si zde přijdou příznivci potápění. S dětmi nevynechejte farmu s domácími zvířaty a místními 
pokrmy, safari bar zařízený jako jedno veliké hřiště a dinosauří stezku, která ústí u jedné z nej-
krásnějších pláží s názvem Pinižule. Pula - s hlavním střediskem Istrie je Pješčana Uvala spojena 
příměstským autobusem, který jezdí několikrát denně. Pula je dostupná i pěšky (projdete-li přísta-
vem Veruda, dostanete se již na předměstí Puly). Dále doporučujeme využít městskou hromadnou 
dopravu. Zdatní chodci mohou dojít až do centra pěšky. Upozorňujeme, že z přístavu Veruda je to 
do centra zhruba 5 km. Z památek, které byste neměli vynechat, jmenujme římský amfiteátr, vítězný 
oblouk Sergijů či Herkulovu bránu. Národní park Brijuni - souostroví, jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, 
jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní době je využíván pro rekreaci 
chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini ZOO, botanickou zahradu, řadu antických památek, 
ale i upravené golfové terény. Rovinj - město s krásným historickým centrem, kterému vévodí kostel 
sv. Eufemie, a proslulými rybími trhy. Limský fjord - výlet lodí do 12 km dlouhého fjordu známého 
nejen chovem ústřic, ale i tím, že se zde natáčely některé scény oblíbených filmů o Vinnetouovi. 
Limský fjord ocení také příznivci lezení po skalách. Vrsar - malebné městečko, které vás uchvátí 
svými klikatými uličkami, malebnými náměstími a domy se zajímavými schody.

Apartmány ČALIČ cena od 6 902 Kč *
Dobře a vkusně vybavené apartmány situované 250 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný bazén, venkovní 
gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem na ulici.
Objekt: 6+2 os.  č. 12120
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2 os.  č. 12121
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,1 0,1

Apartmány BENAZIČ  cena od 6 902 Kč *
Apartmánový dům leží 200 m od pláže a centra letoviska. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace v apartmánech 12123 a 12124 (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 12122
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12123
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os. č. 12124
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os.  č. 12132, 12133
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským a sa-
mostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,2 0,2

Apartmány ISTRIATUR  cena od 12 317 Kč *
Nově a kvalitně vybavené apartmány situované 180 m 
od přírodní pláže. Hostům je k dispozici společný za-
hradní gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+2 os.  č. 12136
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Kou-
pelna se sprchovým koutem.
Objekt: 4+2 os.  č. 12134
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna se sprchovým koutem. Balkon s výhledem. 
Možnost klimatizace (za poplatek 5 EUR/den).0,18 0,15 0,15

PREMANTURA

Oblíbené letovisko se nachází na nejjižnějším cípu Istrijského poloostrova, 12 km jižně od hlav-
ního centra Istrie, Puly. Je v podstatě bránou na mys Kamenjak - do chráněné krajinné oblasti 

oblíbené turisty pro klid, vzácnou faunu a flóru a především pro nádherné oblázkové zátoky a pří-
rodní skalnaté pláže. Tato lokalita je díky své jedinečné poloze a ideálním mořským proudům velmi 
oblíbená vyznavači vodních sportů, především surfaři. Na své si přijdou také cyklisté, Premantura 
je provázána s okolními středisky množstvím cyklostezek. 
Tipy pro volný čas: mys Kamenjak - vypravit se můžete pěšky, na kole i autem (vjezd zpoplat-
něn). Na své si zde přijdou milovníci potápění. S dětmi nevynechejte farmu s domácími zvířaty 
a místními pokrmy, safari bar zařízený jako jedno veliké hřiště a dinosauří stezku, která ústí u jedné 
z nejkrásnějších pláží s názvem Pinižule. Pula - s hlavním střediskem Istrie je Premantura spojena 
příměstským autobusem, který jezdí několikrát denně. Zastávka je na náměstí před kostelem. Ne-
musíte tak řešit problém s parkováním v Pule. Z památek, které byste neměli vynechat jmenujme 
římský amfiteátr, vítězný oblouk Sergijů či Herkulova brána. Národní park Brijuni - souostroví, 
jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní 
době je využíván pro rekreaci chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini ZOO, botanickou 
zahradu, řadu antických památek, ale i upravené golfové terény.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den, domácí zvíře 5 EUR/den u apartmánů Fras. Po-
známka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

0,35 0,4 0,2

LUDMILA A JURI cena od 13 388 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený od moře cca 80 m. Hosté mají k dispozici automatickou pračku, 
rychlovarnou konvici, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12180
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s manželským a samostatným lůžkem. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,08 0,2 0,2

80 m
OD PLÁŽE

NOVINKA
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Apartmány FRAS cena od 11 722 Kč *
Pěkné apartmány vzdálené od moře 450 m. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril s posezením a klima-
tizace (za popl. 5 EUR/den). Možný pobyt s domácím 
zvířetem za popl. 5 EUR/den. Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 12140
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací křeslo pro 1 osobu. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 12141
I. patro: Samostatná vybavená kuchyň. Obytná místnost 
s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
1x ložnice s manželským lůžkem, která není zcela od-
dělená a z části je zde otevřený prostor. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,45 0,3 0,2

Apartmány AHMEDI cena od 8 033 Kč *
Apartmány v domě se zahradou s pěknou travnatou 
plochou. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
TV+SAT a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 2 os. č.12142
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 2+1 os. č. 12143
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací křeslo pro 
1 osobu. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,4 0,3 0,25

Apartmán RADOSLAV cena od 15 292 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v podkroví domu situovaného 350 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril s posezením a klimatizaci (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12165
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 1 osobu. Koupelna s WC 
a sprch. koutem. Terasa s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-7 EUR/den u vybraných apartmánů. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PJEŠČANA UVALA

Malé letovisko vzdálené 6 km od centra Puly, jemuž vévodí městská pláž s drobnými oblázky. 
Členité pobřeží v jižní části letoviska vytváří intimní atmosféru pro ty, kteří mají na své dovo-

lené rádi svůj klid. Ten mohou najít na přírodních, skalnatých plážích. Na své si přijdou i sportovní 
potápěči a milovníci vodních sportů, ať už klasických (windsurfing, vodní lyžování) či novodobých 
(paragliding za motorovým člunem). V místních restauracích můžete ochutnat speciality místní 
kuchyně a vychutnat si tak naplno přímořskou atmosféru.
Tipy pro volný čas: lesopark Soline - místní přírodní klenot láká milovníky běhu, nabízí ale také 
několik naučných stezek. Mys Kamenjak - vypravit se můžete na kole i autem (vjezd zpoplatněn). 
Na své si zde přijdou příznivci potápění. S dětmi nevynechejte farmu s domácími zvířaty a místními 
pokrmy, safari bar zařízený jako jedno veliké hřiště a dinosauří stezku, která ústí u jedné z nej-
krásnějších pláží s názvem Pinižule. Pula - s hlavním střediskem Istrie je Pješčana Uvala spojena 
příměstským autobusem, který jezdí několikrát denně. Pula je dostupná i pěšky (projdete-li přísta-
vem Veruda, dostanete se již na předměstí Puly). Dále doporučujeme využít městskou hromadnou 
dopravu. Zdatní chodci mohou dojít až do centra pěšky. Upozorňujeme, že z přístavu Veruda je to 
do centra zhruba 5 km. Z památek, které byste neměli vynechat, jmenujme římský amfiteátr, vítězný 
oblouk Sergijů či Herkulovu bránu. Národní park Brijuni - souostroví, jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, 
jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní době je využíván pro rekreaci 
chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini ZOO, botanickou zahradu, řadu antických památek, 
ale i upravené golfové terény. Rovinj - město s krásným historickým centrem, kterému vévodí kostel 
sv. Eufemie, a proslulými rybími trhy. Limský fjord - výlet lodí do 12 km dlouhého fjordu známého 
nejen chovem ústřic, ale i tím, že se zde natáčely některé scény oblíbených filmů o Vinnetouovi. 
Limský fjord ocení také příznivci lezení po skalách. Vrsar - malebné městečko, které vás uchvátí 
svými klikatými uličkami, malebnými náměstími a domy se zajímavými schody.

Apartmány ČALIČ cena od 6 902 Kč *
Dobře a vkusně vybavené apartmány situované 250 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný bazén, venkovní 
gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem na ulici.
Objekt: 6+2 os.  č. 12120
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2 os.  č. 12121
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,1 0,1

Apartmány BENAZIČ  cena od 6 902 Kč *
Apartmánový dům leží 200 m od pláže a centra letoviska. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace v apartmánech 12123 a 12124 (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 12122
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12123
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os. č. 12124
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os.  č. 12132, 12133
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským a sa-
mostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,2 0,2

Apartmány ISTRIATUR  cena od 12 317 Kč *
Nově a kvalitně vybavené apartmány situované 180 m 
od přírodní pláže. Hostům je k dispozici společný za-
hradní gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+2 os.  č. 12136
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Kou-
pelna se sprchovým koutem.
Objekt: 4+2 os.  č. 12134
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna se sprchovým koutem. Balkon s výhledem. 
Možnost klimatizace (za poplatek 5 EUR/den).0,18 0,15 0,15

PREMANTURA

Oblíbené letovisko se nachází na nejjižnějším cípu Istrijského poloostrova, 12 km jižně od hlav-
ního centra Istrie, Puly. Je v podstatě bránou na mys Kamenjak - do chráněné krajinné oblasti 

oblíbené turisty pro klid, vzácnou faunu a flóru a především pro nádherné oblázkové zátoky a pří-
rodní skalnaté pláže. Tato lokalita je díky své jedinečné poloze a ideálním mořským proudům velmi 
oblíbená vyznavači vodních sportů, především surfaři. Na své si přijdou také cyklisté, Premantura 
je provázána s okolními středisky množstvím cyklostezek. 
Tipy pro volný čas: mys Kamenjak - vypravit se můžete pěšky, na kole i autem (vjezd zpoplat-
něn). Na své si zde přijdou milovníci potápění. S dětmi nevynechejte farmu s domácími zvířaty 
a místními pokrmy, safari bar zařízený jako jedno veliké hřiště a dinosauří stezku, která ústí u jedné 
z nejkrásnějších pláží s názvem Pinižule. Pula - s hlavním střediskem Istrie je Premantura spojena 
příměstským autobusem, který jezdí několikrát denně. Zastávka je na náměstí před kostelem. Ne-
musíte tak řešit problém s parkováním v Pule. Z památek, které byste neměli vynechat jmenujme 
římský amfiteátr, vítězný oblouk Sergijů či Herkulova brána. Národní park Brijuni - souostroví, 
jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní 
době je využíván pro rekreaci chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini ZOO, botanickou 
zahradu, řadu antických památek, ale i upravené golfové terény.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den, domácí zvíře 5 EUR/den u apartmánů Fras. Po-
známka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

0,35 0,4 0,2

LUDMILA A JURI cena od 13 388 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený od moře cca 80 m. Hosté mají k dispozici automatickou pračku, 
rychlovarnou konvici, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12180
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s manželským a samostatným lůžkem. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,08 0,2 0,2

80 m
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Apartmány HELENA cena od 7 497 Kč *
Apartmán situovaný v části Poreče zvané Cimizin, 600 m od pláže a 700 m od historického centra. Hostům je k dis-
pozici společný zahradní gril (po dohodě s majitelem). Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os. č. 10168
Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Ložnice s manželským 
lůžkem a rozkládacím křeslem (přistýlkou). Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 10170
Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apartmán ASTRA cena od 15 054 Kč *
Rekreačně vybavené apartmány jsou součástí oblí-
beného prázdninové střediska, ve kterém jsou klien-
tům k dispozici restaurace, pizzerie, obchod, kavárna 
a plážový bar. Nedaleko se nachází sportovní centrum 
s 18 tenisovými kurty, hřištěm na volejbal, fotbal, háze-
nou a basketbal. Krásná pláž je 50-200 m od apartmá-
nů ASTRA a je kombinací oblázků, přírodních skal 
a betonových plat ideálních k slunění. Možnost pobytu 
se psem (za poplatek 13 EUR/den, na vyžádání při re-
zervaci).
Objekt: 4+1 os. č. 11159
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky a rozkládacím křeslem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,1 0,1 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi a klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 13 EUR/
den u apartmánu Astra, ostatní apartmány 8 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Apartmán a studio RADIN cena od 5 653 Kč *
Útulně zařízené studio vzdálené od pláže 400 m, histo-
rické centrum Poreče 700 m. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za po-
platek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 10115
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jí-
delním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením. Bez klimatizace.
Objekt: 2+1 os.  č. 10114
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením. Možnost klimatizace za poplatek 
5 EUR/den. 

0,7 0,3 0,3

POREČ

Poreč v dnešní době patří k nejnavštěvovanějším turistickým a rekreačním centrům v Chorvat-
sku, a to nejen kvůli krásným oblázkovým plážím. Historie tohoto městečka ležícího na zá-

padním pobřeží Istrijského poloostrova je delší než dva tisíce let. Její počátky spadají až do doby 
římské, ze které se zde dochovaly četné památky. Historicky cenné a velmi atraktivní je především 
staré město, jemuž vévodí Eufraziova bazilika, architektonický skvost pocházející z období Byzan-
ce, jenž byl v roce 1997 zapsán na seznam UNESCO. Ve spleti uliček se ukrývá nespočet kaváren, 
cukráren, pizzerií a restaurací, které nabízí výtečné místní speciality i mezinárodní kuchyni. Poreč 
láká k návštěvě také milovníky tenisu. K dispozici zde mají bezmála 200 tenisových kurtů. Každo-
ročně se zde koná také několik regionálních turnajů, ale i exhibice, jíž se účastní světové tenisové 
legendy. Ke koupáním doporučujeme využít některou z mnoha lagun, ve kterých až téměř ke břehu 
sahá borový les, takže pokud chcete, můžete být třeba celý den ve stínu a strávit u křišťálově 
čistého azurového moře nezapomenutelnou dovolenou. Na okraji letoviska se nachází aquapark 
Aquacolors, který uspokojí všechny malé i velké návštěvníky.
Tipy pro volný čas: Dinopark Funtana (4 km jižně do Poreče) nabízí zábavu především pro vaše 
nejmenší. Otevřeno denně 10-18 hodin. Aquapark Aquaccolors přímo v Poreči či aquapark Istra-
landia (25 km severně do Poreče). Vrsar - malebné městečko, které vás uchvátí svými klikatými 
uličkami, malebnými náměstími a domy se zajímavými schody. Rovinj - město s krásným histo-
rickým centrem, kterému vévodí kostel sv. Eufemie, a proslulými rybími trhy. Limský fjord - výlet 
lodí do 12 km dlouhého fjordu známého nejen chovem ústřic, ale i tím, že se zde natáčely některé 
scény oblíbených filmů o Vinnetouovi. Limský fjord ocení také příznivci lezení po skalách. Moto-
vun - městečko ležící ve vnitrozemí je známé dochovaným atypickým opevněním a také proslulým 
filmovým festivalem. Pula - jedno z nejstarších a nejkrásnějších istrijských měst s nádhernými 
památkami jako jsou římský amfiteátr, vítězný oblouk Sergijů či Herkulova brána. Národní park 
Brijuni - souostroví, jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo 
J. B. Tita. I v dnešní době je využíván pro rekreaci chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini 
ZOO, botanickou zahradu, řadu antických památek, ale i upravené golfové terény.

Apartmán BELETIČ cena od 6 664 Kč *
Pěkně zařízený apartmán se nachází ve větším obytném 
domě situovaném v části Novo Naselje, 200 m od moře 
a 600 m od historického centra letoviska. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžá-
dání při rezervaci). Parkování před domem.
Objekt: 3+1 os.  č. 10178
IV. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Malá ložnice se samost. lůžkem. Kouplena 
s WC a vanou. Malý balkon s posezením.

0,2 0,05 0,05

Apartmán LICARDO cena od 5 474 Kč *
Nově zařízený apartmán se nachází v klidné části Po-
reče, 650 m od historického centra a 800 m od pěkné 
pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžádání při rezerva-
ci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 10167
I. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským a jídel-
ním koutem. Ložnice s manželským a samost. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.

0,8 0,4 0,4

Apartmán a studio ANKA cena od 5 653 Kč *
Pěkný apartmán v domě situovaném v klidné části Po-
reče, 650 m od pláže a 600 m od historického centra. 
Hostům je zde k dispozici společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za po-
platek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
u domu.
Objekt: Studio 2+1 os.  č. 10162
Zvýšené. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, manželským lůžkem a rozkládacím 
křeslem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10161
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Pěkná terasa s posezením.

0,65 0,05 0,1
Apartmány DORITA cena od 5 474 Kč *
Pěkný apartmán situovaný v klidné vilové čtvrti, 600 m 
od centra letoviska a 700 m od oblázkové pláže. Hos-
tům je k dispozici společný zahradní gril s posezením 
a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 10180
Přízemí. Samostatná kuchyň. Obytná místnost s jídelním 
koutem a rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 5 os.  č. 10181
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,7 0,3 0,3

Apartmán MARKEZIČ cena od 8 449 Kč *
Zrenovovaný prostorný apartmán v domě situovaném 
nedaleko olivového parku v oblíbené části Poreče. Pláž 
500 m.  Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně). Možnost poby-
tu s domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžá-
dání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10159
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkl. pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s vanou a WC. Terasa s posezením. 

0,5 1,5 1

Apartmán BALDAS cena od 6 248 Kč *
Moderně zařízený apartmán v krásné zahradě leží v re-
zidenční příměstské čtvrti  600 m od pláže a 1800 m 
od centra Poreče. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatiza-
ce (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za po-
platek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
na uzavřeném pozemku.
Objekt: 4 os.  č. 10175
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko. Ložnice s manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprch. koutem. Krytá terasa s posezením.

0,6 0,5 0,4

Studio VENTURINI cena od 5 653 Kč *
Útulné stinné studio v přízemí architektonicky netradič-
ně řešeného objektu. Klidná ulice, pláž 400 m. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžádá-
ní při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os.  č. 10158
Studio s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůž-
ko a rozkládací křeslo. Koupelna se sprchovým koutem 
a WC. Terasa s posezením.

0,4 0,6 0,3

Apartmán ARDUINO cena od 5 653 Kč *
Apartmán v domě situovaném v části Poreče zvané Ci-
mizin. Pláž (kombinace skal a oblázků) 650 m. Centrum 
letoviska 800 m. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 10172
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice s manž. lůžkem a přistýlkou. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,65 0,15 0,15

0,6 0,1 0,1

NOVINKA

NOVINKA
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u vybraných apartmánů, klimatizace 
5-7 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší 
informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

RABAC

Tato perla Kvarnerského zálivu, jak bývá Rabac právem nazýván, si i přes rozvoj skvělých pod-
mínek pro turisty dodnes dokázala uchovat přívětivou atmosféru malebného rybářského měs-

tečka. Komplex krásných pláží s bílými oblázky, neuvěřitelně čisté moře, typická středomořská 
vegetace, početné hospůdky s místními specialitami, večerní vyjížďky na výletních lodích, pohos-
tinní a srdeční lidé, to vše dělá toto místo velice zajímavé a turisticky atraktivní. Kromě apartmánu 
Rajan se všechny naše apartmány nacházejí ve vilové čtvrti situované ve svahu nad centrální částí 
letoviska. U tzv. květinových hotelů Narcis a Hedera si můžete na oblázkových plážích odpočinout 
ve stínu starých olivovníků. Na druhé straně městečka, kam vás přepraví místní turistický vláček, 
se nacházejí přírodní skalnaté pláže s mnoha oblázkovými zátočinami.
Tipy pro volný čas: Labin - jedno z nejkrásnějších měst v istrijském vnitrozemí je místem dvou 
tváří. Ta novější, Podlabina, má hornickou minulost, moderní zástavbu a naleznete zde obchodní 
řetězce. Turisty vyhledávané je ale historické centrum pro jeho zachovalé renesanční a barokní 
architektonické skvosty. Hlavním lákadlem jsou romantické dlážděné uličky s kamennými domy, 
kostel Zrození Panny Marie a hlavní dominanta městečka - zvonice sv. Justa. Z ní se návštěvníkům 
nabízí překrásný výhled na Rabac a ostrov Cres. S Rabacem je Labin spojen autobusovou linkou, 
turisticky zdatní klienti mohou cca 5 km trasu zdolat pěšky. Upozorňujeme ale na zhruba 300 m 
převýšení. Z organizovaných výletů vám doporučujeme tzv. Rybí piknik (výlet lodí na protilehlý os-
trov Cres, jenž je známý jako jedno z posledních evropských útočišť supa bělohlavého, občerstvení, 
hudba, návštěva městečka Cres). Celodenní autobusový výlet Istratour (návštěva nejkrásnějších 
památek Istrie - Puly, Poreče a Rovinje). Celodenní autobusový výlet do NP Plitvická jezera.

Letovisko Rabac

Apartmány ADRI cena od 6 843 Kč *
Pěkné a moderně zařízené apartmány vzdálené od nejbližší pláže 450 m. Hostům je k dispozici Wi-Fi (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12608
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládacím křeslem 
pro 1 osobu. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12610
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os. č. 12609
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,45 0,3 0,35

Apartmán ŽELJKO cena od 12 376 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán s výhledem na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 100 m. Hosté mají 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12613
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,1 0,1 0,05

Apartmány ROZI  cena od 8 211 Kč *
Jednoduše a účelně zařízené apartmány milého pana 
domácího. Oblázková pláž je vzdálena cca 550 m. Hosté 
mají k dispozici Wi-Fi (v ceně).  Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12617
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a vanou. 
Objekt: 4+2 os.  č. 12616
I. patro. Obytná kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice s manžel. a 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a vanou. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.

0,55 0,3 0,35

Apartmán NELA cena od 9 461 Kč *
Velmi pěkný apartmán s výhledem na moře. Oblázková 
pláž je vzdálena cca 200 m. V apartmánu není jídelní kout. 
Hosté mají k dispozici klimatizaci (za popl. 7 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12603
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se samost. lůžkem. Balkon s posezením.

0,2 0,35 0,35

Apartmán a studio LJERKA cena od 7 914 Kč *
Velice pěkný apartmán a studio vzdálené od nejbližší 
pláže 300 m. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12615
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os. č. 12614
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,45 0,45

Apartmán a studio ROBERTA cena od 8 211 Kč *
Moderně zařízený apartmán a studio jsou situova-
né 100 m od moře. Z terasy, která je před vstupem 
do apartmánu, je krásný výhled na moře. Hostům je 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 12611
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželským lůžkem a rozkládacím křeslem pro 
1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 4 os. č. 12612
1. patro. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Apartmán je mezonetového typu.

0,1 0,1 0,03

Apartmán LILI cena od 6 843 Kč *
Jednoduše zařízený apartmán, vzdálený od oblázkové pláže cca 350 m. Hosté mají k dispozici Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12618
I. patro. Obytná kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon.

0,35 0,2 0,2

Apartmány JULIA cena od 11 008 Kč *
Velmi pěkně a útulně zařízené apartmány s výhledem 
na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 200 m. Hosté mají 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl. 7 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os č. 12601
Přízemí. Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň-
ským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12602
Přízemí. Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň. 
koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,3 0,3

Apartmány VIVI  cena od 7 795 Kč *
Útulně zařízené apartmány milého pana domácího. 
Oblázková pláž je vzdálena cca 400 m. Hosté mají k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl.5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12604
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem a TV. Ložnice se samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4 os. č. 12605
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem a TV. Ložnice s manžel. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,4 0,4 0,4

NOVINKA
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA 100 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u vybraných apartmánů, klimatizace 
5-7 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší 
informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

RABAC

Tato perla Kvarnerského zálivu, jak bývá Rabac právem nazýván, si i přes rozvoj skvělých pod-
mínek pro turisty dodnes dokázala uchovat přívětivou atmosféru malebného rybářského měs-

tečka. Komplex krásných pláží s bílými oblázky, neuvěřitelně čisté moře, typická středomořská 
vegetace, početné hospůdky s místními specialitami, večerní vyjížďky na výletních lodích, pohos-
tinní a srdeční lidé, to vše dělá toto místo velice zajímavé a turisticky atraktivní. Kromě apartmánu 
Rajan se všechny naše apartmány nacházejí ve vilové čtvrti situované ve svahu nad centrální částí 
letoviska. U tzv. květinových hotelů Narcis a Hedera si můžete na oblázkových plážích odpočinout 
ve stínu starých olivovníků. Na druhé straně městečka, kam vás přepraví místní turistický vláček, 
se nacházejí přírodní skalnaté pláže s mnoha oblázkovými zátočinami.
Tipy pro volný čas: Labin - jedno z nejkrásnějších měst v istrijském vnitrozemí je místem dvou 
tváří. Ta novější, Podlabina, má hornickou minulost, moderní zástavbu a naleznete zde obchodní 
řetězce. Turisty vyhledávané je ale historické centrum pro jeho zachovalé renesanční a barokní 
architektonické skvosty. Hlavním lákadlem jsou romantické dlážděné uličky s kamennými domy, 
kostel Zrození Panny Marie a hlavní dominanta městečka - zvonice sv. Justa. Z ní se návštěvníkům 
nabízí překrásný výhled na Rabac a ostrov Cres. S Rabacem je Labin spojen autobusovou linkou, 
turisticky zdatní klienti mohou cca 5 km trasu zdolat pěšky. Upozorňujeme ale na zhruba 300 m 
převýšení. Z organizovaných výletů vám doporučujeme tzv. Rybí piknik (výlet lodí na protilehlý os-
trov Cres, jenž je známý jako jedno z posledních evropských útočišť supa bělohlavého, občerstvení, 
hudba, návštěva městečka Cres). Celodenní autobusový výlet Istratour (návštěva nejkrásnějších 
památek Istrie - Puly, Poreče a Rovinje). Celodenní autobusový výlet do NP Plitvická jezera.

Letovisko Rabac

Apartmány ADRI cena od 6 843 Kč *
Pěkné a moderně zařízené apartmány vzdálené od nejbližší pláže 450 m. Hostům je k dispozici Wi-Fi (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12608
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládacím křeslem 
pro 1 osobu. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12610
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os. č. 12609
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,45 0,3 0,35

Apartmán ŽELJKO cena od 12 376 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán s výhledem na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 100 m. Hosté mají 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12613
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,1 0,1 0,05

Apartmány ROZI  cena od 8 211 Kč *
Jednoduše a účelně zařízené apartmány milého pana 
domácího. Oblázková pláž je vzdálena cca 550 m. Hosté 
mají k dispozici Wi-Fi (v ceně).  Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12617
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a vanou. 
Objekt: 4+2 os.  č. 12616
I. patro. Obytná kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice s manžel. a 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a vanou. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.

0,55 0,3 0,35

Apartmán NELA cena od 9 461 Kč *
Velmi pěkný apartmán s výhledem na moře. Oblázková 
pláž je vzdálena cca 200 m. V apartmánu není jídelní kout. 
Hosté mají k dispozici klimatizaci (za popl. 7 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12603
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se samost. lůžkem. Balkon s posezením.

0,2 0,35 0,35

Apartmán a studio LJERKA cena od 7 914 Kč *
Velice pěkný apartmán a studio vzdálené od nejbližší 
pláže 300 m. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12615
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os. č. 12614
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,45 0,45

Apartmán a studio ROBERTA cena od 8 211 Kč *
Moderně zařízený apartmán a studio jsou situova-
né 100 m od moře. Z terasy, která je před vstupem 
do apartmánu, je krásný výhled na moře. Hostům je 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 12611
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželským lůžkem a rozkládacím křeslem pro 
1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 4 os. č. 12612
1. patro. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Apartmán je mezonetového typu.

0,1 0,1 0,03

Apartmán LILI cena od 6 843 Kč *
Jednoduše zařízený apartmán, vzdálený od oblázkové pláže cca 350 m. Hosté mají k dispozici Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12618
I. patro. Obytná kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon.

0,35 0,2 0,2

Apartmány JULIA cena od 11 008 Kč *
Velmi pěkně a útulně zařízené apartmány s výhledem 
na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 200 m. Hosté mají 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl. 7 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os č. 12601
Přízemí. Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň-
ským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12602
Přízemí. Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň. 
koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,3 0,3

Apartmány VIVI  cena od 7 795 Kč *
Útulně zařízené apartmány milého pana domácího. 
Oblázková pláž je vzdálena cca 400 m. Hosté mají k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl.5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12604
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem a TV. Ložnice se samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4 os. č. 12605
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem a TV. Ložnice s manžel. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,4 0,4 0,4

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA 100 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

69

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u apartmánu Karabaič, klimatizace u apartmánů Filipec. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. 
a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/
den u vybraných apartmánů. Domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánů Filipec a Smernič. Poznámka: cena nezahrnuje 
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější roz-
lišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace 
s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější 
termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů uby-
tovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov KRK

Zlatý ostrov, jak ve starověku Římané nazvali největší z ostrovů Jaderského moře pro jeho přírod-
ní různorodost, bohatou vegetaci, mírné mediteránské klima a krásné pláže, nabízí turistům ši-

rokou škálu možností, jak strávit vysněnou dovolenou. Turistickou atraktivitu lokality zvýšila v roce 
1980 výstavba 1 430 m dlouhého mostu spojujícího ostrov s pevninou (při přejezdu z pevniny se 
platí mýtné, které v roce 2019 pro osobní automobil vč. posádky činilo 35 kuna). Díky množství 
dochovaných památek si na své přijdou příznivci historie, fantastické scenérie s olivovými háji, fí-
kovníky a vinicemi, pasoucí se ovečky a křišťálově čisté moře s přírodními, oblázkovými a písčitými 
plážemi, romantickými zákoutími a lagunami potěší milovníky přírody. Pro vyznavače sportu jsou 
k dispozici turistické a cyklistické stezky. Celou dovolenou pak nezapomeňte okořenit ochutnávkou 
místních specialit - na Krku je to proslulé víno Vrbnicka Žlahtina.

Most na ostrov Krk

ostrov KRK - PUNAT

Letovisko, ležící v malebné zátoce s kouzelným ostrůvkem Košljun, je známé jak pro svůj jachet-
ní přístav, tak především pro krásné oblázkové pláže, které jsou lemovány až téměř ke břehu 

sahajícími borovicovými háji. Děti uvítají turistický vláček, který spojuje jednotlivé části letoviska. 
V samotném centru naleznete řadu restaurací, obchůdků a stánků se suvenýry, ale také půjčovny 
loďek a sportovních potřeb. Městské pláže jsou tvořeny betonovými platy s upravenými vstupy 
do vody. Námi nabízené ubytování se nachází ve čtvrti zvané Buka. Tamní pláže jsou oblázkové, 
využít můžete tobogán i stánky s občerstvením. Pobřeží mezi Punatem a Starou Baškou je tvořeno 
nespočtem malých přírodních zátok, kde můžete odpočívat sami, ukryti před ostatními lidmi. Tyto 
zátoky jsou dostupné jak pěšky, tak také po moři díky taxi loďkám. 
Tipy pro volný čas: ostrůvek Košljun (taxi loďky vás za 20 kn/os. v jednom směru zavezou na os-
trov, kde se nachází zachovalý klášter, který v polovině 15. stol. připadl františkánům, výlet můžete 
využít i ke koupání daleko od ruchu punatských pláží), letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného 
ostrova s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která 
je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je 
známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnicka Žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku 
na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; 
aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé 
letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně na protější straně 
ostrova vás příjemně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města a panoramatická 
plavba podél pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour.

Apartmán MRZLJAK cena od 11 722 Kč *
Účelně zařízený apartmán situovaný 300 od pláže. Hostům k dispozici klimatizace (za poplatek 6 EUR/ den). Par-
kování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10409
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,1 0,3

Apartmán KARABAIČ cena od 11 722 Kč *
Pěkný apartmán v klidné ulici situovaný 400 m od oblázkové pláže. Klienti mají k dispozici zahradní gril a kli-
matizaci (za poplatek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den (na vyžádání při 
rezervaci). Parkování u objektu. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10414
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.

0,4 0,4 0,9

Apartmán ČARŽAVEC cena od 8 092 Kč *
Menší a rekreačně vybavený apartmán v klidné ulici si-
tuovaný 400 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici 
společná zahradní sprcha a klimatizace (za poplatek  
6 EUR/den). Parkování na pozemku. 
Objekt: 2+2 os. č. 10401
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením. 

0,4 0,9 0,9

Apartmán SMERNIČ cena od 11 722 Kč *
Útulný apartmán v I. patře domu ležícího pouhých 150 m od nejlepších pláží v Punatu. Okolo objektu je hostům 
k dispozici neoplocený travnatý pozemek. Hostům je k dispozici klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování na pozemku.
Objekt: 4+1 os.  č. 10408
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,3 0,3

Apartmány FILIPEC cena od 13 685 Kč *
Velký apartmánový dům, s velice dobře vybavenými apartmány, ležící poblíž nejlepších oblázkových pláží s tobogá-
ny v Punatu. Hostům k dispozici společný zahradní gril a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10410
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 10405
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3
Apartmán BUTKOVIČ  cena od 11 722 Kč *
Rekreačně zařízený samostatný bungalov (v objektu 
nebydlí majitel) se stinnou zahradou. Ideální místo, 
300 m od nejlepších pláží v Punatu. Hostům k dispozici 
zahradní sprcha a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování na uzavřeném pozemku.
Objekt: 4+1 os.  č. 10403
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Koupelna se spr-
chovým koutem a WC. Terasa s posezením. I. patro. 2x 
ložnice s manželským lůžkem. Balkon.

0,3 0,15 0,2

Apartmány GORANKA  cena od 11 722 Kč *
Velice pěkně zařízené apartmány milého pana domácího v přízemí budovy, vzdálené cca 400 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10423, 10424
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,6 0,4

NOVINKA
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Apartmány ČUTUL cena od 6 307 Kč *
Příjemný dům se sympatickým majitelem ležící v naprosto klidné ulici. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem a na pozemku.
Objekt: 2+1 os.  č. 10322
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, klimatizaci a Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let 
platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánu Broznič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán BROZNIČ  cena od 9 223 Kč *
Pěkný a moderně zařízený apartmán s výhledem na moře, situovaný 600 m od nejbližší pláže. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den. 
Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10381
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

ostrov KRK - ŠILO

Velice příjemné městečko s naprosto klidnou a pohodovou atmosférou ležící v severovýchodní 
části ostrova. Oblíbená menší zátoka (kombinace písku a betonových plat), další 2 velice pěkné 

oblázkové zátoky s pozvolným vstupem do vody jsou dostupné ze všech našich apartmánů. Milov-
níkům romantiky doporučujeme koupání v opuštěných zákoutích členitého pobřeží, kam se můžete 
dostat jak pěšky, tak pronajatým motorovým člunem. Doporučujeme také návštěvu písečné pláže 
Risika (9 km) či zátoku Klimno (10 km), která je známá díky léčivému bahnu. Nebo si můžete zahrát 
tenis (tenisové kurty cca 15 min. chůze od apartmánů) či plážový volejbal (nové hřiště). 
Tipy pro volný čas: letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých 
památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cenný-
mi plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní 
odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baš-
ka (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou 
vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý 
ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně ležící 12 km severně od Šila vás příjem-
ně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města a panoramatická plavba podél 
pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour.

Apartmán REZIKA cena od 9 223 Kč *
Moderně zařízený apartmán situovaný 250 m od první pláže a 250 m od centra. Hostům k dispozici klimatizace 
Wi-Fi (v ceně). Parkování ve dvoře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10379
Přízemí. Obytná místnost s velice pěkným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,25 0,25

Apartmány ŽIC cena od 6 307 Kč *
Apartmány se nachází v přízemí domu, v klidné ulici, 300 m od písečné pláže. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Hostům 
k dispozici zahradní gril, posezení, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10361
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením (před vchodem do apartmánu).
Objekt: 2+2 os.  č. 10362
Přízemí. Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením (před vchodem do apartmánu).

Jedna z pláží v letovisku Šilo

0,3 0,3 0,3

Apartmány a studio JUSTINIČ cena od 5 891 Kč *
Pěkné apartmány a studio v domě situovaném 300 m od pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril s poseze-
ním, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os.  č. 10357
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 
Objekt: 2+2 os.  č. 10358
Snížené přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. Tento apartmán je bez možnosti 
využití klimatizace.
Objekt: 2+2 os.  č. 10360
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10375
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apatmán GRŽETIČ cena od 11 186 Kč *
Prostorný a pěkně zařízený apartmán v klidné ulici milých majitelů. Hostům k dispozici společný zahradní krb, klima-
tizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování na oploceném pozemku.
Objekt: 6+2 os.  č. 10308
I. patro. Obytná místnost s novým kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna 
s WC a vanou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,4 0,4

0,6 0,6 0,6

0,3 0,3 0,3

0,4 0,5 0,8
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Apartmány ČUTUL cena od 6 307 Kč *
Příjemný dům se sympatickým majitelem ležící v naprosto klidné ulici. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem a na pozemku.
Objekt: 2+1 os.  č. 10322
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, klimatizaci a Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let 
platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánu Broznič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán BROZNIČ  cena od 9 223 Kč *
Pěkný a moderně zařízený apartmán s výhledem na moře, situovaný 600 m od nejbližší pláže. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den. 
Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10381
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

ostrov KRK - ŠILO

Velice příjemné městečko s naprosto klidnou a pohodovou atmosférou ležící v severovýchodní 
části ostrova. Oblíbená menší zátoka (kombinace písku a betonových plat), další 2 velice pěkné 

oblázkové zátoky s pozvolným vstupem do vody jsou dostupné ze všech našich apartmánů. Milov-
níkům romantiky doporučujeme koupání v opuštěných zákoutích členitého pobřeží, kam se můžete 
dostat jak pěšky, tak pronajatým motorovým člunem. Doporučujeme také návštěvu písečné pláže 
Risika (9 km) či zátoku Klimno (10 km), která je známá díky léčivému bahnu. Nebo si můžete zahrát 
tenis (tenisové kurty cca 15 min. chůze od apartmánů) či plážový volejbal (nové hřiště). 
Tipy pro volný čas: letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých 
památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cenný-
mi plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní 
odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baš-
ka (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou 
vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý 
ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně ležící 12 km severně od Šila vás příjem-
ně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města a panoramatická plavba podél 
pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour.

Apartmán REZIKA cena od 9 223 Kč *
Moderně zařízený apartmán situovaný 250 m od první pláže a 250 m od centra. Hostům k dispozici klimatizace 
Wi-Fi (v ceně). Parkování ve dvoře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10379
Přízemí. Obytná místnost s velice pěkným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,25 0,25

Apartmány ŽIC cena od 6 307 Kč *
Apartmány se nachází v přízemí domu, v klidné ulici, 300 m od písečné pláže. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Hostům 
k dispozici zahradní gril, posezení, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10361
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením (před vchodem do apartmánu).
Objekt: 2+2 os.  č. 10362
Přízemí. Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením (před vchodem do apartmánu).

Jedna z pláží v letovisku Šilo

0,3 0,3 0,3

Apartmány a studio JUSTINIČ cena od 5 891 Kč *
Pěkné apartmány a studio v domě situovaném 300 m od pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril s poseze-
ním, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os.  č. 10357
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 
Objekt: 2+2 os.  č. 10358
Snížené přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. Tento apartmán je bez možnosti 
využití klimatizace.
Objekt: 2+2 os.  č. 10360
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10375
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apatmán GRŽETIČ cena od 11 186 Kč *
Prostorný a pěkně zařízený apartmán v klidné ulici milých majitelů. Hostům k dispozici společný zahradní krb, klima-
tizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování na oploceném pozemku.
Objekt: 6+2 os.  č. 10308
I. patro. Obytná místnost s novým kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna 
s WC a vanou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,4 0,4

0,6 0,6 0,6

0,3 0,3 0,3

0,4 0,5 0,8
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi a klimatizace. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u apartmánů Svoboda, Tatjana 
a Smodej. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov KRK - ŠILO

Jedna z pláží v letovisku Šilo

Apartmán KUŠEVIČ cena od 9 223 Kč *
Útulný apartmán situovaný 700 m od pláže a centra letoviska. Hostům k dispozici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). 
Parkování u objektu. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10376
I. patro. Útulná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,7 0,7 0,7

Apartmán CONNY a MARIA cena od 10 532 Kč *
Nové a kvalitně zařízené apartmány se nacházejí ve stejné budově, ležící na klidném místě 600 m od písečné pláže 
a centra letoviska. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: CONNY 4+1 os.  č. 10373
I. patro. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: MARIA 2+1 os.  č. 10374
I. patro. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládací 
pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,6 0,7 0,7

Apartmány SVOBODA cena od 6 307 Kč *
Apartmánový dům se nachází v naprosto klidné ulici, vhodný pro rodiny s dětmi. Hostům k dispozici travnatý po-
zemek se společným zahradním krbem (grilem), klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy 
za poplatek 7 EUR/den. Parkování u objektu. 
Objekt: 2+1 os. č. 10325
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou (přistýlkou) 
pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10313
Zvýšené přízemí. Velmi pěkná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Zastřešená terasa s posezením před vchodem do apartmánu.
Objekt: 4+1 os.  č. 10314
Zvýšené přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2 oddě-
lené ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10315
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2 oddělené 
ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením.

0,3 0,4 0,4

Apartmán TATJANA cena od 11 186 Kč *
Rekreačně zařízený apartmán vzdálený 300 m od pláže i centra. Hostům k dispozici společný zahradní gril, malá 
zahrada s travnatým pozemkem a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. 
Parkování před objektem na pozemku.
Objekt: 6+2 os.  č. 10305
Přízemí. Obyná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s man-
želským koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Samostatné 
WC. Prostorná terasa s posezením.

0,3 0,3 0,3

Apartmán SMODEJ cena od 11 186 Kč *
Prostorný apartmán ležící 300 m od centra a moře. Hostům je k dispozici klimatizace a Wi-fi (v ceně). Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den. Parkování před objektem na pozemku.
Objekt: 6+2 os.  č. 10309
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Ložnice se samostatným lůžkem. Koupelna s WC a vanou. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,3 0,3

Apartmán DEJA cena od 9 223 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený 600 m od moře. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10380
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna se sprch. koutem a WC. Balkon s posezením.

0,6 0,6 0,6
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/
den u vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány BERISHA II  cena od 9 700 Kč *
Nově zrekonstruované a moderně apartmány jsou vzdálené od nejbližší pláže a centra letoviska necelých 400 m. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 10236, 10237
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 10238
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,4 0,4 0,4

ostrov KRK - BAŠKA

K rozvoji turistického ruchu v letovisku Baška přispěl už na samém počátku 20. století Emil Ge-
istlich, ředitel jedné pražské tiskárny. Byla to právě 2 km dlouhá píščito-oblázková pláž, která 

jej zaujala natolik, že v roce 1910 začal s masivní propagací letoviska. Kromě něj je s Baškou spjata 
ještě osobnost lékařky Zdenky Čermákové, která zde působila také od roku 1910, s přestávkami 
až do své smrti. Při procházkách po letovisku vám neunikne, že místní ulice nesou jména obou 
Čechů. Ještě jednu zajímavost Češi Bašce dali, konkrétně Svaz českých turistů. Ten v okolí Bašky 
vyznačil několik turistických tras. Kromě zmíněného na vás v Bašce čeká řada kaváren a restaurací 
nabízejících místní speciality.
Tipy pro volný čas: zdatným turistům doporučujeme vyzkoušet místní značené trasy. Neza-
pomeňte ale na pevnou obuv a dostatek vody. Od kostela sv. Ivana Křtitele je překrásný výhled 
na letovisko, celý záliv i blízké ostrovy. V Jurandvoru u Bašky byla nalezena nejstarší starochor-
vatská památka psaná hlaholicí, tzv. Bašská deska. Její kopii si můžete v místním kostele sv. Lucie 
prohlédnout. Děti jistě potěší návštěva akvária v Bašce. Dále doporučujeme k návštěvě: letovisko 
Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je 
křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami), leto-
visko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická 
žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně 
na protější straně ostrova vás příjemně osvěží). Z organizovaných výletů doporučujeme celodenní 
návštěvu národního parku Plitvická jezera, oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour či výlet 
po nejkrásnějších perlách Istrie (Rovinj, Poreč aj.) nazvaný Istra tour.

Letovisko Baška

MIMOŘÁDNÁ SLEVA NA VSTUP 
DO AKVÁRIA V BAŠCE a do JESKYNĚ BISERUJKA
Všichni naši klienti ubytovaní v letovisku Baška zaplatí zlevněné vstupné do jeskyně 
Biserujka (15 kn/os.) a do akvária v Bašce (20 kn/os.). Doporučujeme!

Vila GORICA cena od 17 850 Kč *
Moderně zrekonstruovaný apartmánový dům s bazénem se nachází v centru letoviska. Od oblázkovo-písčité pláže je 
vzdálen 200 m. Hostům k dispozici společný venkovní gril, bazén, kávovar, mikrovlnná trouba, myčka nádobí (tablety 
musí mít klienti vlastní), SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10230
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10231
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,1 0,2

Apartmány CAPIČ GROZDANA  cena od 12 495 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě situovaném 500 m od oblázkové pláže a 350 m od centra. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril a Wi-Fi (v ceně).  Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den (na vyžádání 
při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10226
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10227
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány TANCABELIČ cena od 17 017 Kč *
Pěkně zařízené a prostorné apartmány v domě situovaném 350 m od oblázkové pláže a 200 m od centra. Hostům 
k dispozici společný gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 10223
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10224
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice 
se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány IVANKA cena od 9 700 Kč *
Pěkné apartmány se nacházejí na klidném místě 350 m od nejlepší oblázkové pláže v Bašce. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 10202
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením. 
Objekt: 6+1 os.  č. 10203
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládací 
pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a vanou. 
Balkon s posezením. 

0,35 0,2 0,1

0,35 0,2 0,35

0,5 0,35 0,35
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/
den u vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány BERISHA II  cena od 9 700 Kč *
Nově zrekonstruované a moderně apartmány jsou vzdálené od nejbližší pláže a centra letoviska necelých 400 m. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 10236, 10237
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 10238
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,4 0,4 0,4

ostrov KRK - BAŠKA

K rozvoji turistického ruchu v letovisku Baška přispěl už na samém počátku 20. století Emil Ge-
istlich, ředitel jedné pražské tiskárny. Byla to právě 2 km dlouhá píščito-oblázková pláž, která 

jej zaujala natolik, že v roce 1910 začal s masivní propagací letoviska. Kromě něj je s Baškou spjata 
ještě osobnost lékařky Zdenky Čermákové, která zde působila také od roku 1910, s přestávkami 
až do své smrti. Při procházkách po letovisku vám neunikne, že místní ulice nesou jména obou 
Čechů. Ještě jednu zajímavost Češi Bašce dali, konkrétně Svaz českých turistů. Ten v okolí Bašky 
vyznačil několik turistických tras. Kromě zmíněného na vás v Bašce čeká řada kaváren a restaurací 
nabízejících místní speciality.
Tipy pro volný čas: zdatným turistům doporučujeme vyzkoušet místní značené trasy. Neza-
pomeňte ale na pevnou obuv a dostatek vody. Od kostela sv. Ivana Křtitele je překrásný výhled 
na letovisko, celý záliv i blízké ostrovy. V Jurandvoru u Bašky byla nalezena nejstarší starochor-
vatská památka psaná hlaholicí, tzv. Bašská deska. Její kopii si můžete v místním kostele sv. Lucie 
prohlédnout. Děti jistě potěší návštěva akvária v Bašce. Dále doporučujeme k návštěvě: letovisko 
Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je 
křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami), leto-
visko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická 
žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně 
na protější straně ostrova vás příjemně osvěží). Z organizovaných výletů doporučujeme celodenní 
návštěvu národního parku Plitvická jezera, oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour či výlet 
po nejkrásnějších perlách Istrie (Rovinj, Poreč aj.) nazvaný Istra tour.

Letovisko Baška

MIMOŘÁDNÁ SLEVA NA VSTUP 
DO AKVÁRIA V BAŠCE a do JESKYNĚ BISERUJKA
Všichni naši klienti ubytovaní v letovisku Baška zaplatí zlevněné vstupné do jeskyně 
Biserujka (15 kn/os.) a do akvária v Bašce (20 kn/os.). Doporučujeme!

Vila GORICA cena od 17 850 Kč *
Moderně zrekonstruovaný apartmánový dům s bazénem se nachází v centru letoviska. Od oblázkovo-písčité pláže je 
vzdálen 200 m. Hostům k dispozici společný venkovní gril, bazén, kávovar, mikrovlnná trouba, myčka nádobí (tablety 
musí mít klienti vlastní), SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10230
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10231
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,1 0,2

Apartmány CAPIČ GROZDANA  cena od 12 495 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě situovaném 500 m od oblázkové pláže a 350 m od centra. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril a Wi-Fi (v ceně).  Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den (na vyžádání 
při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10226
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10227
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány TANCABELIČ cena od 17 017 Kč *
Pěkně zařízené a prostorné apartmány v domě situovaném 350 m od oblázkové pláže a 200 m od centra. Hostům 
k dispozici společný gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 10223
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10224
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice 
se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány IVANKA cena od 9 700 Kč *
Pěkné apartmány se nacházejí na klidném místě 350 m od nejlepší oblázkové pláže v Bašce. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 10202
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením. 
Objekt: 6+1 os.  č. 10203
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládací 
pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a vanou. 
Balkon s posezením. 

0,35 0,2 0,1

0,35 0,2 0,35

0,5 0,35 0,35
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Apartmány MOHAR cena od 7 699 Kč * 
Pěkně zařízené apartmány milého pana domácího, vzdálené od nejbližší pláže 550 m a od centra Bašky 400 m. 
Hostům je k dispozici společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 10239, 10240
Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupel-
na s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os. č. 10241
Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,55 0,4 0,55

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, 
děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 10 EUR/den u vily Corinthia, domácí zvíře 6 EUR/
den u ostatních vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku 
pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích 
zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. 
Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu 
ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníže-
nou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány DRAGAN cena od 9 699 Kč *
Nově vybavené apartmány v domě situovaném 450 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 6 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os.  č. 10218
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10217
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením. 

0,45 0,4 0,4

ostrov KRK - BAŠKA

Pláž v letovisku Baška

Villa CORINTHIA Villa CORINTHIA

Villa CORINTHIA cena od 18 088 Kč *
Deset kvalitně zařízených vilek (v každé jsou 2 apartmány) situovaných v zeleni, 100 m od krásné oblázkové pláže 
a 300 m od centra Bašky. Hostům k dispozici společné zahradní grily s posezením, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Klienti mohou využívat venkovní i vnitřní bazén (zdarma) v hotelu Corinthia (hotel se nachází 50 m od vilek). Dále 
k dispozici sauna, fitness centrum, welness, masáže (veškeré uvedené služby jsou za poplatek dostupné v hotelu 
Corinthia). Možnost pobytu s 1 psem na apartmán za poplatek 10 EUR/den. Parkování na vyhrazeném a hlídaném 
parkovišti (za poplatek 2 EUR/den).
Objekt: 4 os.  č. 10220
Mezonet (53 m2). Přízemí. Obytná místnost s kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Terasa se zahradním nábytkem. I. patro. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 4 os.  č. 10221
Mezonet (53 m2). Přízemí. Obytná místnost s kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Terasa se zahradním nábytkem. I. patro. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 4 os.  č. 10225
Mezonet (53 m2). Přízemí. Obytná místnost s kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Terasa se zahradním nábytkem. I. patro. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,1 0,3 0,3

Villa CORINTHIA - bazén 
u hotelu CORINTHIA

Apartmán a studio KARAMARKO cena od 7 914 Kč *
Nově vybavené apartmány a studio v domě situovaném 500 m od oblázkové pláže a 400 m od centra letoviska. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: Studio 2 os. č. 10214
Přízemí. Studio s kuchyň. a jídelním koutem a manž. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 10215
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. 3x koupelna se sprchou a s WC. Balkon s posezením a částečným výhledem na moře.

0,5 0,4 0,4

Apartmán BARBARIČ cena od 14 221 Kč *
Pěkný a dobře vybavený apartmán se nachází v pěkné části Bašky, 350 m od nádherných oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10201
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,35 0,2 0,2

Apartmány DERENČINOVIČ cena od 15 530 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě situovaném 150 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 6 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 10207
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10208
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10216
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a vanou. Balkon s posezením.

0,15 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

NOVINKA



2.014,- Kč*
  výška - 70 cm     váha - 64 kg

1.966,- Kč*
  průměr 80 cm     váha - 36 kg

1.990,- Kč*
  výška - 97 cm     váha - 60 kg

* Doporučené maloobchodní ceny včetně DPH u výrobce a v blízkém okolí.

A více jak 1.000 dalších výrobků...
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Apartmán MILICA  cena od 10 710 Kč *
Apartmán s výhledem na moře se nachází v II. poschodí 
a je nově a moderně zařízen. Nejbližší pláž je vzdálena 
cca 550 m. Hostům je k dispozici společná zahrada, gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Parkování na pozemku u objektu.
Objekt: 6+1 os. č. 12753
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost 
s rozkl. pohovkou pro 1 os. 3x ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC 
a s vanou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,55 0,5 0,5

Apartmány DRAGICA cena od 11 722 Kč *
Apartmány s krásným výhledem na moře, které je vzdá-
lené pouhých 400 m od objektu. Hostům k dispozici mi-
krovlnná trouba, gril a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/den. Parkování 
u apartmánu.
Objekt: 4 os. č. 13524
Zvýšené přízemí. Pěkná obytná místnost s vybaveným 
kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem a rozkládacím křeslem. Ložnice se samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením a výhledem na moře. V tomto apartmánu 
možnost využívání klimatizace (v ceně).
Objekt: 4 os. č. 13522
I. patro. Pěkná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou 
pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 13523
I. patro. Pěkná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,2 0,2

Studio NATAŠA cena od 6 783 Kč *
Moderně zařízené studio se nachází v klidné lokalitě 
a je vzdáleno necelých 550 m od nejbližší pláže. Hostům 
je k dispozici kávovar, toustovač, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
za poplatek 5 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12747
I. patro. Prostorná obytná místnost s manželským lůž-
kem, vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,55 0,9 0,9

Apartmán VITO cena od 16 363 Kč *
Velice pěkně zařízený apartmán vzdálený necelých 
300 m od nejbližší oblázkovo-písečné pláže a 200 m 
od centra města. Hostům k dispozici gril, Wi-Fi a klima-
tizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 13525
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Pros-
torný balkon s posezením a výhledem na moře.

0,3 0,2 0,2

Apartmány ANTE  cena od 13 150 Kč *
Pěkně vybavené klimatizované apartmány v domě 
vzdáleném 450 m od oblázkové pláže. Hostům k dis-
pozici mikrovlnná trouba, myčka nádobí, rychlovarná 
konvice, gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně), pro děti tram-
polína a zahradní domek. Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 13527
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jí-
delním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem a rozkládací 
pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Krytá terasa s posezením.
Objekt: 4+2 os. č. 13526
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením.

0,45 0,1 1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 5 EUR/den u vy-
braných apartmánů, klimatizace 5 EUR/den u vybraných apartmánů. Kauce: 100 EUR u studia Nataša, 150 EUR 
u apartmánu Mladjan. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná 
se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubyto-
vací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou 
o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov KRK - NJIVICE

Njivice, kdysi malá rybářská osada, je dnes jedním z nejoblíbenějších letovisek ostrova Krk. Typické 
je pro něj množství zeleně, do které jsou vetkány uličky s apartmány. Svou popularitu si toto 

městečko získalo především díky prosluněným oblázkovým plážím, které lemují i místní promenádu 
s restauracemi a obchůdky. Promenáda se s večerem mění v centrum příjemné zábavy. Mimo centrum 
pak naleznou klid na pláži ti, kteří si chtějí při koupání užít nejenom blankytně modrého moře, ale 
i poklidného dovolenkového lenošení. Milovníci sportovních aktivit mohou využít místních teniso-
vých kutrů, půjčovny jízdních kol a motorových člunů (vše v docházkové vzdálenosti od apartmánů).
Tipy pro volný čas: letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých 
památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cenný-
mi plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní 
odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baš-
ka (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou 
vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý 
ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně na protější straně ostrova vás příjem-
ně osvěží). Z organizovaných výletů doporučujeme celodenní návštěvu národního parku Plitvická 
jezera, oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour, kombinovaný výlet busem a lodí do národ-
ního parku Brijuni či výlet po nejkrásnějších perlách Istrie (Rovinj, Poreč aj.) nazvaný Istra tour.

Apartmány GRŽETIČ  cena od 6 783 Kč *
Apartmány v domě situovaném 400 m od pláže a od centra letoviska. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za popl. 5 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os.  č. 12720
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 12719
II. patro. Vybavená kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.

Jedna z pláží v letovisku Njivice

0,4 0,4 0,4

Apartmány a studio BRUSIČ cena od 4 820 Kč *
Pěkné apartmány a studio v domě situovaném v klidné 
části letoviska zvané Kijac. Oblázková pláž 450 m (po-
zvolný vstup, plážový bar, sprchy, toalety). Hostům je 
k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/
den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 12726
Přízemí. Prostorná obytná místnost s manžel. lůžkem 
a samost. lůžkem v obytné části, vybavený kuch. kout a jí-
delní kout. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 12725
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Terasa s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 12727
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem.  Lož-
nice s manželským a samostatným lůžkem. 2x koupelna 
s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,45 0,2 1,5

Apartmán MLADJAN  cena od 11 067 Kč *
Velice pěkně zařízený apartmán v I. patře budovy s krásným výhledem na moře. Pláž je vzdálena cca 85 m. Hostům 
k dispozici pračka, mikrovlnná trouba, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12745
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.

0,085 0,8 0,8

Apartmán ŠTEFANIJA cena od 7 735 Kč *
Nově vybavený apartmán v domě situovaném 550 m od pláže v klidné části Njivic. Kolem domu vede cyklostezka, proto 
je tento apartmán vhodný pro aktivní dovolenou. Hostům je k dispozici gril, zahradní sprcha, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za popl. 5 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12748
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 osobu. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Krytý balkon s posezením.

0,55 0,8 0,8
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Apartmán a studio TOPIČ  cena od 7 378 Kč *
Útulně zařízené apartmány a studio situované 400 m 
od oblázkové pláže. V blízkém okolí cyklistické stez-
ky. Hostům k dispozici společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os.  č. 15579
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem, manželským lůžem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 15580
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,4 0,3 0,3
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Apartmán FRANUKO cena od 9 580 Kč *
Pěkný a nově zařízený apartmán v domě situovaném 
300 m od oblázkové pláže. Hostům je k dispozici mi-
krovlnný trouba, společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování před 
objektem.
Objekt: 2+1 os. č. 15583
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,35 0,3
Apartmán FILIP  cena od 8 747 Kč *
Nově a velmi pěkně zařízený apartmán se nachází 
500 m od pěkné oblázkové pláže. Historické centrum 
800 m. Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, rychlo-
varná konvice, žehlička, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os. č. 15585
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,5 0,05 0,05

Apartmán SOLE cena od 11 781 Kč *
Útulně zařízený apartmán situovaný 400 m od oblázko-
vé pláže a 550 m od centra. Hostům je k dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os. č. 15586
Podkroví. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,2 0,4

Apartmán a studio IRENA cena od 8 509 Kč *
Pěkně vybavený apartmám a studio se nachází 150 m od pláže. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
po domluvě je možné zapůjčení pračky, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem pouze 
ve studiu 15530 za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 15530
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samost. lůžko. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 15529
Podkroví. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den u vybra-
ných apartmánů, domácí zvíře 10 EUR/den u studia Irena. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Apartmán a studio ŠPANIČ  cena od 6 724 Kč *
Velmi pěkný apartmán a studio v domě situovaném 
400 m od oblázkové pláže a cca 10 min. chůze do centra 
letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os. č. 15577
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 2+1 os. č. 15578
Obytná místnost s jídelním koutem a přistýlkou pro 
1 os. Samostatná vybavená kuchyň. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,4 0,45 0,45

Apartmán GAJIČ cena od 11 424 Kč *
Velmi pěkný apartmán se nachází 350 m od oblázkové 
pláže a 400 m od historického centra letoviska. Hostům 
k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č.15532
Přízemí. Samostatná vybavená kuchyň. Obytná míst-
nost s posezením a BTV. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,35 0,4 0,4

Apartmán MARIJA ŽEČ  cena od 13 626 Kč *
Útulný apartmán je situovaný 300 m od historického cent-
ra letoviska a 350 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 15531
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Balkon s posezením.

0,35 0,3 0,3

ostrov KRK - KRK

Hlavní centrum ostrova Krk si dodnes uchovalo svou starobylou tvář. Zachovalé staré město 
s úzkými dlážděnými uličkami, kamennými patricijskými domy a zbytky římských lázní lemuje 

dochované opevnění. Na své si zde přijdou jak milovníci historie, romantických procházek a pose-
zení v kavárnách, tak i ti, co preferují dovolenou strávenou sluněním a koupáním. Místní pláže jsou 
přírodní s oblázkovými zátokami a betonovými platy. Některé z pláží jsou dokonce označeny mod-
rou vlajkou, která je zárukou kvalitního zázemí a čistého moře. Skalnaté pobřeží dále od hlavních 
pláží nabízí útočiště pro příznivce klidného koupání a nudismu. Krk nabízí vyžití také pro vyznavače 
aktivní dovolené. Naleznete tu tenisové kurty, minigolf i cyklotrasy.
Tipy pro volný čas: v samotném letovisku Krk nevynechejte návštěvu raně křesťanské baziliky 
z 5. století, která je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami. V sousedním Biskupském pa-
láci naleznete sbírku vzácných obrazů. Působivý je také Frankopanský hrad s válcovou věží a mohut-
né opevnění, připomínající středověkou minulost města. Dále doporučujeme letovisko Vrbnik (bývalé 
pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro 
údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění 
místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný 
výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně 
na protější straně ostrova vás příjemně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města 
a panoramatická plavba podél pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour. 

Apartmány SONJA cena od 9 163 Kč *
Nové a dobře zařízené apartmány se nacházejí 300 m 
od pěkné oblázkové pláže. Historické centrum je vzdá-
leno 300 m. Hostům k dispozici myčka nádobí (vlastní 
tablety), Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 15526, 15527
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,3 0,3

Apartmány ELIDA cena od 13 388 Kč *
Pěkně zařízené apartmány situované 300 m od historic-
kého centra a 400 m od pláže. Hostům k dispozici společ-
ný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 15554
(50 m2). 2 odd. ložnice (jedna s manž. lůžkem a druhá 
s manž. lůžkem a možností přistýlky). Obytná místnost 
s BTV+SAT. Kuchyň. kout vybavený sporákem a lednicí. Jí-
delní kout. Koupelna s WC. Terasa se zahradním nábytkem.
Objekt: 4+1 os. č. 15555
(50 m2). 2 oddělené ložnice (jedna s manželským lůžkem 
a druhá s manželským lůžkem a možností přistýlky). Ku-
chyň vybavená sporákem a lednicí. Jídelní kout. BTV+SAT. 
Koupelna s WC. Terasa se zahradním nábytkem.

0,4 0,3 0,3

Studia DAVORKA  cena od 6 724 Kč *
Velmi pěkná studia v domě situovaném 150 m od pláže 
a 600 m od historického centra letoviska. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2+1 os. č. 15568
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou, manželské lůžko oddě-
leno od kuchyňského koutu přepážkou. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 2 os. č. 15569
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3

Apartmán BISERKA cena od 17 791 Kč *
Prostorný apartmán se nachází v domě situovaném 
350 m od oblázkové pláže a 250 m od centra letovis-
ka. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 6+1 os.  č. 15538
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Sa-
mostatné WC. Koupelna se sprchovým koutem a WC. 
Balkon s posezením.0,3 0,15 0,15

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

0,15 0,3 0,3



Apartmán a studio TOPIČ  cena od 7 378 Kč *
Útulně zařízené apartmány a studio situované 400 m 
od oblázkové pláže. V blízkém okolí cyklistické stez-
ky. Hostům k dispozici společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os.  č. 15579
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem, manželským lůžem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 15580
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,4 0,3 0,3
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Apartmán FRANUKO cena od 9 580 Kč *
Pěkný a nově zařízený apartmán v domě situovaném 
300 m od oblázkové pláže. Hostům je k dispozici mi-
krovlnný trouba, společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování před 
objektem.
Objekt: 2+1 os. č. 15583
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,35 0,3
Apartmán FILIP  cena od 8 747 Kč *
Nově a velmi pěkně zařízený apartmán se nachází 
500 m od pěkné oblázkové pláže. Historické centrum 
800 m. Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, rychlo-
varná konvice, žehlička, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os. č. 15585
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,5 0,05 0,05

Apartmán SOLE cena od 11 781 Kč *
Útulně zařízený apartmán situovaný 400 m od oblázko-
vé pláže a 550 m od centra. Hostům je k dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os. č. 15586
Podkroví. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,2 0,4

Apartmán a studio IRENA cena od 8 509 Kč *
Pěkně vybavený apartmám a studio se nachází 150 m od pláže. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
po domluvě je možné zapůjčení pračky, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem pouze 
ve studiu 15530 za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 15530
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samost. lůžko. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 15529
Podkroví. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den u vybra-
ných apartmánů, domácí zvíře 10 EUR/den u studia Irena. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán a studio ŠPANIČ  cena od 6 724 Kč *
Velmi pěkný apartmán a studio v domě situovaném 
400 m od oblázkové pláže a cca 10 min. chůze do centra 
letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os. č. 15577
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 2+1 os. č. 15578
Obytná místnost s jídelním koutem a přistýlkou pro 
1 os. Samostatná vybavená kuchyň. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,4 0,45 0,45

Apartmán GAJIČ cena od 11 424 Kč *
Velmi pěkný apartmán se nachází 350 m od oblázkové 
pláže a 400 m od historického centra letoviska. Hostům 
k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č.15532
Přízemí. Samostatná vybavená kuchyň. Obytná míst-
nost s posezením a BTV. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,35 0,4 0,4

Apartmán MARIJA ŽEČ  cena od 13 626 Kč *
Útulný apartmán je situovaný 300 m od historického cent-
ra letoviska a 350 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 15531
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Balkon s posezením.

0,35 0,3 0,3

ostrov KRK - KRK

Hlavní centrum ostrova Krk si dodnes uchovalo svou starobylou tvář. Zachovalé staré město 
s úzkými dlážděnými uličkami, kamennými patricijskými domy a zbytky římských lázní lemuje 

dochované opevnění. Na své si zde přijdou jak milovníci historie, romantických procházek a pose-
zení v kavárnách, tak i ti, co preferují dovolenou strávenou sluněním a koupáním. Místní pláže jsou 
přírodní s oblázkovými zátokami a betonovými platy. Některé z pláží jsou dokonce označeny mod-
rou vlajkou, která je zárukou kvalitního zázemí a čistého moře. Skalnaté pobřeží dále od hlavních 
pláží nabízí útočiště pro příznivce klidného koupání a nudismu. Krk nabízí vyžití také pro vyznavače 
aktivní dovolené. Naleznete tu tenisové kurty, minigolf i cyklotrasy.
Tipy pro volný čas: v samotném letovisku Krk nevynechejte návštěvu raně křesťanské baziliky 
z 5. století, která je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami. V sousedním Biskupském pa-
láci naleznete sbírku vzácných obrazů. Působivý je také Frankopanský hrad s válcovou věží a mohut-
né opevnění, připomínající středověkou minulost města. Dále doporučujeme letovisko Vrbnik (bývalé 
pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro 
údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění 
místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný 
výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně 
na protější straně ostrova vás příjemně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města 
a panoramatická plavba podél pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour. 

Apartmány SONJA cena od 9 163 Kč *
Nové a dobře zařízené apartmány se nacházejí 300 m 
od pěkné oblázkové pláže. Historické centrum je vzdá-
leno 300 m. Hostům k dispozici myčka nádobí (vlastní 
tablety), Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 15526, 15527
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,3 0,3

Apartmány ELIDA cena od 13 388 Kč *
Pěkně zařízené apartmány situované 300 m od historic-
kého centra a 400 m od pláže. Hostům k dispozici společ-
ný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 15554
(50 m2). 2 odd. ložnice (jedna s manž. lůžkem a druhá 
s manž. lůžkem a možností přistýlky). Obytná místnost 
s BTV+SAT. Kuchyň. kout vybavený sporákem a lednicí. Jí-
delní kout. Koupelna s WC. Terasa se zahradním nábytkem.
Objekt: 4+1 os. č. 15555
(50 m2). 2 oddělené ložnice (jedna s manželským lůžkem 
a druhá s manželským lůžkem a možností přistýlky). Ku-
chyň vybavená sporákem a lednicí. Jídelní kout. BTV+SAT. 
Koupelna s WC. Terasa se zahradním nábytkem.

0,4 0,3 0,3

Studia DAVORKA  cena od 6 724 Kč *
Velmi pěkná studia v domě situovaném 150 m od pláže 
a 600 m od historického centra letoviska. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2+1 os. č. 15568
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou, manželské lůžko oddě-
leno od kuchyňského koutu přepážkou. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 2 os. č. 15569
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3

Apartmán BISERKA cena od 17 791 Kč *
Prostorný apartmán se nachází v domě situovaném 
350 m od oblázkové pláže a 250 m od centra letovis-
ka. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 6+1 os.  č. 15538
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Sa-
mostatné WC. Koupelna se sprchovým koutem a WC. 
Balkon s posezením.0,3 0,15 0,15

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

0,15 0,3 0,3

Apartmán MARTINA cena od 9 282 Kč *
Pěkně vybavený apartmán je situovaný v části Vantačiči, 
150 m od pláže. Hostům k dispozici společný přenosný 
zahr. gril, zahradní sprcha a klimatizace (za popl. 5 EUR/
den). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popl. 5 EUR/
den, nutné vyžádat při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4+2 os.  č. 11573
Přízemí. Samostatná vybavená kuchyň. Obytná místnost 
s jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkl. 
pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a vanou. Terasa s po-
sezením a částečným výhledem na moře.

0,15 0,1 1
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Apartmány MIRJANA cena od 13 209 Kč *
Apartmánový dům se nachází na předměstí Rabu zva-
ném Banjol. Od moře je vzdálen 100 m, od centra Rabu 
pak 500 m. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril, kávovar a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 16065
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 16066
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa 
s posezením.0,1 0,1 0,2

ostrov RAB

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci u apartmánu Brusič. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 
12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 5 EUR/den u apartmánu 
Martina, klimatizace 5 EUR/den u vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 8 EUR/den u apartmánu TEA, klimatizace 6 EUR/
den u apartmánu TEA. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění na-
leznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou 
u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Malebné turistické letovisko, které se nachází v širokém zalesněném zálivu v západní části ostro-
va Krk. Díky příjemnému klimatu, romantickým zátokám s průzračným mořem a historickému 

dědictví je Malinska navštěvována turisty z celého světa. Je také známá svými ideálními podmínkami 
pro potápění. Tento „potápěčský ráj“ jistě zláká i amatéry, aby zkusili něco nového, nepoznaného. 
Tipy pro volný čas: letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých 
památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cenný-
mi plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní 
odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baš-
ka (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou 
vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý 
ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně ležící na protilehlé straně ostrova, 13 km 
severně od Malinské, vás příjemně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města 
a panoramatická plavba podél pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour.

Jedna z pláží v letovisku Malinska

Apartmány BARIŠIČ cena od 7 973 Kč *
Pěkné apartmány s prostorným balkonem se nacházejí 
400 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispozici spo-
lečný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za po-
platek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 11560
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a rozkládacím křeslem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Prostorný balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 11552
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost 
s rozkládací pohovkou pro 1 os. a manželským lůžkem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Prostorný balkon s posezením. 

0,4 0,5 0,3

Apartmány KLIČ cena od 6 267 Kč *
Pěkné apartmány v domě situovaném 600 m od obláz-
kové pláže a necelých 20 min. chůze do centra leto-
viska. Po domluvě s majitelem možnost využití pračky. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, venkovní 
sprcha, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/
den). Parkování u objektu.  
Objekt: 2+2 os.  č. 11575
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 11576
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon s posezením.

0,6 0,2 0,7

Apartmán BRUSIČ cena od 10 175 Kč *
Pěkně vybavený apartmán je situovaný v části zvané 
Vantačiči, 300 m od oblázkové pláže a 3 km od cen-
tra letoviska Malinska. Hostům k dispozici společný 
zahradní krb, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
na pozemku.
Objekt: 4+1 os.  č. 11566
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Možnost dodání přistýlky ve formě roz-
kládací postele. Koupelna se sprchovým koutem a WC. 
Balkon s posezením. 

0,3 0,75 1

Při návštěvě ostrova Rab každý snadno pochopí, proč právě zde vznikla jedna z prvních rekreač-
ních oblastí v severním Jadranu a proč je dnes ostrov Rab pokládán za jeden z nejpřitažlivějších 

ostrovů pro letní dovolenou. Pobřeží je zde členité s nespočtem idylických zátok a lagun s písečný-
mi, oblázkovými a skalnatými plážemi. Vnitrozemí je pak hustě pokryto olivovníky a cesmínovými 
duby. Také díky tomu je zde mimořádně zdravé ovzduší, a proto má ostrov Rab statut klimatických 
lázní. Kulturním a historickým centrem ostrova je město Rab, které je stále ještě opásáno středově-
kými hradbami. Naleznete zde zachovalé kostely a paláce, a také fontánu na náměstí Sv. Kryštofa, 
která dodnes připomíná legendu o cudné Draze a vášnivém Kalifontovi. Ostrov Rab je z pevniny 
snadno dostupný trajektem. Bližší informace o trajektové přepravě naleznete na str. 92.
Barbat je velice pěkné letovisko, které vyrostlo na jižním břehu ostrova Rab u oblíbeného Barbat-
ského průplavu, který odděluje ostrov Rab od ostrůvku Dolin. Tento průplav je lákavým cílem pro 
jachtaře a surfaře. Pro milovníky koupání jsou zde nádherné oblázkové a písečné pláže, romantická 
zákoutí a bílé útesy. Ostrov Rab má bohatou historickou tradici, do níž patří i původní ostrovní 
rytířské hry. A v Barbatu máte možnost si tuto událost prožít a vrátit se o pár staletí do minulosti. 
Blízkost města Rabu skýtá navíc ideální možnosti k příjemným večerním procházkám, spojeným 
s návštěvou některé z nesčetných restaurací, pizzerií či kaváren.
Banjol - vedle Barbatu je také Banjol oblíbeným cílem turistů, kteří přijíždějí na ostrov Rab. Nachází se 
v těsné blízkosti hlavního centra ostrova, letoviska Rab. Překrásné oblázkové a písečné pláže společně 
s dominantou Starého města Rabu na pozadí vytvářejí kouzelnou kulisu pro dokonalou dovolenou.
Palit - ze severu městu Rab přiléhá toto malé letovisko. Turisty láká na pláže z písku a drobných 
oblázků, malebné zátoky a klid. Zároveň je skvělým výchozím bodem pro každodenní procházky 
do města Rab.
Tipy pro volný čas: Vřele doporučujeme pronájem malého motorového člunu (30-70 EUR/1 den, 
vč. pohonných hmot) a zajet si na některou z malých písečných zátok.

MALINSKA

Villa TEA cena od 11 543 Kč *
Pěkný apartmán situovaný v klidné lokalitě Barbat v blízkosti pláže (150 m). Hosté mají k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 6 EUR/den). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
za poplatek 8 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 16064
I. patro. Pěkná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,15 0,2

Apartmán DUDIČ cena od 14 756 Kč *
Prostorný apartmán se nachází v klidné lokalitě na předměstí Rabu zvaném Palit. Od oblázkové pláže i centra Rabu 
je vzdálen 800 m. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6+2 os. č. 16063
Přízemí. Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os, vybaveným kuchyň. a jídelním koutem. 3x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a vanou. Prostorný balkon s posezením.

0,8 0,4 0,3
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Apartmán KLAUDIA cena od 10 591 Kč *
Velice pěkný apartmán v části zvané Dramlj s výhledem na moře vzdálený od pláže 600 m a od centra města 500 m. 
Hostům k dispozici, myčka, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4+2 os č. 12032
II. patro. Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-6 EUR/den u vybra-
ných apartmánů, domácí zvíře u vybraných apartmánů 5-6 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojiš-
tění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ceno-
vých relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubyto-
vacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Apartmány IVANČIČ cena od 5 712 Kč *
Účelně vybavené apartmány v domě situovaném 150 m 
od oblázkové pláže a centra letoviska. Hostům k dispozi-
ci Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Parkování na ulici před domem.
Objekt: 2+1 os.  č. 10628
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením. 
Objekt: 4 os. č. 10629
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,15 0,05

CRIKVENICA

Příjemné lázeňské město Crikvenica je díky svému klimatu uznáváno jako ideální pro léčbu ne-
mocí dýchacích cest. Malebná krajina s bujnou středomořskou vegetací, čistý mořský vzduch, 

dlouhé písečné a oblázkové pláže, které jsou zvláště vhodné pro menší děti a neplavce, dlouhé 
promenády lemované palmami. Samo město pak nabízí poměrně pestrý noční život a spoustu pří-
ležitostí pro aktivní dovolenou. Dále také ideální zázemí pro pobyty s dětmi (tobogán, dětská hři-
ště, skákací hrady apod.). Nezapomeňte navštívit Akvárium, místní velikou atrakci, kde si můžete 
prohlédnout ukázky bohatého jadranského podmořského života. Upozorňujeme, že od některých 
apartmánů se jde k moři po schodech.
Tipy pro volný čas: možnost zapůjčení jízdních kol, motocyklů a člunů. Milovníci bílého sportu 
využijí nabídku místních tenisových dvorců. V 3 km jižně vzdáleném letovisku Selce naleznete po-
tápěčské centrum. Devět kilometrů severně od Crikvenice se nachází letovisko Jadranovo. Zdejším 
lákadlem je malebná zátoka Lokvišće, jíž vévodí malý maják. V této zátoce si můžete užít koupání 
ve specificky teplé vodě a bahnu s léčebnými účinky. Po koupání můžete navštívit pozůstatky sta-
rověkých římských lázní. Doporučujeme navštívit protilehlý ostrov Krk, a to především městečko 
Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahti-
na, ale také pro údajně nejužší uličku na světě) a letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové 
pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, 
od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič). Za návštěvu stojí 
také městečko Senj, které leží 30 km jižně od Crikvenice. Vévodí mu vojenský hrad Nehaj, jenž byl 
v roce 1558 vystavěn na kopci Trbušnjak. Dnes je na hradě expozice mapující jeho historii. Z jeho 
věží se nabízí krásný výhled na ostrovy Krk, Rab, Goli otok a další. Nezapomeňte se vyfotit u slu-
nečních hodin, které se nacházejí na místě, jímž v Senji prochází 45. rovnoběžka (jedná se o místo, 
které je přesně na půl cesty mezi rovníkem a severním pólem).

Apartmány a studia KATICA cena od 7 914 Kč *
Apartmánový dům s útulně vybavenými apartmány a studii. K nejbližší pláži (kombinace přírodních skal, bet. 
plat a oblázků) se jde přes hlavní komunikaci a po schodech. Centrum letoviska Crikvenica je 1,5 km. Hosté mají 
k dispozici venkovní bazén, společnou zahradní sprchu, gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování před objektem.  
Objekt: studio 2+1 os.  č. 10625
Zvýšené přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a roz-
kládací pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 10626
Zvýšené přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a roz-
kládací pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10616
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10616
Zvýšené přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 8+1 os.  č. 10609
I. patro. Pěkná kuchyň s jídelním koutem. 3 x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem a rozklá-
dací pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.

Apartmán ANAMARIJA cena od 11 543 Kč *
Apartmán v klidné části letoviska se nachází 400 m 
od městských pláží a 200 m od centra. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 17880
I. patro. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon s posezením. 

0,4 0,2 0,2

Apartmán IVANKA cena od 10 353 Kč *
Pěkně vybavený a prostorný apartmán v I. patře domu si-
tuovaného 400 m od pláže. Hostům k dispozici rychlovar-
ná konvice, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popl. 5 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem (za popl. 
6 EUR/den). Parkování před objektem (pro 2 automobily).
Objekt: 6+2 os.  č. 10621
I.patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Ložnice 
s manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Prostorná koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.

Apartmán LADA  cena od 8 033 Kč *
Apartmán v prvním patře domu situovaného na živější 
ulici v části zvané Dramalj. Centrum Crikvenice 2,5 km, 
tenisové kurty 300 m. Pěkná pláž 300 m. Hostům je 
k dispozici společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/
den. Parkování na ulici před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10611
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůž-
kem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprch. 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Apartmán ANDJELKA cena od 10 353 Kč *
Prostorný apartmán na klidném místě v domě sympa-
tické majitelky je situovaný 400 m od pláže a od centra 
letoviska. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za popl. 5 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvíře-
tem (za popl. 6 EUR/den). Parkování na pozemku u domu.
Objekt: 6+2 os.  č. 10601
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obývací pokoj s roz-
kl. pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel. lůžkem a sa-
most. lůžkem. 2x ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a vanou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Apartmány STANKA cena od 5 058 Kč *
Pěkné apartmány situované 200 m od pláže a 700 m 
od centra. Wi-Fi (v ceně). Možnost parkování před ob-
jektem.
Objekt: 2+1 os.  č. 10624
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a se 2 samostatnými lůžky, možnost dodání při-
stýlky pro 3. osobu. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10623
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a samostatným lůžkem. 2 x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,2 0,2 0,2

0,6 0,2 0,2

Apartmány a studio MARIJA cena od 9 163 Kč *
Velmi pěkné apartmány a studio v části Crikvenice jmé-
nem Dramalj s výhledem na moře, vzdálený od nejbližší 
pláže 100 m a od centra města 1 km. Hostům k dispozici 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 12026
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, manželským a samostatným lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Bez klimatizace.
Objekt: 4 os. č. 12025
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem a manželským lůžkem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 12024
Podkroví. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,1 0,25 0,1

NOVINKA

NOVINKA

Apartmány DESANKA cena od 8 033 Kč *
Apartmán situovaný v klidné ulici 400 m od pláže i cen-
tra. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 5 EUR/den). Parkování na pozemku.
Objekt: 4+1 os.  č. 10602
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem.  Ložnice se samo-
statným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a částečným výhledem na moře.

0,4 0,2 0,2

0,3 0,1 0,1

0,3 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4
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Apartmán a studio MARIJA cena od 3 689 Kč *
Pěkně vybavený apartmán a studio se nacházejí v klidné části letoviska, 400 m od oblázkové pláže. Hosté mají 
k dispozici společný zahradní gril, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Klienti mohou využít pračku, která je u majitele objektu, za poplatek 3 EUR. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 16925
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Samostatné WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+2 os. č. 16926
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,25 0,5

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u apartmánů Cvitkovič a Njivice. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den 
u vybraných apartmánů, domácí zvíře 6 EUR/den u vybraných apartmánů. Kauce: 100 EUR u apartmánu Cvitkovič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán CVITKOVIČ cena od 13 864 Kč *
Zrenovovaný a moderně zařízený podkrovní apartmán 
s nádherným výhledem na moře. Apartmán je vzdálen 
180 m od jedné z krásných oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popla-
tek 6 EUR/den).  Parkování u objektu.
Objekt: 6+1 os. č. 16924
Podkroví. Obytná místnost s jídelním koutem a pohovkou 
pro 1 os. Samostatná vybavená kuchyň (varná konvice, 
kávovar). 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,18 0,5 0,45

NOVI VINODOLSKI

Městečko Novi Vinodolski je spolu s Crikvenicí největším a nejznámějším střediskem v této oblasti. 
Novi Vinodolski má dlouholetou turistickou tradici a je současně nejstarším městem celé riviery. 

Jeho četné historické památky můžete obdivovat ve staré části města nebo v místním muzeu. V centru 
města, ale i v okrajových částech a na pobřeží najdete mnoho restaurací, barů, obchodů a galerií. Mi-
lovníci aktivního odpočinku mohou využít sportovní areály: tenis, minigolf, stolní tenis, bowling. Také 
nabídka vodních sportů je zde pestrá: lyžování, jetski, windsurfing a půjčovny loděk a šlapadel. Tato 
část riviéry je vyhledávaným místem milovníků potápění. Svojí podmořskou faunou zaujme každého. 
Tipy na volný čas: možnost zapůjčení motorových člunů. Milovníci bílého sportu využijí nabídku 
místních tenisových dvorců u hotelu Lišanj. V 10 km severně vzdáleném letovisku Selce naleznete potá-
pěčské centrum.  Doporučujeme navštívit protilehlý ostrov Krk, a to především městečko Vrbnik (bývalé 
pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro 
údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění 
místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný 
výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova 
s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhod-
ná velmi cennými plastikami a freskami) a jeskyni Biserujku (doporučujeme půldenní lodní výlet s ná-
vštěvou této krasové jeskyně). Za návštěvu stojí také městečko Senj, které leží 23 km jižně od Nového 
Vinodolského. Vévodí mu vojenský hrad Nehaj, jenž byl v roce 1558 vystavěn na kopci Trbušnjak. Dnes 
je na hradě expozice mapující jeho historii. Z jeho věží se nabízí krásný výhled na ostrovy Krk, Rab, Goli 
otok a další. Nezapomeňte se vyfotit u slunečních hodin, které se nacházejí na místě, jímž v Senji pro-
chází 45. rovnoběžka (jedná se o místo, které je přesně na půl cesty mezi rovníkem a severním pólem).

Apartmány NIKOLA cena od 7 438 Kč *
Apartmánový dům s výhledem na moře situovaný 
v nové zástavbě letoviska, od oblázkové pláže je vzdá-
lený 500 m. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16917, 16918
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 
2 os., Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se spr-
chovým koutem a WC. Balkon s posezením a výhledem 
na moře.
Objekt: 4 os. č. 16918, 16920
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,5 0,3 0,

Apartmán a studio ADRIANA cena od 3 689 Kč *
Moderně vybavený apartmán a studio se nacházejí 
v klidné části letoviska, 350 m od oblázkové pláže. Hos-
tům k dispozici společný zahradní gril, mikrovlnná trou-
ba, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16904
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko a dětská postýlka. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 16905
I. patro Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC, sprchovým koutem a automatic-
kou pračkou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,35 0,15 0,3

Apartmán NJIVICE  cena od 16 244 Kč *
Luxusní prázdninová vila s bazénem se nachází 
ve vesnici Klenovica 6 km jižně od Novi Vinodolského. 
Od oblázkové pláže je vzdálena 380 m. Hostům k dispo-
zici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 16913
Přízemí (68 m2). 2 oddělené ložnice, každá s manžel-
ským lůžkem. Obytná místnost s možností 1 přistýlky. 
Jídelní a kuchyňský kout vybavený elektrickým vařičem 
(2 pl.) a lednicí s mrazákem. SAT/TV. Koupelna (sprcha) 
s WC. Terasa s venkovním nábytkem.

0,38 1,4 1,4

Apartmány DJURDICA cena od 7 438 Kč *
Pěkně vybavené apartmány se nacházejí v klidné části 
letoviska, 900 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispo-
zici mikrovlnnou troubu, společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 16910
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6+2 os.  č. 16911
I. patro. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa 
s posezením.

0,9 0,55 0,5

Apartmán NENSI cena od 12 912 Kč *
Pěkně zařízený apartmánový domek se nachází v samot-
ném centru letoviska, od nejbližší pláže v podobě betono-
vých plat je vzdálen 100 m, oblázkové pláže jsou vzdáleny 
350 m. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování na veřejném parkovišti.
Objekt: 4+2 os. č. 16916
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.

0,1 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

Jedna z pláží v letovisku Novi Vinodolski

Apartmán GRABROVA cena od 7 438 Kč *
Účelně vybavený apartmán se nachází na klidném již-
ním předměstí letoviska, od oblázkové pláže Škrpun je 
vzdálen 300 m. Upozorňujeme, že cestou na pláž je nut-
no přejít hlavní komunikaci. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Možnost pobytu s menším domácím zvíře-
tem za poplatek 6 EUR/den. Parkování od objektu.
Objekt: 4+2 os. č. 16923
Přízemí. Pěkná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s vanou. Samostatné WC. Prostorná 
terasa s posezením. 

0,3 0,8 0,75

Apartmán VANDA cena od 7 438 Kč *
Prakticky zařízený apartmán se nachází v klidné lokali-
tě 250 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 16909
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s vanou. Sa-
mostatné WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,25 0,1 0,2
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Apartmán a studio MARIJA cena od 3 689 Kč *
Pěkně vybavený apartmán a studio se nacházejí v klidné části letoviska, 400 m od oblázkové pláže. Hosté mají 
k dispozici společný zahradní gril, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Klienti mohou využít pračku, která je u majitele objektu, za poplatek 3 EUR. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 16925
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Samostatné WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+2 os. č. 16926
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,25 0,5

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u apartmánů Cvitkovič a Njivice. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den 
u vybraných apartmánů, domácí zvíře 6 EUR/den u vybraných apartmánů. Kauce: 100 EUR u apartmánu Cvitkovič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán CVITKOVIČ cena od 13 864 Kč *
Zrenovovaný a moderně zařízený podkrovní apartmán 
s nádherným výhledem na moře. Apartmán je vzdálen 
180 m od jedné z krásných oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popla-
tek 6 EUR/den).  Parkování u objektu.
Objekt: 6+1 os. č. 16924
Podkroví. Obytná místnost s jídelním koutem a pohovkou 
pro 1 os. Samostatná vybavená kuchyň (varná konvice, 
kávovar). 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,18 0,5 0,45

NOVI VINODOLSKI

Městečko Novi Vinodolski je spolu s Crikvenicí největším a nejznámějším střediskem v této oblasti. 
Novi Vinodolski má dlouholetou turistickou tradici a je současně nejstarším městem celé riviery. 

Jeho četné historické památky můžete obdivovat ve staré části města nebo v místním muzeu. V centru 
města, ale i v okrajových částech a na pobřeží najdete mnoho restaurací, barů, obchodů a galerií. Mi-
lovníci aktivního odpočinku mohou využít sportovní areály: tenis, minigolf, stolní tenis, bowling. Také 
nabídka vodních sportů je zde pestrá: lyžování, jetski, windsurfing a půjčovny loděk a šlapadel. Tato 
část riviéry je vyhledávaným místem milovníků potápění. Svojí podmořskou faunou zaujme každého. 
Tipy na volný čas: možnost zapůjčení motorových člunů. Milovníci bílého sportu využijí nabídku 
místních tenisových dvorců u hotelu Lišanj. V 10 km severně vzdáleném letovisku Selce naleznete potá-
pěčské centrum.  Doporučujeme navštívit protilehlý ostrov Krk, a to především městečko Vrbnik (bývalé 
pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro 
údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění 
místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný 
výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova 
s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhod-
ná velmi cennými plastikami a freskami) a jeskyni Biserujku (doporučujeme půldenní lodní výlet s ná-
vštěvou této krasové jeskyně). Za návštěvu stojí také městečko Senj, které leží 23 km jižně od Nového 
Vinodolského. Vévodí mu vojenský hrad Nehaj, jenž byl v roce 1558 vystavěn na kopci Trbušnjak. Dnes 
je na hradě expozice mapující jeho historii. Z jeho věží se nabízí krásný výhled na ostrovy Krk, Rab, Goli 
otok a další. Nezapomeňte se vyfotit u slunečních hodin, které se nacházejí na místě, jímž v Senji pro-
chází 45. rovnoběžka (jedná se o místo, které je přesně na půl cesty mezi rovníkem a severním pólem).

Apartmány NIKOLA cena od 7 438 Kč *
Apartmánový dům s výhledem na moře situovaný 
v nové zástavbě letoviska, od oblázkové pláže je vzdá-
lený 500 m. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16917, 16918
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 
2 os., Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se spr-
chovým koutem a WC. Balkon s posezením a výhledem 
na moře.
Objekt: 4 os. č. 16918, 16920
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,5 0,3 0,

Apartmán a studio ADRIANA cena od 3 689 Kč *
Moderně vybavený apartmán a studio se nacházejí 
v klidné části letoviska, 350 m od oblázkové pláže. Hos-
tům k dispozici společný zahradní gril, mikrovlnná trou-
ba, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16904
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko a dětská postýlka. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 16905
I. patro Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC, sprchovým koutem a automatic-
kou pračkou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,35 0,15 0,3

Apartmán NJIVICE  cena od 16 244 Kč *
Luxusní prázdninová vila s bazénem se nachází 
ve vesnici Klenovica 6 km jižně od Novi Vinodolského. 
Od oblázkové pláže je vzdálena 380 m. Hostům k dispo-
zici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 16913
Přízemí (68 m2). 2 oddělené ložnice, každá s manžel-
ským lůžkem. Obytná místnost s možností 1 přistýlky. 
Jídelní a kuchyňský kout vybavený elektrickým vařičem 
(2 pl.) a lednicí s mrazákem. SAT/TV. Koupelna (sprcha) 
s WC. Terasa s venkovním nábytkem.

0,38 1,4 1,4

Apartmány DJURDICA cena od 7 438 Kč *
Pěkně vybavené apartmány se nacházejí v klidné části 
letoviska, 900 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispo-
zici mikrovlnnou troubu, společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 16910
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6+2 os.  č. 16911
I. patro. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa 
s posezením.

0,9 0,55 0,5

Apartmán NENSI cena od 12 912 Kč *
Pěkně zařízený apartmánový domek se nachází v samot-
ném centru letoviska, od nejbližší pláže v podobě betono-
vých plat je vzdálen 100 m, oblázkové pláže jsou vzdáleny 
350 m. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování na veřejném parkovišti.
Objekt: 4+2 os. č. 16916
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.

0,1 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

Jedna z pláží v letovisku Novi Vinodolski

Apartmán GRABROVA cena od 7 438 Kč *
Účelně vybavený apartmán se nachází na klidném již-
ním předměstí letoviska, od oblázkové pláže Škrpun je 
vzdálen 300 m. Upozorňujeme, že cestou na pláž je nut-
no přejít hlavní komunikaci. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Možnost pobytu s menším domácím zvíře-
tem za poplatek 6 EUR/den. Parkování od objektu.
Objekt: 4+2 os. č. 16923
Přízemí. Pěkná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s vanou. Samostatné WC. Prostorná 
terasa s posezením. 

0,3 0,8 0,75

Apartmán VANDA cena od 7 438 Kč *
Prakticky zařízený apartmán se nachází v klidné lokali-
tě 250 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 16909
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s vanou. Sa-
mostatné WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,25 0,1 0,2

Apartmán A 02 cena od 11 960 Kč *
Pěkně a moderně zařízený apartmán v klidné lokalitě, situované cca 700 m od oblázkové pláže a 300 m od centra 
letoviska. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 5 
EUR/den). Možnost pobytu s menším domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 17610
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,7 0,3 0,3

Apartmány B 40 a B 41 cena od 13 507 Kč *
Apartmánový dům situovaný na předměstí Malého Lošinje zvané Zagazine, vzdálený 120 m od oblázkové pláže. 
Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost pobytu s menším domácím 
zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 17608
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC, sprchovým koutem a pračkou. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 17609
Přízemí. Pěkná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,12 0,26 0,1
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Apartmán A 01 cena od 9 996 Kč *
Apartmán situovaný v klidné severovýchodní části letoviska, vzdálený 150 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dis-
pozici společný zahradní gril, lehátko a slunečník, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 17601
Přízemí. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 

0,15 0,3 0,3 Apartmán B 20 cena od 13 328 Kč *
Účelně vybavený apartmán se nachází v klidné části 
Zagazine a od oblázkové pláže je vzdálen 50 m. Hos-
té mají k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizaci (v ceně). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 17606
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,05 0,25 0,2
Apartmán A 06 cena od 13 150 Kč *
Apartmán se nachází v klidné lokalitě, 300 m od pláže. 
Ideální místo pro rodiny s dětmi. Hostům je k dispozici 
travnatý pozemek, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s menším domácím zvířetem za poplatek 
6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os. č. 17612
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním kou-
tem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se samostatným lůžkem. Koupel-
na s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,15 0,15

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi a klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic), povinný poplatek za závěrečný úklid 25-35 EUR dle typu a velikosti apartmánu. 
Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6-8 EUR/den u vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov LOŠINJ - MALI LOŠINJ

Ostrov Lošinj vyniká speciálním léčivým klimatem, k němuž přispívá i množství různorodé ve-
getace. Ta společně s mořským vzduchem působí blahodárně zejména při dýchacích potížích 

a alergických reakcích na pyly. Specifické mikroklima s absolutně čistým vzduchem je způsobeno 
situováním ostrova daleko od pevniny uprostřed velmi čisté části otevřeného Jaderského moře. 
Rekreační střediska Mali a Veli Lošinj byla už v minulém století vyhlášenými klimatickými lázněmi. 
Obě místa jsou spojena několika kilometrovou promenádou, která prochází podél jižního výběžku 
ostrova a procházky po ní se používají jako součást klimatické terapie. 
Mali Lošinj je hlavním střediskem ostrova s nádherným historicky cenným přístavem, pěknou pro-
menádou s restauracemi, bary a cukrárnami. Na Mali Lošinj navazují dvě zátoky, které rozhodně při 
své dovolené nesmíte vynechat. Písečná zátoka Čikat má rozsáhlé zázemí vodních sportů a areál 
s řadou tenisových kurtů a hřišť pro individuální i kolektivní sporty. Pro zátoku Sunčana jsou typic-
ké romantické přírodní skalnaté pláže u otevřeného moře, lemované piniovými háji. Naše apartmá-
ny se nacházejí v části Zagazine a Malin. Ostrov Lošinj je snadno dostupný trajektem přes ostrov 
Cres, se kterým je spojen mostem. Bližší informace o trajektové přepravě naleznete na str. 92.
Tipy pro volný čas: Výlet lodí na ostrov Cres. Zde doporučujeme navštívit historické městečko 
Osor s velkým množstvím památek z římského období. Oblíbený Rybí piknik - celodenní výlet lodí 
s hudbou, občerstvením a aktivním rybolovem. Poznávací Panorama tour - celodenní výlet lodí po-
dél ostrovů s občerstvením a zástavkami na koupání v jinak nedostupných romantických zátokách.

Pláž v letovisku Mali Lošinj

Letovisko Mali Lošinj

Apartmán B 43 cena od 15 708 Kč *
Nově a moderně zařízený apartmán situovaný pouhých 150 m od nejbližší pláže. Hostům k dispozici zahradní gril 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 17614
Přízemí. Moderně zařízená kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a vanou. 
Terasa s posezením.

Apartmán B a BB 00 cena od 16 601 Kč *
Pěkně vybavené apartmány velmi milé paní domácí se nachází na severovýchodní straně letoviska, vzdáleny jsou 
250 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost 
pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 17602
I. patro. Pěkná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 17603
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,6 0,4

0,15 0,3 0,15

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Apartmány MAGDALENA cena od 6 605 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě obklopeném zelení, 
pouhých 100 m od pláže a 50 m od centra městečka. 
Hostům je k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u ob-
jektu.
Objekt: 4 os. č. 18247
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 18248
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 

0,1 0,01 0,2 Apartmán a studio VITOMIR  cena od 5 474 Kč *
Příjemně zařízený apartmán a studio se nacházejí 
na klidném místě, 200 m od oblázkové pláže. Hostům 
je k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 18274
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, manželským lůžkem a rozkládací po-
hovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18275
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let 
platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-6 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. 
Pokud klienti neprovedou závěrečný úklid sami, zaplatí poplatek 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány ROZA  cena od 6 367 Kč *
Velice pěkně zařízené apartmány vzdálené necelých 
400 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18270
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18271
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupel-
na s vanou a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18272
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna 
s vanou a WC. Terasa s posezením.

0,4 0,3 0,1

Apartmány ADRIJANA  cena od 6 605 Kč *
Útulné a moderně zařízené apartmány vzdálené 300 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18255
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18256
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem a manžel-
ským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

0,3 0,2 0,2

Apartmány CVITO  cena od 6 605 Kč *
Nově zrekonstruované apartmány vzdálené 300 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18257
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18258
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18259
Obytná místnost s vybaveným kuch. koutem a manžel. lůž-
kem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Ložnice se 2 samost. lůž-
ky. Koupelna se sprch. koutem a WC. Balkon s posezením.0,3 0,2 0,3

ostrov PAG - NOVALJA

Apartmány COPIČ cena od 8 806 Kč *
Apartmány v klidné lokalitě situované 250 m od obláz-
kové pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 18253
I. patro (40 m2). Oddělená ložnice s manželským lůž-
kem. Oddělená ložnice s rozkládacím gaučem pro dvě 
osoby. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem vybaveným lednicí s mrazákem a plynovým spo-
rákem (2 pl.). SAT/TV. Balkon se zahradním nábytkem.
Objekt: 5 os. č. 18254
I. patro (43 m2). Oddělená ložnice s manželským lůžkem. 
Oddělená ložnice s manžel. lůžkem a samostatným lůž-
kem. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem 
vybaveným lednicí s mrazákem a kombinovaným sporá-
kem (2+2 pl.). SAT/TV. Terasa se zahradním nábytkem.

0,25 0,5 1

Apartmány CVETKA cena od 7 497 Kč *
Pěkné apartmány v domě situovaném 200 m od pláže. 
Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za po-
platek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 18235
Obytná místnost s vybaveným kuchyň.a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 5 os.  č. 18236
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 1,3 0,4

Živé středisko Novalja je hlavním přístavem ostrova Pag a známým turistickým místem. Jsou zde 
patrné pozůstatky z římských dob i starokřesťanských bazilik. V malebných uličkách naleznete 

mnoho příležitostí k posezení v kavárnách, cukrárnách a restauracích vyhlášených místními speci-
alitami. Zajímavé oblázkovo-skalnaté pláže na okraji města přecházejí v nádherné dlouhé obláz-
kové pláže Straško, Gaj a Babe. 
Tipy na volný čas: rybí piknik (celodenní výlet lodí podéle pobřeží se zastávkami na koupání, 
k jídlu se servírují rybí speciality, k pití víno), výlet pronajatým člunem do některé z romantických 
lagun dostupných pouze z moře, Kornatské souostroví (celodenní výlet s průvodcem do krásného 
národního parku Kornati).

ostrov PAG - MANDRE

Poklidné místo v nádherné zeleni je lemováno krásnými plážemi a obklopeno průzračným mořem. 
Místní obyvatelé jsou velmi milí a pohostinní. Na své si zde přijdou i milovníci rybaření, potápění 

i gurmáni. V místních restauracích můžete ochutnat originální pažský sýr nebo zdejší výborné olivy. 

ostrov PAG - LUN

Překrásné místo na samém severozápadu ostrova, kam opravdu stojí za to vážit svoji cestu. 
Apartmánové kapacity, které zde nabízíme, jsou rozprostřeny mezi olivovými háji. Některé oli-

vovníky jsou staré více než 1500 let a celé místo je vyhlášeno přírodní rezervací.

Apartmány ANAMARIJA cena od 7 676 Kč *
Prostorně a pěkně zařízené apartmány v domě vzdá-
leném od moře 400 m. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 18231
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 18232
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Lož-
nice s manželským lůžkem. 2x ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,2 0,3
Apartmány MIRA cena od 7 676 Kč *
Pěkně zařízené apartmány na klidném místě, 300 m 
od nejbližší pláže a 300 m od centra letoviska. Hostům 
je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a kli-
matizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os.  č. 18219
Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem 
a vlastní koupelnou. Ložnice s manželským a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře
Objekt: 6 os.  č. 18222
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem a vlastní koupelnou. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením.

0,3 0,2 0,2

Apt. a studia BERNARDICA cena od 4 641 Kč *
Pěkné zařízené apartmány a studia v domě situovaném 200 m od pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril. 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 18238
Obytná místnost s vybaveným kuch. a jídelním koutem, manž. lůžko. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 3 os. č. 18273
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18239
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18240
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením. Možnost klimatizace za poplatek 5 EUR/den.

0,2 0,2 0,3
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Apartmány MAGDALENA cena od 6 605 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě obklopeném zelení, 
pouhých 100 m od pláže a 50 m od centra městečka. 
Hostům je k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u ob-
jektu.
Objekt: 4 os. č. 18247
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 18248
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 

0,1 0,01 0,2 Apartmán a studio VITOMIR  cena od 5 474 Kč *
Příjemně zařízený apartmán a studio se nacházejí 
na klidném místě, 200 m od oblázkové pláže. Hostům 
je k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 18274
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, manželským lůžkem a rozkládací po-
hovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18275
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let 
platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-6 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. 
Pokud klienti neprovedou závěrečný úklid sami, zaplatí poplatek 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány ROZA  cena od 6 367 Kč *
Velice pěkně zařízené apartmány vzdálené necelých 
400 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18270
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18271
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupel-
na s vanou a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18272
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna 
s vanou a WC. Terasa s posezením.

0,4 0,3 0,1

Apartmány ADRIJANA  cena od 6 605 Kč *
Útulné a moderně zařízené apartmány vzdálené 300 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18255
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18256
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem a manžel-
ským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

0,3 0,2 0,2

Apartmány CVITO  cena od 6 605 Kč *
Nově zrekonstruované apartmány vzdálené 300 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18257
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18258
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18259
Obytná místnost s vybaveným kuch. koutem a manžel. lůž-
kem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Ložnice se 2 samost. lůž-
ky. Koupelna se sprch. koutem a WC. Balkon s posezením.0,3 0,2 0,3

ostrov PAG - NOVALJA

Apartmány COPIČ cena od 8 806 Kč *
Apartmány v klidné lokalitě situované 250 m od obláz-
kové pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 18253
I. patro (40 m2). Oddělená ložnice s manželským lůž-
kem. Oddělená ložnice s rozkládacím gaučem pro dvě 
osoby. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem vybaveným lednicí s mrazákem a plynovým spo-
rákem (2 pl.). SAT/TV. Balkon se zahradním nábytkem.
Objekt: 5 os. č. 18254
I. patro (43 m2). Oddělená ložnice s manželským lůžkem. 
Oddělená ložnice s manžel. lůžkem a samostatným lůž-
kem. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem 
vybaveným lednicí s mrazákem a kombinovaným sporá-
kem (2+2 pl.). SAT/TV. Terasa se zahradním nábytkem.

0,25 0,5 1

Apartmány CVETKA cena od 7 497 Kč *
Pěkné apartmány v domě situovaném 200 m od pláže. 
Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za po-
platek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 18235
Obytná místnost s vybaveným kuchyň.a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 5 os.  č. 18236
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 1,3 0,4

Živé středisko Novalja je hlavním přístavem ostrova Pag a známým turistickým místem. Jsou zde 
patrné pozůstatky z římských dob i starokřesťanských bazilik. V malebných uličkách naleznete 

mnoho příležitostí k posezení v kavárnách, cukrárnách a restauracích vyhlášených místními speci-
alitami. Zajímavé oblázkovo-skalnaté pláže na okraji města přecházejí v nádherné dlouhé obláz-
kové pláže Straško, Gaj a Babe. 
Tipy na volný čas: rybí piknik (celodenní výlet lodí podéle pobřeží se zastávkami na koupání, 
k jídlu se servírují rybí speciality, k pití víno), výlet pronajatým člunem do některé z romantických 
lagun dostupných pouze z moře, Kornatské souostroví (celodenní výlet s průvodcem do krásného 
národního parku Kornati).

ostrov PAG - MANDRE

Poklidné místo v nádherné zeleni je lemováno krásnými plážemi a obklopeno průzračným mořem. 
Místní obyvatelé jsou velmi milí a pohostinní. Na své si zde přijdou i milovníci rybaření, potápění 

i gurmáni. V místních restauracích můžete ochutnat originální pažský sýr nebo zdejší výborné olivy. 

ostrov PAG - LUN

Překrásné místo na samém severozápadu ostrova, kam opravdu stojí za to vážit svoji cestu. 
Apartmánové kapacity, které zde nabízíme, jsou rozprostřeny mezi olivovými háji. Některé oli-

vovníky jsou staré více než 1500 let a celé místo je vyhlášeno přírodní rezervací.

Apartmány ANAMARIJA cena od 7 676 Kč *
Prostorně a pěkně zařízené apartmány v domě vzdá-
leném od moře 400 m. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 18231
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 18232
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Lož-
nice s manželským lůžkem. 2x ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,2 0,3
Apartmány MIRA cena od 7 676 Kč *
Pěkně zařízené apartmány na klidném místě, 300 m 
od nejbližší pláže a 300 m od centra letoviska. Hostům 
je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a kli-
matizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os.  č. 18219
Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem 
a vlastní koupelnou. Ložnice s manželským a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře
Objekt: 6 os.  č. 18222
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem a vlastní koupelnou. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením.

0,3 0,2 0,2

Apt. a studia BERNARDICA cena od 4 641 Kč *
Pěkné zařízené apartmány a studia v domě situovaném 200 m od pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril. 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 18238
Obytná místnost s vybaveným kuch. a jídelním koutem, manž. lůžko. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 3 os. č. 18273
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18239
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18240
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením. Možnost klimatizace za poplatek 5 EUR/den.

0,2 0,2 0,3

Apartmán TONKA cena od 11 008 Kč * 
Příjemně vybavený apartmán v prvním patře objektu se nachází 300 m od oblázkové pláže a 400 m od centra 
letoviska. Hosté mají k dispozici pračku, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl. 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 18278
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,05 0,4
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u apartmánů Matlekovič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov PAG - GAJAC

Klidné letovisko, které leží v zátoce s krásnou oblázkovo-písečnou pláží na západním pobřeží ostro-
va Skalnaté pobřeží s oblázkovou pláží Braničevica dodávají Gajacu zvláštní krásu. 

STARA NOVALJA

Malé letovisko ležící cca 2 km od Novalji je ideálním místem pro rodiny s malými dětmi a pro 
ty, co si chtějí užít klid a pohodu. Na rozdíl od města Novalja je Stara Novalja velmi klidné 

místo. Na své si přijdou i ti, kteří mají rádi potápění a vodní sporty.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, 
Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. Pokud 
klienti neprovedou závěrečný úklid sami, zaplatí poplatek 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Apartmány MAESTRAL cena od 11 662 Kč *
Velmi pěkné zrekonstruované apartmány milého pana domácího, které jsou přímo u pláže. Všechny apartmány mají 
krásný výhled na moře. Hostům k dispozici SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 19603, 19605
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice se 
2 lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 3 os.  č. 19607, 19609
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
se 2 lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 19602, 19604
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice se 
3 lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 19606, 19608
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
se 3 lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 19601
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice
se 3 lůžky. Ložnice se 2 lůžky. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,03 0,1 0,1

30 m
OD PLÁŽE

Malé letovisko, které se nachází nedaleko města Sv. Filip a Jakov, se kterým je spojeno prome-
nádou Lungo mare. Své jméno získal po zůstatcích středověkého městského opevnění. Turanj 

je ideálním místem pro ty, kteří chtějí strávit svou dovolenou v klidu a pohodě, ale v blízkosti 
hlavních turistických destinací.
Tipy pro volný čas: v centru města se nachazí kostel Gospi od Karmela z 15. století., jejíž svátek 
se slaví v průběhu sezóny veřejnými oslavami. Nedaleko od centra naleznete kostel Sv. Marije 
na místě nazývaném Tukljača. Doporučujeme navštívit Národní park Kornati, který se rozkládá 
na většině ze 147 ostrovů stejného jména. Za návštěvu stojí také Vransko Jezero, které je největším 
chorvatským jezerem a po zakoupení povolenky zde turisté mohou také rybařit.

Malé letovisko, jehož patrony jsou dva světci sv. Filip a sv. Jakov, leží asi 2 km severně od Bio-
gradu. Dokonale naplňuje základní atributy spokojené rodinné dovolené. Atraktivní okolí 

pro podnikání výletů, centrum s restauracemi, pizzeriemi i cukrárnami naladí každého na správ-
nou „dovolenkovou notu“. Nádherné písčito-kaménkové pláže (ležící do 200 m od nabízených 
apartmánů) s pozvolným sestupem do vody jsou vhodné i pro malé děti.  
Tipy pro volný čas: půldenní výlet lodí na ostrov Vrgada (s koupáním a obědem), celodenní 
výlet lodí do národního parku Kornati (s koupáním a obědem), pěší procházka do letoviska Biograd 
na Moru, návštěva blízkého Zadaru (kromě prohlídky historického centra doporučujeme posedět 
u Mořských varhan a večer se podívat na ojedinělou instalaci Pozdrav slunci, model sluneční sou-
stavy, v zadarském přístavu), cyklistický výlet podél pobřeží přes letoviska Biograd na Moru a Pa-
koštane až ke břehu Vranského jezera (pokud vám nevadí bahno, můžete se v jezeře vykoupat, výlet 
doporučujeme zakončit ochutnávkou místních specialit ze sladkovodních ryb).

SV. FILIP I JAKOV

Apartmány MATLEKOVIČ cena od 7 378 Kč *
Dobře vybavené apartmány v domě situovaném ve slepé uličce na rozhraní střediska Sv. Filip i Jakov a Turanj, pou-
hých 80 m od pěkné oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 7 EUR/den. Parkování na uzavřeném pozemku. 
Objekt: 4+2 os.  č. 14809, 14836
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice manželským lůžkem. 
Koupelna s vanou a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 2+1 os.  č. 14810, 14811
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice manželským lůžkem. 
Koupelna s vanou a WC. Terasa s posezením.

80 m
OD PLÁŽE

0,08 0,2 0,2

TURANJ 

Apartmán ČELIČ  cena od 10 532 Kč *
Zrekonstruovaný apartmán v přízemí objektu, s příjemným posezením, leží na klidném místě, 100 m od pláže. Hos-
tům je k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 18276
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,4 0,4

Apartmán MILKA cena od 10 532 Kč *
Velmi pěkný apartmán vzdálený od nejbližší pláže necelých 150 m . Hostům je k dispozici klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Parkování na pozemku objektu.
Objekt: 6+1 os. č. 18279
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, možnost přistýlky. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,2 0,3

Apartmán SREČKO cena od 17 612 Kč *
Dům situovaný přímo u moře (pouhých 10 m od pláže). Hostům k dispozici společný zahradní gril s možností posezení. 
Parkování u objektu.
Objekt: 10 os.  č. 18237
2x vybavená kuchyň s jídelním koutem. 5x ložnice s manželským lůžkem. 2x koupelna s WC a spchovým koutem. 
Balkony a možnost využívání terasy.

0,01 0,3 0,5

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

10 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, klimatizaci, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře u vybraných apartmánů 5-8 EUR/den. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

BIOGRAD NA MORU

V minulosti sídlo chorvatských králů, dnes živé letovisko nabízející jak výborné podmínky pro 
koupání (přírodní pláže s jemnými oblázky, bazén s mořskou vodou, tobogán), tak skvělé mož-

nosti pro vyznavače aktivní dovolené. Vždyť Biograd leží v blízkosti tří nejkrásnějších chorvatských 
národních parků: souostroví Kornati (nejčlenitější souostroví 109 ostrovů roztroušených na ploše 
224 km2), vodopády na řece Krka (nesčetné množství jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou 
protékající kaňonem) a úchvatné panorama NP Paklenica.
Tipy pro volný čas: návštěva jednoho (popř. všech) z výše uvedených národních parků - Kornati 
(celodenní výlet lodí), vodopády na řece Krka (celodenní výlet busem na vodopády a do Šibeniku) 
nebo „Vrgada piknik“ (celodenní výlet lodí na ostrov Vrgada, v ceně je stylový oběd - čerstvé ryby, 
saláty a víno), Plitvická jezera (výlet busem s obědem), den na „svém“ ostrůvku (vřele doporučujeme 
výlet pronajatým člunem na některý z desítek ostrůvků ležících u biogradského pobřeží, kde se alespoň 
na chvíli stanete majitelem vlastní zátoky s pláží). Milovníci aktivního odpočinku si mohou zapůjčit 
v centru Biogradu jízdní kola a podniknout výlet na Vranské jezero (největší chorvatské sladkovodní je-
zero bohaté na ryby, nezapomeňte v některé z rybářských restaurací ochutnat skvělé místní speciality). 
K návštěvě doporučujeme také rodinný park Mirnovec FUN PARK, který byl na jižním okraji Biogradu 
otevřen v roce 2017 a právem je přezdíván jako „Gargaland Chorvatska“.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SLEVA 10  %
Všichni klienti ubytovaní v našich apt. v letovisku Biograd na Moru dostanou slevu 
ve výši 10 % na pronájem člunu nebo výlety zakoupené u našeho místního zástupce.

Apartmán KRISTIAN cena od 22 789 Kč *
Dobře vybavené apartmány v novém domě s bazénem, situovaném 250 m od oblázkové pláže Bošana a 700 m od cent-
ra letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4 os.  č. 10957
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10958
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10955
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň.koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10956
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,4 0,4Apartmány a studio ADRIA cena od 5 950 Kč *
Apartmány a studio situované v domě 50 m od krásné 
oblázkové pláže Bošana (plážový bar, sprcha, nafukova-
cí atrakce na vodě za poplatek). Hostům je k dispozici 
společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy za popla-
tek 8 EUR/ den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 10982
I. patro. Studio s manželským lůžkem a přistýlkou, ku-
chyňským a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10983
I. patro.  Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a možností 
přidání přistýlky. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a s výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10984
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a možností 
přidání přistýlky. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a s výhledem na moře.

0,05 0,3 0,35

50 m
OD PLÁŽE

Apartmán REMY  cena od 11 186 Kč *
Menší apartmán vzdálený 30 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy 
za poplatek 6 EUR/ den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 10999
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,03 0,05 0,03

Apartmán DAMIR  cena od 15 589 Kč *
Komfortně a moderně zařízený apartmán vzdálený od pláže 300 m. Vhodný pro rodinnou dovolenou. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 10905
Obytná místnost s vybavenou kuchyňskou linkou a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Terasa s posezením.

0,3 0,1 0,3

30 m
OD PLÁŽE

0,03 0,12 0,5

Apartmány SENIJA cena od 12 555 Kč *
Dobře vybavené apartmány situované 30 m od pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. 10949
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním 
koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný 
balkon s posezením a částečným výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 10947
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 5 os.  č. 10948
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.

Letovisko Biograd na Moru

Pláž Soline

Pláž Dražica

Pláž Bošana

30 m
OD PLÁŽE

0,08 0,4 0,4

Apartmán ZORIČ cena od 11 127 Kč *
Velice pěkný apartmán v domě situovaném 80 m od pěkné 
oblázkové pláže. Hostům k dispozici venkovní gril se za-
hradním posezením, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem za popl. 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 10970
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost. 
2x ložnice s manžel. koutem. Ložnice se samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

80 m
OD PLÁŽE

Apartmány LUCIE cena od 12 436 Kč *
Moderně vybavené apartmány se nacházejí v blízkosti pláže Bošana, jedné z nejkrásnějších oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, dětské pískoviště, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10920
I. patro. Vybavená kuchyň. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 10922
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 10921
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským lůž-
kem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Samostatné WC. Prostorná terasa s posezením.

0,1 1,2 0,7

100 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, klimatizaci, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře u vybraných apartmánů 5-8 EUR/den. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

BIOGRAD NA MORU

V minulosti sídlo chorvatských králů, dnes živé letovisko nabízející jak výborné podmínky pro 
koupání (přírodní pláže s jemnými oblázky, bazén s mořskou vodou, tobogán), tak skvělé mož-

nosti pro vyznavače aktivní dovolené. Vždyť Biograd leží v blízkosti tří nejkrásnějších chorvatských 
národních parků: souostroví Kornati (nejčlenitější souostroví 109 ostrovů roztroušených na ploše 
224 km2), vodopády na řece Krka (nesčetné množství jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou 
protékající kaňonem) a úchvatné panorama NP Paklenica.
Tipy pro volný čas: návštěva jednoho (popř. všech) z výše uvedených národních parků - Kornati 
(celodenní výlet lodí), vodopády na řece Krka (celodenní výlet busem na vodopády a do Šibeniku) 
nebo „Vrgada piknik“ (celodenní výlet lodí na ostrov Vrgada, v ceně je stylový oběd - čerstvé ryby, 
saláty a víno), Plitvická jezera (výlet busem s obědem), den na „svém“ ostrůvku (vřele doporučujeme 
výlet pronajatým člunem na některý z desítek ostrůvků ležících u biogradského pobřeží, kde se alespoň 
na chvíli stanete majitelem vlastní zátoky s pláží). Milovníci aktivního odpočinku si mohou zapůjčit 
v centru Biogradu jízdní kola a podniknout výlet na Vranské jezero (největší chorvatské sladkovodní je-
zero bohaté na ryby, nezapomeňte v některé z rybářských restaurací ochutnat skvělé místní speciality). 
K návštěvě doporučujeme také rodinný park Mirnovec FUN PARK, který byl na jižním okraji Biogradu 
otevřen v roce 2017 a právem je přezdíván jako „Gargaland Chorvatska“.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SLEVA 10  %
Všichni klienti ubytovaní v našich apt. v letovisku Biograd na Moru dostanou slevu 
ve výši 10 % na pronájem člunu nebo výlety zakoupené u našeho místního zástupce.

Apartmán KRISTIAN cena od 22 789 Kč *
Dobře vybavené apartmány v novém domě s bazénem, situovaném 250 m od oblázkové pláže Bošana a 700 m od cent-
ra letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4 os.  č. 10957
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10958
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10955
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň.koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10956
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,4 0,4Apartmány a studio ADRIA cena od 5 950 Kč *
Apartmány a studio situované v domě 50 m od krásné 
oblázkové pláže Bošana (plážový bar, sprcha, nafukova-
cí atrakce na vodě za poplatek). Hostům je k dispozici 
společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy za popla-
tek 8 EUR/ den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 10982
I. patro. Studio s manželským lůžkem a přistýlkou, ku-
chyňským a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10983
I. patro.  Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a možností 
přidání přistýlky. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a s výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10984
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a možností 
přidání přistýlky. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a s výhledem na moře.

0,05 0,3 0,35

50 m
OD PLÁŽE

Apartmán REMY  cena od 11 186 Kč *
Menší apartmán vzdálený 30 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy 
za poplatek 6 EUR/ den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 10999
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,03 0,05 0,03

Apartmán DAMIR  cena od 15 589 Kč *
Komfortně a moderně zařízený apartmán vzdálený od pláže 300 m. Vhodný pro rodinnou dovolenou. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 10905
Obytná místnost s vybavenou kuchyňskou linkou a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Terasa s posezením.

0,3 0,1 0,3

30 m
OD PLÁŽE

0,03 0,12 0,5

Apartmány SENIJA cena od 12 555 Kč *
Dobře vybavené apartmány situované 30 m od pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. 10949
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním 
koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný 
balkon s posezením a částečným výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 10947
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 5 os.  č. 10948
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.

Letovisko Biograd na Moru

Pláž Soline

Pláž Dražica

Pláž Bošana

30 m
OD PLÁŽE

0,08 0,4 0,4

Apartmán ZORIČ cena od 11 127 Kč *
Velice pěkný apartmán v domě situovaném 80 m od pěkné 
oblázkové pláže. Hostům k dispozici venkovní gril se za-
hradním posezením, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem za popl. 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 10970
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost. 
2x ložnice s manžel. koutem. Ložnice se samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

80 m
OD PLÁŽE

Apartmány LUCIE cena od 12 436 Kč *
Moderně vybavené apartmány se nacházejí v blízkosti pláže Bošana, jedné z nejkrásnějších oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, dětské pískoviště, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10920
I. patro. Vybavená kuchyň. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 10922
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 10921
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským lůž-
kem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Samostatné WC. Prostorná terasa s posezením.

0,1 1,2 0,7

100 m
OD PLÁŽE
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Apartmány BLANKA cena od 10 115 Kč *
Pěkné apartmány pouhých 30 m od krásné oblázkové pláže Bošana. Hostům k dispozici společný gril, pračka za popla-
tek 11 EUR, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování na pozemku.
Objekt: 2 os.  č. 10962
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os.  č. 10963
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a samostatným lůžkem. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10964
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 10965, 10998
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

BIOGRAD NA MORU

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, klimatizaci, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, 
děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře u vybraných apartmánů 6-8 EUR/den, pračka 
u apartmánů Blanka 11 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán LILJANA  cena od 12 198 Kč *
Velmi pěkně vybavený apartmán se nachází pouhých 
150 m od pěkné oblázkové pláže. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu se psem za poplatek 6 EUR/den. Par-
kování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 10906
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,2 0,2

Apartmán HANA cena od 12 198 Kč *
Zrekonstruovaný a moderně zařízený apartmán pou-
hých 100 m od krásné pláže Bošana. Hostům k dispozici 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem 
za popl. 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4 os. č. 10924
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s rozkládacím křeslem 
pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením.

0,1 0,1 0,4

Pláž Dražica

Apartmán SVETO cena od 11 127 Kč *
Útulný apartmán situovaný 400 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4+2 os.  č. 10976
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením.  

0,4 0,15 0,15

30 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán TEA cena od 32 547 Kč *
Moderně vybavený apartmán v přízemí rodinného dom-
ku vzdáleného 150 m od oblázkové pláže. Hosté mají 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 10 os. č. 10930
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Ložnice s manžel. lůžkem a dětskou po-
stýlkou (na vyžádání). 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,1 0,15

Ostrov Pašman se rozkládá na 63 km2 a patří mezi nejoblíbenější dalmatské ostrovy. Můžete se sem 
dostat trajektem z Biogradu na Moru či trajektem ze Zadaru, který zajíždí na sousední ostrov Ugl-

jan, který je situovaný v těsné blízkosti Pašmanu. Oba ostrovy odděluje Ždrelacká úžina, přes kterou se 
dostanete po mostě (neplatí se zde mýtné). Od pevniny jsou ostrovy vzdáleny pouze desítkou kilometrů 
volného moře, které je poseto mnoha drobnými ostrůvky, díky kterým je tato oblast ideální pro mnohé 
vodní sporty, surfování a potápění. Ostrov Pašman Vám může nabídnout voňavé bylinky, volně rostoucí 
keře s kořením, vinice, olivovníky, cypřiše a ovocné sady, průzračné moře a vše potřebné ke strávení 
nezapomenutelné dovolené. Je také jedním z mála míst v Chorvatsku, kde můžete vidět hejna delfínů. 
Pro milovníky cyklistiky je zde nespočet zajímavých stezek, vedoucích nádhernou nedotčenou přírodou. 
Ve městě Tkon naleznete i historiky ceněný klášter Kosmy a Damiána (Kuzma a Damjan) ze 12. století. 
Tkon - malebná rybářská vesnička ležící v jižní části ostrova. Toto letovisko je lemováno malými 
písečnými plážemi a je i zároveň místem trajektového spojení s Biogradem. Milovníky přírody jistě 
potěší překrásný výhled z okolních hor na souostroví národního parku Kornati, příznivce histo-
rie pak zaujme kostel Panny Marie Sedmibolestné a benediktínský klášter z 12. století. Unaveni 
historií a koupáním můžete využít pohostinnosti některé z mnoha zdejších restaurací a kaváren.
Tipy pro volný čas: výlet trajektem do Biogradu na Moru (krásné historické město se slavným 
františkánským klášterem a dvěmi písečnými plážemi), návštěva nádherných chorvatských národních 
parků - Kornati (celodenní výlet lodí), vodopády na řece Krka (celodenní výlet busem na vodopády 
a do Šibeniku) nebo „Vrgada piknik“ (celodenní výlet lodí z Biogradu nebo Pakoštane na ostrov 
Vrgada, v ceně je stylový oběd - čerstvé ryby, saláty a víno), Plitvická jezera (výlet busem s obědem), 
den na „svém“ ostrůvku (vřele doporučujeme výlet pronajatým člunem na některý z desítek ostrůvků 
ležících u biogradského pobřeží, kde se alespoň na chvíli stanete majitelem vlastní zátoky s pláží). 
Také ostrov Pašman je ideální k cyklistickým výletům. Není tajemstvím, že kvůli optimálnímu převýše-
ní jezdí na tento ostrov trénovat světové cyklistické jedničky před závodem Tour de France.

Apartmány ANA cena od 9 996 Kč *
Nový a dobře vybavený apartmánový dům se nachází 
100 m od pláže v části ostrova Tkon. Hostům k dispozici 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10934
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jí-
delním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10935
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice 
s patrovým a samost. lůžkem. 2x koupelna s WC a sprch. 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.0,1 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Bungalov MORE cena od 18 683 Kč *
Bungalov pouze pro Vás pouhých 20 m od pláže v části ostrova zvané Tkon. Pláž je přírodní, oblázkovo-písečná. 
Hostům k dispozici gril, posezení, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 8+2 os.  č. 10917
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa. I. patro. Obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a s vanou. Balkon s výhledem na moře.

20 m
OD PLÁŽE

0,02 0,8 0,8

0,03 0,15 0,5

ostrov PAŠMAN 

Apartmán MATIJA cena od 14 935 Kč *
Apartmán v klidné části letoviska Tkon, vzdálený pouhých 50 m od písečné pláže. Hostům k dispozici zahradní gril, 
dětská houpačka a skluzavka, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os.  č. 10936
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkony.

0,05 0,5 0,5

50 m
OD PLÁŽE

NOVINKA



Pivovar se nachází v chráněné krajinné oblasti Český 
ráj, nedaleko města Turnova, na středním toku řeky 
Jizery. Byl založen Ferdinandem Ungerem v roce 1850. 
Je to kraj přírodních krás, pískovcových skalních měst, 
hradů, zámků a tradiční řemeslné výroby. 

Je to kraj dobrých lidí, a právě tito lidé pro Vás tradičním 
způsobem vyrábějí toto pivo. 

www.pivorohozec.cz

/pivo_rohozec

/pivovar-rohozec
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Apartmán BRUNA cena od 12 971 Kč *
Útulně vybavený apartmán se nachází v klidné části Pakoštane, 200 m od pláže a 300 m od centra města. Hostům 
je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u apartmánu.
Objekt: 4 os. č. 11401
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,35 0,35

DRAGEPAKOŠTANE

Apartmán MERICA cena od 18 445 Kč *
Velmi pěkný apartmán v klidné lokalitě, vzdálený cca 
200 m od pláže a centra města. Hostům k dispozici spo-
lečný zahradní gril, SAT+TV Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 7 EUR/den). Parkování u apartmánů.
Objekt: 6 os. č. 11405
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem a jídel-
ním koutem. 3x ložnice s manžel. lůžkem. 2x koupelna 
s WC a sprch. koutem. Prostorná terasa s posezením.

0,2 0,5 0,2
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Apartmán KORNAT cena od 24 217 Kč *
Velmi pěkně a moderně vybavený apartmán se dvěma balkony a výhledem na moře. Nejbližší oblázková pláž 80 m. Hos-
tům k dispozici mikrovlnná trouba, kávovar, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popl. 7 EUR/den). Parkování u apartmánu.
Objekt: 4 os. č. 11402
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,08 0,1 0,8

Studio SMOKVICA  cena od 17 612 Kč *
Velmi pěkně vybavené studio vzdálené od nejbližší plá-
že 80 m. Hostům k dispozici SAT+TV, kávovar a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 11403
Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. 

0,08 0,8 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace u apartmánů Jadranka 6 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje 
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější roz-
lišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace 
s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější 
termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů uby-
tovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz
Pivovar se nachází v chráněné krajinné oblasti Český 
ráj, nedaleko města Turnova, na středním toku řeky 
Jizery. Byl založen Ferdinandem Ungerem v roce 1850. 
Je to kraj přírodních krás, pískovcových skalních měst, 
hradů, zámků a tradiční řemeslné výroby. 

Je to kraj dobrých lidí, a právě tito lidé pro Vás tradičním 
způsobem vyrábějí toto pivo. 

www.pivorohozec.cz

/pivo_rohozec

/pivovar-rohozec

Královská 
DvojiceKrálovská 
Dvojice

Prázdninové letovisko leží v samém středu jaderského pobřeží. Svojí jedinečnou polohou (město 
je obklopeno mořem, Vranským jezerem a krásnými národními parky) a šarmem malého dalmat-

ského města zaujme Pakoštane každého návštěvníka. Na pakoštanské riviéře si každý může nalézt 
svůj kousek „letního ráje“: děti zaujmou pláže svým pískem a kamínky, dospělí si mohou odpočinout 
ve stínu borovicového lesa a pro zamilované jsou ideální skryté zátoky blízkých ostrůvků. Gurmáni 
si mohou pochutnat na domácích specialitách: sýru, pršutu, jehněčím a milovníci mořských plodů 
na čerstvých rybách, mušlích a racích. Každého potěší bohatá nabídka vynikajících dalmatských vín. 
Tipy pro volný čas: výlet taxiloďkou na oblíbený ostrov Vrgada. Určitě si zajeďte na vypůjčeném 
kole či autem k Vranskému jezeru, které je největším sladkovodním přírodním jezerem v Chorvat-
sku. Je zde ornitologická rezervace, vzácné vzrostlé rákosí a nepřeberné množství sladkovodních 
ryb. V některé z okolních stylových restaurací můžete ochutnat místní specialitu - grilovaná žabí 
stehýnka. Výlet lodí na některý z ostrovů patřících k národnímu parku Kornati. V ceně je zahrnuto 
celodenní občerstvení. Nebo Rybí piknik, což je celodenní výlet lodí podél pobřeží se zastávkami 
na koupání, k jídlu se servírují rybí speciality, které se zapíjejí domácím vínem.

Malá rybářská vesnička s malým přístavem, ze kterého můžete podniknout výlety na okolní Vr-
gadské souostroví. Zátoky stíněné nádhernými borovicemi, průzračná voda, pláže s drobnými 

kamínky a romantické noční procházky, to vše Vám zaručí nezapomenutelnou dovolenou. Za nej-
hezčí pláž je považována pláž Porat, která je díky pozvolnému vstupu do moře a stínu od vzrostlých 
borovic vhodná i pro rodiny s nejmenšími dětmi.
Tipy pro volný čas: Výlet taxiloďkou na některý ostrůvek z Vrgadského souostroví. Návštěva 
5 km vzdáleného letoviska Pakoštane, které vás nadchne nábřežní promenádou, přístavem a ma-
lebnými uličkami. Určitě si zajeďte na vypůjčeném kole či autem k Vranskému jezeru, které je 
největším sladkovodním přírodním jezerem v Chorvatsku. Je zde ornitologická rezervace, vzácné 
vzrostlé rákosí a nepřeberné množství sladkovodních ryb. V některé z okolních stylových restaurací 
můžete ochutnat místní specialitu - grilovaná žabí stehýnka. 

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid 
A Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 7 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 

0,4 0,2 0,2
Apartmány a studio JADRANKA cena od 6 605 Kč *
Pěkně vybavený apartmánový dům je situovaný 200 m od moře a 400 m od pláže. Hostům k dispozici klimatizace 
(za poplatek 6 EUR/den). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 11956
II. patro. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a možností přidání 
přistýlky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 11958
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 11970
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice s manžel. a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 
Objekt: 4+3 os.  č. 11955
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkón s krásným výhledem na moře.

Apartmány SLAVKO cena od 8 806 Kč *
Rekreačně vybavené apartmány se nacházejí v klidné části, 200 m od první pláže a 500 m od pláže Porat (viz foto). 
Parkování před objektem. 
Objekt: 2+1 os.  č. 11901
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a krásným výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 11902
II. patro. Vybavená kuchyň. Obytná místnost s jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice s manželským lůž-
kem a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 11903
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením. 
Objekt: 4+3 os.  č. 11905
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládacím pohovkou 
a rozkládacím křeslem pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,4 0,4

Pláž Porat

Letovisko DragePláž Porat

Apartmán VERITA  cena od 24 217 Kč *
Prostorný apartmán se nachází v podkroví pěkně zdobené budovy, na klidném místě. Ideální pro dovolenou s ro-
dinou nebo přáteli, protože pojme 6 až 8 osob. Hostům k dispozici gril, SAT+TV, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 7 EUR/den). Parkování ve dvoře.
Objekt: 8 os. č. 11406
Podkroví. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. 2x ložni-
ce s manž. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,6 0,2 0,3



Apartmány ROZINA cena od 9 580 Kč *
Apartmán situovaný na klidném místě, 100 m od plá-
že a 250 m od centra letoviska. Hostům je k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezer-
vaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 14036
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. Lůžky. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 14037
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. Lůžky. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.

0,1 0,25 0,25

Apartmány MARIO  cena od 10 532 Kč *
Pěkné apartmány, situované 450 m od centra letoviska 
a 80 m od moře. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 6 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os.  č. 14097
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a s va-
nou. Terasa s výhledem na moře.
Objekt: 3+1 os.  č. 14098
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 3+1 os.  č. 14099
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s výhledem na moře.

0,08 0,4 0,4

Apartmán a studio NADA cena od 5 712 Kč *
Pěkně zařízený apartmán a studio v domě situovaném 
50 m od oblázkové pláže. Hostům je k dispozici společ-
ný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popla-
tek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování na oploceném pozemku. 
Objekt: studio 2 os.  č. 14007
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským koutem, jídelním koutem a manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+1 os.  č. 14006
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,05 0,4 0,4

88

Apartmány HELENA  cena od 12 198 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený cca 
30 m od oblázkové pláže Starine. Hostům je k dispozici 
SAT+TV, rychlovarná konvice, klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den) a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při 
rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 14029
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 14092
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,03 0,08 0,08

Apartmány SNJEŽANA  cena od 10 532 Kč *
Stylově vybavené apartmány v domě 350 m od oblázkové pláže Lolič. Hostům je k dispozici mikrovlnná trouba, 
klimatizace (za poplatek 6 EUR/den) a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os. č. 14082
II. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os. č. 14083
II. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den, domácí zvíře 7 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje 
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější roz-
lišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace 
s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější 
termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů uby-
tovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PIROVAC

Pirovac se řadí mezi nejznámější turistická letoviska severní Dalmácie. Městečko se nachází 
na severním pobřeží Pirovackého zálivu, odkud se otevírá pohled na malebný ostrůvek Suspi-

tanac. První zmínka o Pirovacu pochází z roku 1298. Od 15. století městečko sloužilo jako útočiště 
před tureckými nájezdníky. Pozůstatky bohaté minulosti jsou dodnes zachovány v historickém cen-
tru města. Pirovacké letní noci jsou naplněny romantikou starobylých kamenných uliček, šuměním 
moře, gastronomickými specialitami báječné dalmatské kuchyně a dobrým vínem v některé z mno-
ha místních restaurací.
Tipy pro volný čas: výlet taxiloďkou na oblíbený ostrůvek Vrgada. V bezprostřední blízkosti 
letoviska Pirovac se nachází Vranské jezero, největší sladkovodní jezero v Chorvatsku, které láká 
k návštěvě a k ochutnávce místních rybích specialit. Kolem jezera se nachází ornitologická rezer-
vace volavek. K jezeru se můžete vydat na kole, pěšky či autem. Jezero je vhodné i ke koupání, jen 
pozor - je trochu bahnité. Pirovac je také dobrým výchozím bodem pro výlet do NP Krka či pro lodní 
výlet do NP Kornati. Ten probíhá většinou formou rybího pikniku, kdy je podáváno místní rybí menu 
a po cestě je možnost vykoupat se v některé ze zátok. Navštívit můžete také 26 km jižně vzdálené 
město Šibenik s krásnou katedrálou sv. Jakuba, která je zapsaná na seznamu UNESCO.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SLEVA 10 %
Všichni klienti ubytováni v našich apartmánech v letovisku Pirovac dostanou 
slevu ve výši 10 % na všechny výlety zakoupené u našeho místního zástupce.

80 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán SMILJANA cena od 9 580 Kč *
Prostorný, rekreačně zařízený apartmán 300 m od krás-
né pláže Lolič. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
na dvoře domu.
Objekt: 4+2 os.  č. 14022
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, samostatným lůžkem a rozkládací pohov-
kou pro 1 os.  Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,3 0,25 0,3

Apartmán KAROLINA cena od 13 983 Kč *
Pěkně zařízený apartmán s výhledem na moře v domě 
vzdáleném od pláže 250 m. Hostům k dispozici gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování v okolí objektu.
Objekt: 4 os.  č. 14017
II. poschodí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 

0,25 0,01 0,01

Apartmány a studio TOMIČ cena od 5 712 Kč *
Pěkně vybavené studio v domě situovaném 200 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici společný za-
hradní krb s grilem, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za po-
platek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování na uzavřeném pozemku.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 14003
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem, manželským lůžkem a  přistýlkou 
pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením před vchodem do studia.
Objekt: 2 os.  č. 14012
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Te-
rasa s posezením před vchodem do apartmánu.
Objekt: 4 os.  č. 14002
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením před vchodem do apartmánu.

0,2 0,2 0,4

Apartmán JAGODA cena od 12 317 Kč *
Účelně zařízený apartmán v domě situovaném na klid-
ném místě 250 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování pro 1 
osobní automobil na pozemku.
Objekt: 6 os.  č. 14073
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,25 0,15 0,25

0,35 0,35 0,35

30 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

NOVINKA

Jedna z pláží v letovisku Pirovac



Apartmány ROZINA cena od 9 580 Kč *
Apartmán situovaný na klidném místě, 100 m od plá-
že a 250 m od centra letoviska. Hostům je k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezer-
vaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 14036
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. Lůžky. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 14037
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. Lůžky. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.

0,1 0,25 0,25

Apartmány MARIO  cena od 10 532 Kč *
Pěkné apartmány, situované 450 m od centra letoviska 
a 80 m od moře. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 6 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os.  č. 14097
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a s va-
nou. Terasa s výhledem na moře.
Objekt: 3+1 os.  č. 14098
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 3+1 os.  č. 14099
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s výhledem na moře.

0,08 0,4 0,4

Apartmán a studio NADA cena od 5 712 Kč *
Pěkně zařízený apartmán a studio v domě situovaném 
50 m od oblázkové pláže. Hostům je k dispozici společ-
ný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popla-
tek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování na oploceném pozemku. 
Objekt: studio 2 os.  č. 14007
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským koutem, jídelním koutem a manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+1 os.  č. 14006
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,05 0,4 0,4
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Apartmány HELENA  cena od 12 198 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený cca 
30 m od oblázkové pláže Starine. Hostům je k dispozici 
SAT+TV, rychlovarná konvice, klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den) a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při 
rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 14029
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 14092
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,03 0,08 0,08

Apartmány SNJEŽANA  cena od 10 532 Kč *
Stylově vybavené apartmány v domě 350 m od oblázkové pláže Lolič. Hostům je k dispozici mikrovlnná trouba, 
klimatizace (za poplatek 6 EUR/den) a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os. č. 14082
II. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os. č. 14083
II. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den, domácí zvíře 7 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje 
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější roz-
lišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace 
s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější 
termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů uby-
tovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PIROVAC

Pirovac se řadí mezi nejznámější turistická letoviska severní Dalmácie. Městečko se nachází 
na severním pobřeží Pirovackého zálivu, odkud se otevírá pohled na malebný ostrůvek Suspi-

tanac. První zmínka o Pirovacu pochází z roku 1298. Od 15. století městečko sloužilo jako útočiště 
před tureckými nájezdníky. Pozůstatky bohaté minulosti jsou dodnes zachovány v historickém cen-
tru města. Pirovacké letní noci jsou naplněny romantikou starobylých kamenných uliček, šuměním 
moře, gastronomickými specialitami báječné dalmatské kuchyně a dobrým vínem v některé z mno-
ha místních restaurací.
Tipy pro volný čas: výlet taxiloďkou na oblíbený ostrůvek Vrgada. V bezprostřední blízkosti 
letoviska Pirovac se nachází Vranské jezero, největší sladkovodní jezero v Chorvatsku, které láká 
k návštěvě a k ochutnávce místních rybích specialit. Kolem jezera se nachází ornitologická rezer-
vace volavek. K jezeru se můžete vydat na kole, pěšky či autem. Jezero je vhodné i ke koupání, jen 
pozor - je trochu bahnité. Pirovac je také dobrým výchozím bodem pro výlet do NP Krka či pro lodní 
výlet do NP Kornati. Ten probíhá většinou formou rybího pikniku, kdy je podáváno místní rybí menu 
a po cestě je možnost vykoupat se v některé ze zátok. Navštívit můžete také 26 km jižně vzdálené 
město Šibenik s krásnou katedrálou sv. Jakuba, která je zapsaná na seznamu UNESCO.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SLEVA 10 %
Všichni klienti ubytováni v našich apartmánech v letovisku Pirovac dostanou 
slevu ve výši 10 % na všechny výlety zakoupené u našeho místního zástupce.

80 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán SMILJANA cena od 9 580 Kč *
Prostorný, rekreačně zařízený apartmán 300 m od krás-
né pláže Lolič. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
na dvoře domu.
Objekt: 4+2 os.  č. 14022
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, samostatným lůžkem a rozkládací pohov-
kou pro 1 os.  Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,3 0,25 0,3

Apartmán KAROLINA cena od 13 983 Kč *
Pěkně zařízený apartmán s výhledem na moře v domě 
vzdáleném od pláže 250 m. Hostům k dispozici gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování v okolí objektu.
Objekt: 4 os.  č. 14017
II. poschodí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 

0,25 0,01 0,01

Apartmány a studio TOMIČ cena od 5 712 Kč *
Pěkně vybavené studio v domě situovaném 200 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici společný za-
hradní krb s grilem, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za po-
platek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování na uzavřeném pozemku.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 14003
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem, manželským lůžkem a  přistýlkou 
pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením před vchodem do studia.
Objekt: 2 os.  č. 14012
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Te-
rasa s posezením před vchodem do apartmánu.
Objekt: 4 os.  č. 14002
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením před vchodem do apartmánu.

0,2 0,2 0,4

Apartmán JAGODA cena od 12 317 Kč *
Účelně zařízený apartmán v domě situovaném na klid-
ném místě 250 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování pro 1 
osobní automobil na pozemku.
Objekt: 6 os.  č. 14073
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,25 0,15 0,25

0,35 0,35 0,35

30 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

NOVINKA

Jedna z pláží v letovisku Pirovac
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi a klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, 
děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov HVAR

Prosluněné pláže, nádherné vinice a modré levandulové keře - toto je charakteristika Hvaru. Ostrov 
typický vůní citrusů, oliv, fíků a bylin leží v srdci Jadranu. Jeho krása reprezentuje mnoho kultur-

ních vrstev - byl osídlen již v pravěku, ale výrazné stopy zde zanechali i řečtí kolonisté a Římané. 
Dodnes jeho památky okouzlují návštěvníky z celého světa. Hvar je součástí chorvatského souostroví, 
stranou pobřežního ruchu a přitom blízko něj. Od Splitu je oddělen pouze ostrovem Brač. Další zvlášt-
ností, která přitahuje především středoevropany, je stálé slunečné počasí - na ostrově téměř nezaprší. 
Bližší informace o trajektové přepravě naleznete na str. 70. 
Jelsa - jedno z nejživějších letovisek na Hvaru leží na severním pobřeží ostrova, asi 10 km od Stari Gra-
du. Původní rybářská osada je dnes pulsujícím turistickým centrem, které kromě nádherného koupání 
nabízí svým hostům i příjemné procházky labyrintem zdejších uliček a malebných náměstí. Jistě Vás 
uchvátí i místní dominanta - kostel Nanebevzetí Panny Marie. Také množství kaváren, cukráren a restau-
rací Vám zpříjemní Vaši dovolenou. Pro milovníky nákupů a velkých měst z přístavu odjíždějí katama-
rany do Splitu. Do městečka Bol na ostrově Brač si můžete zajet výletní lodí (ráno tam a večer zpátky). 
Vrboska - malá vesnička, která je proslulá útulným jachetním přístavem, díky němuž je znalci na-
zývána „Monakem Jadranu“. 
Zavala - zatím nevelké letovisko a přístaviště na jižním pobřeží ostrova Hvar, 7 km jižně od letoviska 
Jelsa. 
Tipy pro volný čas: Grapčeva jeskyně (éterická jeskyně, plná tajuplných zákoutí a odkazů minulos-
ti), výlet lodí na ostrov Brač (doporučujeme celodenní koupání na jedné z nejkrásnějších chorvatských 
pláží - Zlatni Rat na Bolu), výlet lodí do Splitu, výlet na ostrov Korčula (nejzelenější ostrov Jadranu 
s nejvyšším počtem hodin slunečního svitu).

Apartmány MARICA cena od 8 330 Kč *
Apartmány na klidném místě s krásným výhledem na moře, pouhých 15 m od oblázkové pláže v části ostrova zvané 
Zavala. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/
den. Parkování v okolí objektu.
Objekt: 2 os.  č. 12947, 12948
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12949, 12950, 12951
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os.  č. 12952, 12953
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 3 samostatnými lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány a studio ANA cena od 8 330 Kč *
Nadstandardně a nově zařízené apartmány v části zvané Jelsa, situované 10 m od pláže (přírodní skály a oblázky). 
Po domluvě s majitelem je možné i nedaleké parkování Vašeho člunu či lodě. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 12938
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12935
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12936
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Pláž v letovisku 
Ivan Dolac

Apartmány a studio MARIO  cena od 8 330 Kč *
Kvalitně vybavené apartmány jsou situovány v klidné části, na rozhraní Vrbosky a Jelsy. Hostům je k dispozici pěkně 
udržovaná zahrada, společná pro všechny apartmány a zahradní gril s posezením. Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 12934
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením.
Objekt: 3 os.  č. 12901
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12902
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

100 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

15 m
OD PLÁŽE

0,01 0,8 0,8

0,1 0,8 0,8

0,015 1,5 0,6

Apartmány LILJANA cena od 10 532 Kč *
Nově postavený a velmi dobře vybavený apartmánový dům se nachází na klidném místě v borovém háji. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, stylové posezení, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 12909
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 12910
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.

0,23 0,4 0,35



Apartmán ANTEA cena od 13 745 Kč *
Pěkný jednoduše zařízený apartmán vzdálený 100 m 
od oblázkové pláže hotelu Imperial a 600 m od centra 
města. Hostům je k dispozici gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4+2 os. č. 16882
Obytná místnost s moderním kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,05 0,05
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Apartmán HORVAT  cena od 11 960 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízený apartmán je situovaný 
300 m od oblázkové pláže hotelu Imperial v části zvané 
Vrulje a 1 000 m od centra letoviska. Hostům je k dis-
pozici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16885
Podkroví. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,3 0,4 0,4

NOVINKA100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (oso-
by 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u apartmánů 
Elena. Kauce: 100 EUR při pobytu se psem pro apartmány Elena. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány NADA  cena od 10 234 Kč *
Apartmán situovaný na klidném místě, 250 m od oblázkové pláže (u hotelu Imperial) v části Vodic zvané Vrulje. Hosté 
mají k dispozici pračku, společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování před domem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16871
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16876
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16877
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Vila BOŽICA cena od 12 079 Kč *
Luxusní vila s bazénem v klidné lokalitě zvané Stablinac, 800 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici terasa 
s grilem, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16893, 16894
Obytná místnost s moderním kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apartmány a studio TANJA cena od 6 843 Kč *
Apartmán a studio v domě v klidné vilové čtvrti v části Vrulje. Oblázková pláž je vzdálena 400 m a centrum letoviska 
1 000 m. Hostům je k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16866
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16867
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 16868
Přízem. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským (francouzským) lůžkem. 2x ložnice se 2 samostatnými lůžky. Kouplena s WC a sprchovým koutem. Koupelna 
s WC a vanou. Terasa s posezením.

Aparmán VAL cena od 19 873 Kč *
Pěkně vybavený apartmán se nachází v klidné lokalitě 
250 m od oblázkové pláže u hotelu Olympia a 900 m 
od centra letoviska v části zvané Vrulje. Hostům k dis-
pozici kávovar, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
u objektu.
Objekt: 7 os. č. 16899
I. patro. Pěkná moderní kuchyň s jídelním koutem. Obyt-
ná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 3x koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,2 0,2

Apartmány a studio ELENA  cena od 5 950 Kč *
Nově zrekonstruované a vkusně vybavené apartmány 
v části Stablinac jsou vzdáleny 500 m od oblázkové pláže 
Hangar. Hostům k dispozici trampolína pro děti na zahra-
dě, u majitele k půjčení 4 jízdní kola, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem (za poplatek 7 EUR/den, 
na vyžádání, + vratná kauce 100 EUR). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16859
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a se 2 samostatnými lůžky (mohou se 
spojit). Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 2 os.  č. 16890
I. patro. Útulná obytná místnost s malým kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4 os.  č. 16887
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem 
a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16889
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 
Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem 
a palandou (spodní postel je přistýlkou). Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16888
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s palandou (spodní 
postel je manželským lůžkem, horní přistýlka pro 1 os.). 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 16896
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s palandou. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 7 os.  č. 16860
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,5 0,3 0,3

Okouzlující letovisko s nádherným palmovým nábřežím a promenádou je situováno v malém záli-
vu obklopeném vinicemi a borovými háji. Pojmenováno bylo podle četných pramenů pitné vody, 

které zde na několika místech vyvěrají. Oblíbeným cílem procházek je marina, kde kotví řada výlet-
ních a rybářských lodí. Je zde také tržiště s rozsáhlou nabídkou čerstvého ovoce, zeleniny a ryb. Leto-
visko je ideální pro klienty, kteří se chtějí vedle koupání věnovat i jachtingu či potápění. Potápěčská 
škola pořádá v hlavní sezoně i velice oblíbené „podmořské fotosafari“. Aktivním návštěvníkům 
jsou k dispozici tři tenisové areály, fotbalové a volejbalové hřiště a minigolf. Večer Vás jistě zlákají 
disko kluby, noční bary, restaurace či kasino. Hlavní pláž, tzv. „Modrá“ (Plava plaža), je oblázková, 
doplněná betonovými platy a skalními plošinami, pozvolna se svažující do moře a je dlouhá 4 km.
Tipy na výlety: procházkou po pláži můžete dojít až do malebné rybářské vesničky Tribunj, návště-
va města Šibenik (11 km), národní park Krka (s nádhernými vodopády), výlet lodí na blízké ostrůvky 
Prvič a Tijat, či přímo na Kornatské ostrovy, do městečka Tisno a odtud přes most na ostrov Murter.

Letovisko Vodice

Blata Vrulje

Apartmán a studio SLAVICA cena od 6 605 Kč *
Pěkně zařízený apartmán a studio se nacházejí 450 m 
od krásné oblázkové pláže (u hotelu Imperial) v části 
zvané Vrulje. Hostům je k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 16825
30 m2. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem, manželským a samostatným lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 16826
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovku pro 1 os. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,45 0,3 0,15

0,4 0,4 0,4

VODICE

0,25 0,2 0,2

0,8 0,5 0,8



Apartmán ANTEA cena od 13 745 Kč *
Pěkný jednoduše zařízený apartmán vzdálený 100 m 
od oblázkové pláže hotelu Imperial a 600 m od centra 
města. Hostům je k dispozici gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4+2 os. č. 16882
Obytná místnost s moderním kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,05 0,05
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Apartmán HORVAT  cena od 11 960 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízený apartmán je situovaný 
300 m od oblázkové pláže hotelu Imperial v části zvané 
Vrulje a 1 000 m od centra letoviska. Hostům je k dis-
pozici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16885
Podkroví. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,3 0,4 0,4

NOVINKA100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (oso-
by 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u apartmánů 
Elena. Kauce: 100 EUR při pobytu se psem pro apartmány Elena. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány NADA  cena od 10 234 Kč *
Apartmán situovaný na klidném místě, 250 m od oblázkové pláže (u hotelu Imperial) v části Vodic zvané Vrulje. Hosté 
mají k dispozici pračku, společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování před domem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16871
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16876
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16877
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Vila BOŽICA cena od 12 079 Kč *
Luxusní vila s bazénem v klidné lokalitě zvané Stablinac, 800 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici terasa 
s grilem, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16893, 16894
Obytná místnost s moderním kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apartmány a studio TANJA cena od 6 843 Kč *
Apartmán a studio v domě v klidné vilové čtvrti v části Vrulje. Oblázková pláž je vzdálena 400 m a centrum letoviska 
1 000 m. Hostům je k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16866
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16867
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 16868
Přízem. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským (francouzským) lůžkem. 2x ložnice se 2 samostatnými lůžky. Kouplena s WC a sprchovým koutem. Koupelna 
s WC a vanou. Terasa s posezením.

Aparmán VAL cena od 19 873 Kč *
Pěkně vybavený apartmán se nachází v klidné lokalitě 
250 m od oblázkové pláže u hotelu Olympia a 900 m 
od centra letoviska v části zvané Vrulje. Hostům k dis-
pozici kávovar, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
u objektu.
Objekt: 7 os. č. 16899
I. patro. Pěkná moderní kuchyň s jídelním koutem. Obyt-
ná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 3x koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,2 0,2

Apartmány a studio ELENA  cena od 5 950 Kč *
Nově zrekonstruované a vkusně vybavené apartmány 
v části Stablinac jsou vzdáleny 500 m od oblázkové pláže 
Hangar. Hostům k dispozici trampolína pro děti na zahra-
dě, u majitele k půjčení 4 jízdní kola, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem (za poplatek 7 EUR/den, 
na vyžádání, + vratná kauce 100 EUR). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16859
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a se 2 samostatnými lůžky (mohou se 
spojit). Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 2 os.  č. 16890
I. patro. Útulná obytná místnost s malým kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4 os.  č. 16887
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem 
a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16889
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 
Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem 
a palandou (spodní postel je přistýlkou). Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16888
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s palandou (spodní 
postel je manželským lůžkem, horní přistýlka pro 1 os.). 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 16896
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s palandou. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 7 os.  č. 16860
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,5 0,3 0,3

Okouzlující letovisko s nádherným palmovým nábřežím a promenádou je situováno v malém záli-
vu obklopeném vinicemi a borovými háji. Pojmenováno bylo podle četných pramenů pitné vody, 

které zde na několika místech vyvěrají. Oblíbeným cílem procházek je marina, kde kotví řada výlet-
ních a rybářských lodí. Je zde také tržiště s rozsáhlou nabídkou čerstvého ovoce, zeleniny a ryb. Leto-
visko je ideální pro klienty, kteří se chtějí vedle koupání věnovat i jachtingu či potápění. Potápěčská 
škola pořádá v hlavní sezoně i velice oblíbené „podmořské fotosafari“. Aktivním návštěvníkům 
jsou k dispozici tři tenisové areály, fotbalové a volejbalové hřiště a minigolf. Večer Vás jistě zlákají 
disko kluby, noční bary, restaurace či kasino. Hlavní pláž, tzv. „Modrá“ (Plava plaža), je oblázková, 
doplněná betonovými platy a skalními plošinami, pozvolna se svažující do moře a je dlouhá 4 km.
Tipy na výlety: procházkou po pláži můžete dojít až do malebné rybářské vesničky Tribunj, návště-
va města Šibenik (11 km), národní park Krka (s nádhernými vodopády), výlet lodí na blízké ostrůvky 
Prvič a Tijat, či přímo na Kornatské ostrovy, do městečka Tisno a odtud přes most na ostrov Murter.

Letovisko Vodice

Blata Vrulje

Apartmán a studio SLAVICA cena od 6 605 Kč *
Pěkně zařízený apartmán a studio se nacházejí 450 m 
od krásné oblázkové pláže (u hotelu Imperial) v části 
zvané Vrulje. Hostům je k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 16825
30 m2. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem, manželským a samostatným lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 16826
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovku pro 1 os. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,45 0,3 0,15

0,4 0,4 0,4

VODICE

0,25 0,2 0,2

0,8 0,5 0,8
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Apartmány MARKO cena od 7 378 Kč *
Pěkné apartmány situované 450 m od malebné oblázko-
vé pláže u hotelu Punta v části Blata. Hosté mají k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (5 EUR/den). Možný 
pobyt se psem malé rasy za poplatek 7 EUR/den (na vy-
žádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 16802
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os. č. 16803
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a přistýlkou pro 1 os. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,45 0,4 0,5

Apartmán JURAT cena od 18 802 Kč *
Velice pěkný a moderně zařízený apartmán 350 m 
od oblázkové pláže Bristak. Hosté mají k dispozici mik-
rovlnnou troubu, zahradní gril, lehátka, posezení na za-
hradě, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 7 os. č. 16869
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. Samostatné WC. Koupelna s WC 
a vanou. Terasa s posezením.

0,35 0,6 1,8

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den 
u apartmánů Marko a 7 EUR/den u apartmánu Jurat, domácí zvíře 5 EUR/den u apartmánů Marko. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány ZVONIMÍR cena od 8 330 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v klidné části letoviska Vru-
lje, 450 m od oblázkové pláže Hangar. Hostům k dispo-
zici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování na pozemku.
Objekt: 2 os. č. 16891
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4+1 os.  č. 16892
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.0,45 0,4 0,4

VODICE

Apartmány a studio MARIN  cena od 7 259 Kč *
Apartmánový dům s dobře a nově vybaveným apartmánem a dvěma studii je situovaný na klidném místě 150 m 
od pláže v části zvané Lovetovo. Centrum je vzdáleno 15 min chůze. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 16807
Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 
1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 3 os.  č. 16808
Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16809
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,12 0,3 0,3

Apartmány ANAMARIJA cena od 7 497 Kč *
Nový apartmánový dům leží na klidném místě v části Srima, 100 m od pláže a 1,5 km od centra Vodic. Hostům Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 16833
Obytná místnost s menším kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro děti do 12 let. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 16834
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 16855
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna se sprch. koutem a WC. Balkon s posezením. Apartmán je mezonetového typu.

0,1 0,2 0,2

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán IVAN  cena od 13 626 Kč *
Velmi pěkně a útulně zařízený apartmán s terasou je si-
tuovaný 350 m od pláže (u hotelu Imperial) v části zvané 
Vrulje a cca 15 minut chůze od centra Vodic. Hostům 
k dispozici pračka, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
před objektem.
Objekt: 5 os. č. 16801
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Samo-
statné WC. Balkon s posezením.

0,35 0,4 0,4

Apartmány FERARA cena od 9 044 Kč *
Příjemně vybavené apartmány se nacházejí 350 m 
od oblázkové pláže Hangar v části Vrulje a 900 m od cen-
tra letoviska. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 16897
Pěkná a moderní obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 2+1 os.  č. 16898
Pěkná a moderní obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.0,35 0,4 0,3

Apartmány BOŽO cena od 7 676 Kč *
Útulný apartmán se nachází na klidném místě, 450 m 
od pláže v části zvané Blata. Centrum letoviska Vodice 
je cca 15 min. pěší chůze. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-fi a klimatizace (v ceně). Parkování před 
objektem. 
Objekt: 3+1 os.  č. 16821
I. patro. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os.  č. 16822
Podkroví. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.

0,45 0,35 0,6

Jedna z pláží v letovisku Vodice

Apartmán MARGITA cena od 11 960 Kč *
Velmi pěkně zařízený apartmán s prostornou terasou je 
situovaný 500 m od pláže v části zvané Blata a cca 15 
minut chůze od centra Vodic. Hostům k dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16832
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou pro 1 dítě do 12ti let. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a sa-
mostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením.

0,45 0,4 0,6

Apartmán IVO cena od 11 662 Kč *
Pěkně zařízený apartmán pro větší skupinu přátel nebo 
velkou rodinu blízko centra letoviska Vodice. Hostům 
k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 8+1 os.  č. 16886
Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samo-
statným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,7 0,5 0,5

NOVINKA

NOVINKA



92

Apartmány KSENIJA cena od 11 722 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízené apartmány, vzdálené 
od nejbližší pláže 190 m a od centra města 630 m. Hos-
tům je k dispozici rychlovarná konvice, Wi-Fi a klimati-
zace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12095, 12096
I. patro: Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň-
ským koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,19 0,38 0,27

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PRIMOŠTEN

Velmi oblíbené letovisko s malebným historickým centrem ležícím na poloostrově je právem 
označováno perlou Dalmácie a patří k nejčastěji fotografovaným motivům Jadranu. Návštěv-

níkům nabízí nejen půvab Starého města s úzkými uličkami lákajícími k romantické procházce 
či k posezení ve stylových restauracích u vynikajícího lokálního vína Babič, ale i pestrou pale-
tu sportovního vyžití a atrakcí pro nejmenší (skákací hrady, trampolíny, dětská hřiště). Nesmíme 
opomenout překrásné oblázkové zátoky, vhodné pro plavce i neplavce a  nádherné piniové háje. 
Na okraji letoviska jsou krásné přírodní skalnaté pláže s plochými kameny, vhodnými ke slunění 
a odpočinku. Naše apartmány se nacházejí jak v historickém centru letoviska, tak ve vilových čtvr-
tích nad centrem a magistrálou (cca 10-15 minut chůze do Starého města). Tyto apartmány jsou 
situované v kopci a mají překrásný výhled na moře. 
Tipy pro volný čas: výlet půjčeným člunem na ostrůvek Smokvica (fantastická FKK pláž) nebo 
do letoviska Rogoznica (krásný jachetní přístav), rybí piknik (celodenní výlet lodí podél pobřeží 
se zastávkami na koupání, k jídlu se servírují rybí speciality), jeden z národních parků - Kornati 
(nejčlenitější souostroví, 104 ostrovů na ploše 224 m2), vodopády řeky Krka (nesčetné množství 
jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou protékající kaňonem) a Paklenica (úchvatné pano-
rama Velebitského pohoří), Split („hlavní město Dalmácie“ se slavným Diokleciánovým palácem), 
Dubrovník (celodenní výlet do perly Jadranu).

Villa NIKA  cena od 30 048 Kč *
Luxusně zařízený apartmán s vyhřívaným bazénem situovaný ve vilové čtvrti v horní části letoviska. Centrum a plá-
že jsou vzdáleny 10 minut chůze (cca 1 km). Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, myčka nádobí, pračka, společný 
bazén, 2 zahradní sprchy s teplou vodou, plážová lehátka a slunečník, zahradní gril, terasa se zahradním nábytkem, 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Hosté dostanou uvítací drink a parkovací kartu (možnost parkování na hotelovém 
parkovišti poblíž pláží a centra). V domě bydlí majitel.
Objekt: 7 os. č. 12081
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 2x koupelna s WC, sprchovým koutem a vysoušečem 
na vlasy. Terasa před vchodem do apartmánu.

0,15 1 1

NÁŠ TIP

Apartmán MIRA cena od 15 351 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v domě situovaném blízko 
pěkných oblázkových pláží. Hostům k dispozici mikro-
vlnná trouba, překapávač, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 12009
Podkroví. Prostorná obytná místnost s kuchyňským 
a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Samostatné WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,05 0,3 0,3

50 m
OD PLÁŽE

Apartmán MATE MARE  cena od 11 365 Kč *
Pěkný apartmán s prostornou terasou s nádherným 
výhledem na moře. Přírodní pláž je vzdálena 100 m 
(přístup po schodech) a oblázková pláž 500 m. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování na pozemku.
Objekt: 4 os. č. 12002
Podkroví. Kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.

0,15 0,7 0,6
Apartmány IVANA & JERKO   cena od 16 482 Kč *
Dobře zařízené apartmány situované 30 m od oblázko-
vé pláže a 400 m od historického centra. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování na ulici 
u objektu.
Objekt: 5 os. - IVANA č. 12036
Přízemí. Obytná místnost s jídelním koutem. Samostat-
ná vybavená kuchyňka. Ložnice s manželským a samo-
statným lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupel-
na s WC a vanou. Terasa s výhledem na moře.
Objekt: 5 os. - IVANA č. 12078
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
s výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. - JERKO č. 12038
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem 
a přistýlkou pro 1 os. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa s výhle-
dem na moře.
Objekt: 4+1 os. - JERKO č. 12039
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem a přistýlkou pro 1 os. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
s výhledem na moře.

0,03 0,2 0,05

30 m
OD PLÁŽE

Apartmány a studia UVALA cena od 10 353 Kč *
Zajímavě řešené apartmány a studia přímo na bře-
hu moře v části zvané Porat. Mají prostorné balkony 
s výhledem na záliv. Oblázková pláž vzdálena 250 m. 
Centrum města vzdáleno 10 minut pěší chůze. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před 
domem.
Objekt: studio 2 os. - VONGOLA č. 12012
Studio s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 
manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 2 os. - OGRC č. 12041
Studio s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 
manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 3 os. - PRILIPAK č. 12043
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Lož-
nice s manželským lůžkem a 1 lůžkem vhodným pro dítě 
do 10 let (lůžko je na vyvýšeném zděném místě). Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. - KAMENICA č. 12020
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. - PRSTAC č. 12050
Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 2x ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 5 os. - PIDOČ č. 12049
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským 
a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,25 0,3 0,5

Apartmány VIŠNJA  cena od 6 962 Kč *
Pěkné a vkusně zařízené apartmány vzdálené od obláz-
kové pláže 200 m. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 12014
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrád-
ka s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12015
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a s vanou. Balkon.

0,2 0,3 0,3

Apartmán SMILJAN  cena od 14 042 Kč *
Velmi pěkný apartmán v domě vzdáleném od oblázkové pláže cca 90 m. Apartmán je rozdělen do dvou podlaží. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 12001
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Samostatná místnost s WC. I. patro: 
3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,09 0,25 0,25

90 m
OD PLÁŽE

Letovisko Primošten - historické centrum
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Apartmány KSENIJA cena od 11 722 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízené apartmány, vzdálené 
od nejbližší pláže 190 m a od centra města 630 m. Hos-
tům je k dispozici rychlovarná konvice, Wi-Fi a klimati-
zace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12095, 12096
I. patro: Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň-
ským koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,19 0,38 0,27

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PRIMOŠTEN

Velmi oblíbené letovisko s malebným historickým centrem ležícím na poloostrově je právem 
označováno perlou Dalmácie a patří k nejčastěji fotografovaným motivům Jadranu. Návštěv-

níkům nabízí nejen půvab Starého města s úzkými uličkami lákajícími k romantické procházce 
či k posezení ve stylových restauracích u vynikajícího lokálního vína Babič, ale i pestrou pale-
tu sportovního vyžití a atrakcí pro nejmenší (skákací hrady, trampolíny, dětská hřiště). Nesmíme 
opomenout překrásné oblázkové zátoky, vhodné pro plavce i neplavce a  nádherné piniové háje. 
Na okraji letoviska jsou krásné přírodní skalnaté pláže s plochými kameny, vhodnými ke slunění 
a odpočinku. Naše apartmány se nacházejí jak v historickém centru letoviska, tak ve vilových čtvr-
tích nad centrem a magistrálou (cca 10-15 minut chůze do Starého města). Tyto apartmány jsou 
situované v kopci a mají překrásný výhled na moře. 
Tipy pro volný čas: výlet půjčeným člunem na ostrůvek Smokvica (fantastická FKK pláž) nebo 
do letoviska Rogoznica (krásný jachetní přístav), rybí piknik (celodenní výlet lodí podél pobřeží 
se zastávkami na koupání, k jídlu se servírují rybí speciality), jeden z národních parků - Kornati 
(nejčlenitější souostroví, 104 ostrovů na ploše 224 m2), vodopády řeky Krka (nesčetné množství 
jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou protékající kaňonem) a Paklenica (úchvatné pano-
rama Velebitského pohoří), Split („hlavní město Dalmácie“ se slavným Diokleciánovým palácem), 
Dubrovník (celodenní výlet do perly Jadranu).

Villa NIKA  cena od 30 048 Kč *
Luxusně zařízený apartmán s vyhřívaným bazénem situovaný ve vilové čtvrti v horní části letoviska. Centrum a plá-
že jsou vzdáleny 10 minut chůze (cca 1 km). Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, myčka nádobí, pračka, společný 
bazén, 2 zahradní sprchy s teplou vodou, plážová lehátka a slunečník, zahradní gril, terasa se zahradním nábytkem, 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Hosté dostanou uvítací drink a parkovací kartu (možnost parkování na hotelovém 
parkovišti poblíž pláží a centra). V domě bydlí majitel.
Objekt: 7 os. č. 12081
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 2x koupelna s WC, sprchovým koutem a vysoušečem 
na vlasy. Terasa před vchodem do apartmánu.

0,15 1 1

NÁŠ TIP

Apartmán MIRA cena od 15 351 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v domě situovaném blízko 
pěkných oblázkových pláží. Hostům k dispozici mikro-
vlnná trouba, překapávač, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 12009
Podkroví. Prostorná obytná místnost s kuchyňským 
a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Samostatné WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,05 0,3 0,3

50 m
OD PLÁŽE

Apartmán MATE MARE  cena od 11 365 Kč *
Pěkný apartmán s prostornou terasou s nádherným 
výhledem na moře. Přírodní pláž je vzdálena 100 m 
(přístup po schodech) a oblázková pláž 500 m. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování na pozemku.
Objekt: 4 os. č. 12002
Podkroví. Kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.

0,15 0,7 0,6
Apartmány IVANA & JERKO   cena od 16 482 Kč *
Dobře zařízené apartmány situované 30 m od oblázko-
vé pláže a 400 m od historického centra. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování na ulici 
u objektu.
Objekt: 5 os. - IVANA č. 12036
Přízemí. Obytná místnost s jídelním koutem. Samostat-
ná vybavená kuchyňka. Ložnice s manželským a samo-
statným lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupel-
na s WC a vanou. Terasa s výhledem na moře.
Objekt: 5 os. - IVANA č. 12078
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
s výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. - JERKO č. 12038
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem 
a přistýlkou pro 1 os. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa s výhle-
dem na moře.
Objekt: 4+1 os. - JERKO č. 12039
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem a přistýlkou pro 1 os. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
s výhledem na moře.

0,03 0,2 0,05

30 m
OD PLÁŽE

Apartmány a studia UVALA cena od 10 353 Kč *
Zajímavě řešené apartmány a studia přímo na bře-
hu moře v části zvané Porat. Mají prostorné balkony 
s výhledem na záliv. Oblázková pláž vzdálena 250 m. 
Centrum města vzdáleno 10 minut pěší chůze. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před 
domem.
Objekt: studio 2 os. - VONGOLA č. 12012
Studio s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 
manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 2 os. - OGRC č. 12041
Studio s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 
manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 3 os. - PRILIPAK č. 12043
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Lož-
nice s manželským lůžkem a 1 lůžkem vhodným pro dítě 
do 10 let (lůžko je na vyvýšeném zděném místě). Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. - KAMENICA č. 12020
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. - PRSTAC č. 12050
Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 2x ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 5 os. - PIDOČ č. 12049
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským 
a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,25 0,3 0,5

Apartmány VIŠNJA  cena od 6 962 Kč *
Pěkné a vkusně zařízené apartmány vzdálené od obláz-
kové pláže 200 m. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 12014
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrád-
ka s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12015
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a s vanou. Balkon.

0,2 0,3 0,3

Apartmán SMILJAN  cena od 14 042 Kč *
Velmi pěkný apartmán v domě vzdáleném od oblázkové pláže cca 90 m. Apartmán je rozdělen do dvou podlaží. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 12001
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Samostatná místnost s WC. I. patro: 
3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,09 0,25 0,25

90 m
OD PLÁŽE

Letovisko Primošten - historické centrum
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi kromě apartmánů Zdravka G, klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden poby-
tu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán MARIJA  cena od 7 914 Kč *
Apartmán se nachází v historické části Primoštenu, cca 250 m od oblázkové pláže. Možnost parkování před vjez-
dem do historické části (zdarma nebo za poplatek, dle volných míst), nedá se zajet přímo k apartmánu. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně).
Objekt: 2+1 os. č. 12094
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

0,25 0,39 0,07

Apartmány a studio ZDRAVKA G cena od 9 877 Kč *
Velice pěkně a moderně vybavené apartmány a studio vzdálené od moře 500 m. Z každého apartmánu částečný 
výhled na moře. Hostům k dispozici TV+SAT a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: Studio 2 os. č. 12080
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem, WC a pračkou. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os. č. 12068
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os. č. 12069
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa s posezením.

0,5 0,18 0,5

PRIMOŠTEN

Apartmán JELENA  cena od 21 242 Kč *
Pěkně vybavený apartmán pro větší skupinu přátel, situ-
ovaný v domě 150 m od oblázkové pláže a historického 
centra. Hostům k dispozici automatická pračka, myčka, 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před 
objektem.
Objekt: 8 os. č. 12035
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. 4x ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa 
se zahradním nábytkem.

0,15 0,03 0,15

Apartmán MILKA cena od 12 793 Kč *
Apartmán se nachází v historické části města necelých 30 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně). 
Dojezd k objektu možný každý den do 12 hodin, jinak parkování na parkovišti vzdáleném cca 500 m od objektu.
Objekt: 4 os. č. 12040
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

0,03 0,05 0,05

Apartmány DIJO & KRIŽO  cena od 16 482 Kč *
Apartmány s prostornou terasou a výhledem na moře. 
Pláž je vzdálena 100 m (po schodech). Hostům k dispozi-
ci Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. - KRIŽO č. 12051
Přízemí. Vybavená kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Prostorná terasa se zahradním nábytkem.
Objekt: 3 os. - DIJO č. 12052
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC.  Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,8 0,8

Apartmány DUŠAN  cena od 11 722 Kč *
Příjemně zařízené apartmány na klidném místě s krásným výhledem na moře jsou situovány 250 m od oblázkové 
pláže a cca 10 minut chůze od centra letoviska. Přístup k přírodní pláži je po schodech (cca 100 m). Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. 12007
III. patro. 2 odd. ložnice každá s manžel. lůžkem. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, sporák, led-
nice, místo pro stolování, SAT/TV. Koupelna s WC, pračka. Velká terasa s krásným výhledem na otevřené moře, gril. 
Objekt: 8 os. 12004
II. patro. 4 oddělené ložnice, každá se dvěma lůžky. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, elektrický 
sporák, lednice s mrazákem, místo pro stolování, pohovka, SAT/TV. 4 koupelny s WC. Balkón s výhledem na moře.

0,25 0,3 0,4

Apartmány BORE cena od 9 580 Kč *
Útulné apartmány v domě situovaném 160 m od oblázkové pláže a 10 minut chůze od centra letoviska. Přístup 
k přírodní pláži je po schodech (cca 100 m). Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 3 os. č. 12079
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, s jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6+2 os. č. 12084
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, s jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a vanou. Terasa 
s posezením a výhledem na moře.

0,16 0,3 0,4

Apartmán a studio SENIJA cena od 9 282 Kč *
Dobře zařízený apartmán a studio v domě situovaném 
na klidném místě vzdáleném od oblázkové pláže 200 m. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parko-
vání u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12029
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 12030
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
1 os. 2x ložnice manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,9 0,9

Apartmány ŽIVANA cena od 13 566 Kč *
Pěkné apartmány se nacházejí v historické části Pri-
moštenu, v sousedství útulné restaurace. Hosté mají 
k dispozici velmi pěknou společnou terasu s poseze-
ním. Oblázková pláž je vzdálena 50 m. K dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Možnost parkování před vjezdem 
do historické části (zdarma nebo za poplatek, dle volných 
míst). Dojezd k objektu možný každý den do 12 hod. 
Objekt: 4 os.  č. 12027, 12028
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,05 0,04 0,01

50 m
OD PLÁŽE



Apartmány ERCEGOVIČ cena od 10 591 Kč *
Nově zařízené klimatizované apartmány v domě ležícím 50 m od moře. Hosté mají k dispozici rychlovarnou konvici, 
Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12098
III. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os. č. 12097
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,15 0,1
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Apartmány MILAN  cena od 13 090 Kč *
Velmi pěkné a moderně zařízené apartmány se nachází 
přímo u pláže. Všechny apartmány mají výhled na moře. 
Hostům je k dispozici zahradní gril, myčka nádobí, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 13513, 13515
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.
Objekt: 5 os. č. 13514
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,2 2,5
Apartmány IVAN cena od 7 854 Kč *
Útulné a moderně zařízené apartmány v domě situova-
ném přímo u pláže. Hostům je k dispozici SAT+TV, ká-
vovar, rychlovarná konvice, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os. č. 13517, 13518
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 
os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Tyto dva apartmány sdílí společný balkon s výhle-
dem na moře, ale každý má vlastní posezení.
Objekt: 6 os. č. 13516
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x 
ložnice s manželským lůžkem. 2x koupelna s WC a vanou. 
Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,5 2

Apartmány ORCHIDEJA cena od 16 482 Kč *
Nově a stylově zařízené apartmány v domě na pláži (kombinace kamenných plat a oblázkových úseků). Hostům je 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (za poplatek 6 EUR/den). Upozornění: 
Apartmán č. 12063 není nově zařízen a je bez klimatizace, proto má pouze 3* a nižší cenu než apartmán 12062.
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12062
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 12063
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře. Bez klimatizace.
Objekt: 6 os. č. 12061
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 2 0,5

Apartmán a studio NADA cena od 9 282 Kč *
Velmi pěkně zařízený apartmán s výhledem na moře v těsné blízkosti pláže (cca 10 m). Hostům k dispozici zahradní 
gril, SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12073
II. patro. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. č. 12074
II. patro. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,2 2,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci, u vybraných apartmánů domácí zvíře. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. 
a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 
5 EUR/den u apartmánů Ivan. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (oso-
by 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánů 
Orchideja. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ROGOZNICA

Menší zemědělské a rybářské letovisko s malým přístavem Frapa Rogoznica, považovanou 
za nejkrásnější na chorvatském přímoří. Rogoznica je oblíbené letovisko u zálivu Luka Rogoz-

nica, 25 km jihovýchodně od Šibeniku. Leží na menším poloostrůvku, jenž byl původně ostrovem 
nazývaným Kopara. S pevninou byl spojen náspem teprve v 19. století. Na pobřeží se v posledních 
letech značně rozšířila nová výstavba, a to nejen podél mořského břehu, ale i do svahů nad ním.
Tipy pro volný čas: středověké kostely Sv. Mikuláše a Sv. Jana Trogirského-Ursini na Rogoznic-
kém polji - u kostelíka Sv. Mikuláše můžete spatřit několik náhrobních kamenů. Chráněná přírodní 
památka v blízkosti zátoky Frapa - jezero Dračí oko, které má spojení s mořem, a tudíž i slanou 
vodu. 8 km vzdálené přímořské letovisko Primošten a hlavně jeho stará část.

BILO

Bilo je starobylé chorvatské městečko, které najdete přibližně 20 km jižně od Šibeniku a 5 km 
severně od letoviska Primošten. Samotné městečko je známé svou klidnou polohou, stranou 

od městského hluku. Nevýhodou je, že zde nenaleznete poštu, lékárnu nebo dokonce obchod. 
Během letních měsíců sem čerstvé potraviny vozí primoštenská dodávka.
Tipy pro volný čas: v letovisku žádnou zábavu a kulturu nehledejte, musíte se vydat do le-
toviska Primošten, které Vám vše vynahradí a můžete si zde vybrat s nabízených výletů: výlet 
půjčeným člunem na ostrůvek Smokvica (fantastická nebo do letoviska Rogoznica (krásný jachetní 
přístav), rybí piknik (celodenní výlet lodí podél pobřeží se zastávkami na koupání, k jídlu se servíru-
jí rybí speciality), jeden z národních parků - Kornati (nejčlenitější souostroví, 104 ostrovů na ploše 
224 m2), vodopády řeky Krka (nesčetné množství jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou 
protékající kaňonem) a Paklenica (úchvatné panorama Velebitského pohoří).

0,01 2 0,5
Apartmány LAVANDA cena od 19 100 Kč *
Nově zařízené apartmány v domě ležícím přímo u moře. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, venkovní 
sprchu, slunečníky a lehátka, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12064, 12065
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, přistýlka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. č. 12066, 12067
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, přistýlka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Apartmány a studia MARIJA cena od 8 092 Kč *
Velmi pěkný apartmán vzdálený od nejbližší pláže necelých 30 m a od centra města 300 m. Hostům k dispozici 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (v ceně, na vyžádání při rezervaci). Parkování 
u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12018, 12019
Podkroví. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 12017
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Samostat-
né WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os. č. 12016
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Samostat-
né WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,03 0,3 0,3
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Apartmány ERCEGOVIČ cena od 10 591 Kč *
Nově zařízené klimatizované apartmány v domě ležícím 50 m od moře. Hosté mají k dispozici rychlovarnou konvici, 
Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12098
III. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os. č. 12097
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,15 0,1
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Apartmány MILAN  cena od 13 090 Kč *
Velmi pěkné a moderně zařízené apartmány se nachází 
přímo u pláže. Všechny apartmány mají výhled na moře. 
Hostům je k dispozici zahradní gril, myčka nádobí, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 13513, 13515
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.
Objekt: 5 os. č. 13514
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,2 2,5
Apartmány IVAN cena od 7 854 Kč *
Útulné a moderně zařízené apartmány v domě situova-
ném přímo u pláže. Hostům je k dispozici SAT+TV, ká-
vovar, rychlovarná konvice, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os. č. 13517, 13518
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 
os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Tyto dva apartmány sdílí společný balkon s výhle-
dem na moře, ale každý má vlastní posezení.
Objekt: 6 os. č. 13516
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x 
ložnice s manželským lůžkem. 2x koupelna s WC a vanou. 
Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,5 2

Apartmány ORCHIDEJA cena od 16 482 Kč *
Nově a stylově zařízené apartmány v domě na pláži (kombinace kamenných plat a oblázkových úseků). Hostům je 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (za poplatek 6 EUR/den). Upozornění: 
Apartmán č. 12063 není nově zařízen a je bez klimatizace, proto má pouze 3* a nižší cenu než apartmán 12062.
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12062
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 12063
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře. Bez klimatizace.
Objekt: 6 os. č. 12061
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 2 0,5

Apartmán a studio NADA cena od 9 282 Kč *
Velmi pěkně zařízený apartmán s výhledem na moře v těsné blízkosti pláže (cca 10 m). Hostům k dispozici zahradní 
gril, SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12073
II. patro. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. č. 12074
II. patro. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,2 2,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci, u vybraných apartmánů domácí zvíře. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. 
a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 
5 EUR/den u apartmánů Ivan. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (oso-
by 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánů 
Orchideja. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ROGOZNICA

Menší zemědělské a rybářské letovisko s malým přístavem Frapa Rogoznica, považovanou 
za nejkrásnější na chorvatském přímoří. Rogoznica je oblíbené letovisko u zálivu Luka Rogoz-

nica, 25 km jihovýchodně od Šibeniku. Leží na menším poloostrůvku, jenž byl původně ostrovem 
nazývaným Kopara. S pevninou byl spojen náspem teprve v 19. století. Na pobřeží se v posledních 
letech značně rozšířila nová výstavba, a to nejen podél mořského břehu, ale i do svahů nad ním.
Tipy pro volný čas: středověké kostely Sv. Mikuláše a Sv. Jana Trogirského-Ursini na Rogoznic-
kém polji - u kostelíka Sv. Mikuláše můžete spatřit několik náhrobních kamenů. Chráněná přírodní 
památka v blízkosti zátoky Frapa - jezero Dračí oko, které má spojení s mořem, a tudíž i slanou 
vodu. 8 km vzdálené přímořské letovisko Primošten a hlavně jeho stará část.

BILO

Bilo je starobylé chorvatské městečko, které najdete přibližně 20 km jižně od Šibeniku a 5 km 
severně od letoviska Primošten. Samotné městečko je známé svou klidnou polohou, stranou 

od městského hluku. Nevýhodou je, že zde nenaleznete poštu, lékárnu nebo dokonce obchod. 
Během letních měsíců sem čerstvé potraviny vozí primoštenská dodávka.
Tipy pro volný čas: v letovisku žádnou zábavu a kulturu nehledejte, musíte se vydat do le-
toviska Primošten, které Vám vše vynahradí a můžete si zde vybrat s nabízených výletů: výlet 
půjčeným člunem na ostrůvek Smokvica (fantastická nebo do letoviska Rogoznica (krásný jachetní 
přístav), rybí piknik (celodenní výlet lodí podél pobřeží se zastávkami na koupání, k jídlu se servíru-
jí rybí speciality), jeden z národních parků - Kornati (nejčlenitější souostroví, 104 ostrovů na ploše 
224 m2), vodopády řeky Krka (nesčetné množství jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou 
protékající kaňonem) a Paklenica (úchvatné panorama Velebitského pohoří).

0,01 2 0,5
Apartmány LAVANDA cena od 19 100 Kč *
Nově zařízené apartmány v domě ležícím přímo u moře. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, venkovní 
sprchu, slunečníky a lehátka, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12064, 12065
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, přistýlka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. č. 12066, 12067
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, přistýlka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Apartmány a studia MARIJA cena od 8 092 Kč *
Velmi pěkný apartmán vzdálený od nejbližší pláže necelých 30 m a od centra města 300 m. Hostům k dispozici 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (v ceně, na vyžádání při rezervaci). Parkování 
u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12018, 12019
Podkroví. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 12017
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Samostat-
né WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os. č. 12016
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Samostat-
né WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,03 0,3 0,3

NOVINKA 30 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

10 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

Apartmány ŠIME cena od 5 712 Kč *
Pěkné apartmány v letovisku Brist, 100 m od oblázkové plá-
že. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popl. 
5 EUR/den), kromě objektu 13370. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 13369
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním kou-
tem a rozkl. křeslem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 13368
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 13370
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
možnost přistýlky. 2x ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem 
na moře. V apartmánu není možnost využití klimatizace.

0,1 0,35 0,35

Vila MARUŠIČ cena od 8 806 Kč *
Apartmán a dvě studia v domě ležícím přímo u moře a 120 m 
od centra letoviska. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a kli-
matizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 13312
I. patro. Obytná místnost s malým kuchyň. koutem, jídel-
ním koutem, manžel. a samost. lůžkem. Koupelna s WC 
a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 3 os.  č. 13398
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyň. koutem, jídel-
ním koutem, manželským a samostatným lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os.  č. 13399
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manžel. a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. 2x balkon s posezením a výhledem na moře.

0,005 0,12 0,12
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-FI a klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 5-7 EUR/den dle 
typu apartmánu, klimatizace 5-7 EUR/den dle typu apartmánu. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

GRADAC

Malebné přímořské středisko ležící v jižní části Makarské riviéry. Právem je považováno za jed-
no z nejkrásnějších na jaderském pobřeží. Městečko se nachází nedaleko ústí řeky Neretvy 

pod mohutným horským masivem, kterému dominuje vrch Paškal. Půjdeme-li do dávné minulosti, 
tak zde nejdříve byla římská osada Labineca a o několik století později zde vznikla rybářská ve-
snička Gradac. Nádherná přírodní oblázková pláž Gornja Vala s pozvolným vstupem do moře je 
pokládána za jednu z nejlepších v Dalmácii. Příznivé klimatické podmínky, bujná vegetace a krásné 
oblázkové pláže, to vše je předpokladem pro příjemnou dovolenou.
Tipy pro volný čas: Bačinská jezera (soustava šesti spojených sladkovodních krasových jezer se 
nachází 19 km jižně do Gradacu), Dubrovník (celodenní návštěva „perly Jadranu“ s průvodcem), 
Međugorje (celodenní autobusový výlet na poutní místo zjevení Panny Marie), turistický výšlap 
na vrchol Paškal a sv. Ilja, město Korčula (celodenní výlet lodí s obědem).

EXTRA TIP: MOŽNOST STRAVOVÁNÍ V LETOVISKU GRADAC 
Mimořádná nabídka pro klienty ubytované v našich apartmánech - možnost stravování v místní restauraci (max. 
15 minut chůze od našich apartmánů). Nutno objednat při rezervaci ubytování. Cena za polopenzi 12 EUR/den, 
snídaně 6 EUR/den, oběd nebo večeře 9 EUR/den. Dítě do 6 let platí 50 %. Neplatí pro apartmány a studio ROBERT.

Apartmány MIRNNA cena od 7 914 Kč *
Pěkný apartmánový dům je situovaný 50 m od obláz-
kové pláže a od centra letoviska. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost parkování u objektu.
Objekt: studio 2+2 os.  č. 13324
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jí-
delním koutem, manželským lůžkem a rozkládací po-
hovkou pro 2 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os.  č. 13395
III. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 13392
III. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.0,05 0,07 0,06

50 m
OD PLÁŽE

0,07 0,1 0,1

Apartmány a studio MIRELA cena od 8 806 Kč *
Kvalitně a stylově zařízené apartmány a studio s výhle-
dem na moře se nacházejí v budově 70 m od pláže. Hos-
tům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
u objektu.
Objekt: studio 2+2 os.  č. 13355
II. patro. Pěkné studio s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem, manželským lůžkem a  rozkládací pohovkou pro 
2 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s po-
sezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+2 os.  č. 13354
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+2 os.  č. 13356
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Nad obytnou místností je otevřený 
prostor s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

70 m
OD PLÁŽE

Apartmán a studia VEDRANA cena od 6 605 Kč *
Velmi pěkná vila se nachází 200 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 13330
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským koutem, jídelním koutem a manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře. 
Objekt: studio 2+1 os.  č. 13331
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyň. koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem 
a rozkl.pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 
Objekt: 4+1 os.  č. 13329
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. 
koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x 
ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 

0,2 0,5 0,5

Apartmán MANUELA cena od 9 699 Kč *
Apartmán se zastřešenou terasou v domě ležícím 180 m 
od oblázkové pláže a 200 m od promenády. Hostům 
k dispozici klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Mož-
nost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 7 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+2 os.  č. 13327
I. patro. Vybavená kuchyň. Jídelní kout na zastřešené 
terase. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem.

0,18 0,2 0,2

Studia SLAVENA cena od 7 021 Kč *
Pěkně vybavená studia ve vile situované v klidné části, 
cca 120 m od pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 7 EUR/den). Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za popl. 7 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 13347
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem, manželským a samostat-
ným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 3 os.  č. 13349
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem, manželským a samostat-
ným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 3+1 os.  č. 13326
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem, manžel. a samost. lůž-
kem, možnost jedné přistýlky. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 4+1 os.  č. 13348
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem, manželským a 2 samost. 
Lůžky, možnost jedné přistýlky. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,2 0,4

Apartmán BARTUL cena od 12 317 Kč *
Příjemně zařízený apartmán situovaný v přízemí vily 
Bartul ležící 170 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici zahradní gril s posezením, houpačka, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/den (na vyžádání 
při rezervaci). Parkování na ulici u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 13342
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon.

0,17 0,2 0,2

BRIST

Brist je jedním z nejjižněji položených letovisek na Makarské riviéře. Leží na polovině cesty mezi 
Splitem a Dubrovníkem, 40 km od letoviska Makarska. Turisty je Brist oblíbený hlavně kvůli 

klidu a pohodové atmosféře. Příjemné zázemí vám poskytnou místní restaurace, obchůdky a stánky 
se zmrzlinou. Za většími nákupy či zábavou si můžete dojet do 2 km vzdáleného Gradacu. Na zdejší 
vůni ibišků a nádhernou oblázkovou pláž budete rádi a dlouho vzpomínat.
Tipy pro volný čas: procházka po plážové promenádě do sousedního letoviska Gradac, výlet lodí 
na okolní ostrovy Brač, Korčula či Hvar, návštěva letoviska Makarska, výlet na Bačinská jezera (sou-
stava šesti spojených sladkovodních krasových jezer se nachází 21 km jižně do Bristu), turistický 
výšlap v pohoří Biokovo (nejvyšší hora Sv. Jure měří 1762 m).

100 m
OD PLÁŽE

5 m
OD PLÁŽE

0,03 0,5 0,5

Apartmány NADA cena od 8 806 Kč *
Velmi pěkně zařízené apartmány situované pouhých 
30 m od pláže. Hostům k dispozici klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os.  č. 13397
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manžel. a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 13396
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem - upo-
zorňujeme, že do koupelny se jde přes ložnici. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.

30 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti 
do 12 let neplatí nic). Povinný poplatek za závěrečný úklid u apartmánů Bonaca 10 EUR. Fakultativní příplatky: 
klimatizace 4 EUR/den, domácí zvíře 6-7 EUR/den, parkování na parkovišti v rámci areálu 3 EUR/den. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán a studia CAKA cena od 5 058 Kč *
Nově postavený apartmánový dům je situovaný 40 m od hlavní cesty vedoucí podél pobřeží. Rekreačně vybavené 
apartmány jsou ideální i pro větší skupinu přátel. Hostům k dispozici klimatizace (v ceně). Možný pobyt s domácím 
zvířetem za poplatek 5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14615
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14619
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 14617
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a 2 samost. lůžka. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 14614
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a 2 samost. lůžka. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14621
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u apartmánů a studia Natali, klimatizace studií a apartmánu Caka. Cena nezahrnuje: místní poplatek 
380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí 
zvíře 5 EUR/den u studií a apartmánů Caka, klimatizace dle skutečné spotřeby u apartmánů Natali. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5.

EXTRA TIP: MOŽNOST STRAVOVÁNÍ
Naši klienti mají možnost stravování v místní restauraci. Snídaně je za 5 EUR za osobu a den, oběd je za 11 EUR 
za osobu a den a večeře je za 11 EUR za osobu a den. Děti do 10 let mají slevu 20 %. Strava se platí na místě 
a musí být objednána současně s rezervací pobytu.

Apartmány BONACA cena od 5 474 Kč *
Velmi pěkně zařízené apartmány jsou situovány v nádherné zeleni, poblíž oblázkové zátoky s pozvolným vstupem 
do moře. Hostům je k dispozici nová společná venkovní zastřešená kuchyně s posezením po domluvě na recep-
ci zdarma. Možnost zapůjčení dětské postýlky zdarma 
(nutno vyžádat předem při rezervaci). Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 4 EUR/den). Možnost pobytu 
se psem střední rasy za poplatek 7 EUR/den. Parková-
ní na parkovišti v rámci areálu za poplatek 3 EUR/den 
za osobní automobil (platí se na recepci při příjezdu).
Objekt: 4 os.  č. 12291, 12292, 12293
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, roz-
kládací pohovka pro 2 os. Ložnice se dvěma samostat-
nými lůžky. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12219, 12220, 12221
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, roz-
kládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice se dvěma samo-
statnými lůžky. Terasa s posezením.

0,15 0,1 0,1

KLEK

Turistické středisko Klek doporučujeme všem milovníkům koupání, neboť leží v krásné zátoce 
s výhledem na moře a poloostrov Pelješac a má dokonalou pláž z drobných oblázků, s pozvol-

ným sestupem do moře, ideální pro rodiny s malými dětmi. Ubytování nabízíme v nově vybavených 
apartmánech s klimatizací, zvaných BONACA. Všechny apartmány se nacházejí v nádherném oli-
vovém háji a jsou situovány max. 300 m od oblázkové pláže. Hosté zde mají dokonalé zázemí - 
restauraci, cukrárnu, aperitiv bar, malý obchod, směnárnu, ambulanci, kino a discoclub. Sportovně 
založení jistě využijí některý ze 4 tenisových kurtů nebo si zahrají stolní tenis či minigolf, popřípadě 
si půjčí loďku nebo šlapadlo a podniknou objevitelskou cestu podél pobřeží. 
Tipy pro volný čas: Dubrovník („perla Jadranu“, památka zařazená organizací UNESCO do se-
znamu světového kulturního dědictví), delta řeky Neretvy (nejúrodnější oblast Chorvatska produ-
kující velice chutné a levné ovoce od mandarinek až po hroznové víno), rybí piknik (celodenní výlet 
lodí podél pobřeží, k jídlu se servírují rybí speciality), Split („hlavní město Dalmácie“ se slavným 
Diokleciánovým palácem), výlet na pohoří Biokovo spojený s pozorováním západu slunce nad 
dalmatskými ostrovy, Medjugorje (místo zjevení Panny Marie).

Pláž v letovisku Klek

Apartmány BONACA

KOMARNA

Malebné letovisko situované 3 km od Kleku. Naleznete zde malý obchod, restauraci, dětské hřiště, 
půjčovnu skútrů, šlapadel a loděk. A hlavně klid a ideální místo pro pohodovou dovolenou s dětmi.

Apartmán DUBRA cena od 7 259 Kč *
Dobře a nově vybavený apartmán situovaný 50 m od moře a 15 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispozici 
zahradní sprchu, gril, slunečník, lehátka, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 4 EUR/den). Možnost pobytu se 
psem střední rasy za poplatek 6 EUR/den. Parkování na parkovišti v rámci areálu za poplatek 3 EUR/den za osobní 
automobil (platí se na recepci při příjezdu).
Objekt: 6 os.  č. 12294
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. 2x ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,15 0,15

Apartmány a studia NATALI cena od 3 987 Kč *
Nově zrekonstruovaný dům velice milé majitelky s vkusně zařízenými apartmány se nachází 150 m od pěkné oblázkové 
pláže. Doporučujeme rodinám s dětmi. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek, dle skutečné 
spotřeby). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 14605
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14600
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14601
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14602
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: : 2+2 os. č. 14603
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14604
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,4 0,4

0,25 0,1 0,1

Podaca se rozprostírá pod skalním masivem Biokovo, 2 km jihovýchodně od letoviska Zaostrog. 
Hosté zde naleznou krásnou oblázkovou pláž lemovanou vzrostlými borovicemi, menší restau-

race, ve kterých si můžete pochutnat na dalmatských specialitách (určitě doporučujeme ochutnat 
jehněčí proložené špekem naloženým v orig. směsi koření a k tomu se podávají grilované lilky) 
a hlavně pohodovou atmosféru menšího chorvatského letoviska. 
Tipy pro volný čas: Drvenik (5 km vzdálené letovisko, odtud je možné navštívit trajektem le-
vandulový ostrov Hvar), letovisko Makarska (30 km), deltu řeky Neretvy (nejúrodnější oblast Chor-
vatska, kde si můžete zakoupit nejchutnější mandarinky, hroznové víno a fíky), výlet do pohoří 
Biokovo (milovníkům romantických chvilek doporučujeme vyčkat na západ slunce).
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti 
do 12 let neplatí nic). Povinný poplatek za závěrečný úklid u apartmánů Bonaca 10 EUR. Fakultativní příplatky: 
klimatizace 4 EUR/den, domácí zvíře 6-7 EUR/den, parkování na parkovišti v rámci areálu 3 EUR/den. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán a studia CAKA cena od 5 058 Kč *
Nově postavený apartmánový dům je situovaný 40 m od hlavní cesty vedoucí podél pobřeží. Rekreačně vybavené 
apartmány jsou ideální i pro větší skupinu přátel. Hostům k dispozici klimatizace (v ceně). Možný pobyt s domácím 
zvířetem za poplatek 5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14615
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14619
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 14617
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a 2 samost. lůžka. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 14614
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a 2 samost. lůžka. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14621
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u apartmánů a studia Natali, klimatizace studií a apartmánu Caka. Cena nezahrnuje: místní poplatek 
380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí 
zvíře 5 EUR/den u studií a apartmánů Caka, klimatizace dle skutečné spotřeby u apartmánů Natali. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5.

EXTRA TIP: MOŽNOST STRAVOVÁNÍ
Naši klienti mají možnost stravování v místní restauraci. Snídaně je za 5 EUR za osobu a den, oběd je za 11 EUR 
za osobu a den a večeře je za 11 EUR za osobu a den. Děti do 10 let mají slevu 20 %. Strava se platí na místě 
a musí být objednána současně s rezervací pobytu.

Apartmány BONACA cena od 5 474 Kč *
Velmi pěkně zařízené apartmány jsou situovány v nádherné zeleni, poblíž oblázkové zátoky s pozvolným vstupem 
do moře. Hostům je k dispozici nová společná venkovní zastřešená kuchyně s posezením po domluvě na recep-
ci zdarma. Možnost zapůjčení dětské postýlky zdarma 
(nutno vyžádat předem při rezervaci). Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 4 EUR/den). Možnost pobytu 
se psem střední rasy za poplatek 7 EUR/den. Parková-
ní na parkovišti v rámci areálu za poplatek 3 EUR/den 
za osobní automobil (platí se na recepci při příjezdu).
Objekt: 4 os.  č. 12291, 12292, 12293
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, roz-
kládací pohovka pro 2 os. Ložnice se dvěma samostat-
nými lůžky. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12219, 12220, 12221
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, roz-
kládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice se dvěma samo-
statnými lůžky. Terasa s posezením.

0,15 0,1 0,1

KLEK

Turistické středisko Klek doporučujeme všem milovníkům koupání, neboť leží v krásné zátoce 
s výhledem na moře a poloostrov Pelješac a má dokonalou pláž z drobných oblázků, s pozvol-

ným sestupem do moře, ideální pro rodiny s malými dětmi. Ubytování nabízíme v nově vybavených 
apartmánech s klimatizací, zvaných BONACA. Všechny apartmány se nacházejí v nádherném oli-
vovém háji a jsou situovány max. 300 m od oblázkové pláže. Hosté zde mají dokonalé zázemí - 
restauraci, cukrárnu, aperitiv bar, malý obchod, směnárnu, ambulanci, kino a discoclub. Sportovně 
založení jistě využijí některý ze 4 tenisových kurtů nebo si zahrají stolní tenis či minigolf, popřípadě 
si půjčí loďku nebo šlapadlo a podniknou objevitelskou cestu podél pobřeží. 
Tipy pro volný čas: Dubrovník („perla Jadranu“, památka zařazená organizací UNESCO do se-
znamu světového kulturního dědictví), delta řeky Neretvy (nejúrodnější oblast Chorvatska produ-
kující velice chutné a levné ovoce od mandarinek až po hroznové víno), rybí piknik (celodenní výlet 
lodí podél pobřeží, k jídlu se servírují rybí speciality), Split („hlavní město Dalmácie“ se slavným 
Diokleciánovým palácem), výlet na pohoří Biokovo spojený s pozorováním západu slunce nad 
dalmatskými ostrovy, Medjugorje (místo zjevení Panny Marie).

Pláž v letovisku Klek

Apartmány BONACA

KOMARNA

Malebné letovisko situované 3 km od Kleku. Naleznete zde malý obchod, restauraci, dětské hřiště, 
půjčovnu skútrů, šlapadel a loděk. A hlavně klid a ideální místo pro pohodovou dovolenou s dětmi.

Apartmán DUBRA cena od 7 259 Kč *
Dobře a nově vybavený apartmán situovaný 50 m od moře a 15 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispozici 
zahradní sprchu, gril, slunečník, lehátka, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 4 EUR/den). Možnost pobytu se 
psem střední rasy za poplatek 6 EUR/den. Parkování na parkovišti v rámci areálu za poplatek 3 EUR/den za osobní 
automobil (platí se na recepci při příjezdu).
Objekt: 6 os.  č. 12294
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. 2x ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,15 0,15

Apartmány a studia NATALI cena od 3 987 Kč *
Nově zrekonstruovaný dům velice milé majitelky s vkusně zařízenými apartmány se nachází 150 m od pěkné oblázkové 
pláže. Doporučujeme rodinám s dětmi. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek, dle skutečné 
spotřeby). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 14605
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14600
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14601
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14602
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: : 2+2 os. č. 14603
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14604
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,4 0,4

0,25 0,1 0,1

Podaca se rozprostírá pod skalním masivem Biokovo, 2 km jihovýchodně od letoviska Zaostrog. 
Hosté zde naleznou krásnou oblázkovou pláž lemovanou vzrostlými borovicemi, menší restau-

race, ve kterých si můžete pochutnat na dalmatských specialitách (určitě doporučujeme ochutnat 
jehněčí proložené špekem naloženým v orig. směsi koření a k tomu se podávají grilované lilky) 
a hlavně pohodovou atmosféru menšího chorvatského letoviska. 
Tipy pro volný čas: Drvenik (5 km vzdálené letovisko, odtud je možné navštívit trajektem le-
vandulový ostrov Hvar), letovisko Makarska (30 km), deltu řeky Neretvy (nejúrodnější oblast Chor-
vatska, kde si můžete zakoupit nejchutnější mandarinky, hroznové víno a fíky), výlet do pohoří 
Biokovo (milovníkům romantických chvilek doporučujeme vyčkat na západ slunce).
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi, klimatizaci kromě apartmánů Vesna. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 3 EUR/den 
u apartmánů Vesna, domácí zvíře 4 EUR/den u Vily Orebič. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší 
informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán a studio MARIO cena od 5 058 Kč *
Útulně vybavený apartmán a studio se nacházejí 200 m 
od centra letoviska a 480 m od pěkné pláže. Hostům je 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: Studio 2 os.  č. 13876
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 2 os. č. 13875
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

0,48 0,2 0,2

poloostrov PELJEŠAC

Po Istrii je Pelješac druhý největší poloostrov Chorvatska. Rozkládá se pouhých 60 km severně 
od „perly Jadranu“ - Dubrovníku. S pevninou je spojen úzkou šíjí u městečka Ston. Na poloost-

rov Pelješac je možné se přepravit také pravidelnou trajektovou linkou Ploče-Trpanj. Více informací 
o dopravě naleznete na str. 70. V údolích ve vnitrozemí je úrodná půda, kde se pěstuje vinná réva, 
na jihozápadě se daří citrusům. Podél celého poloostrova se chovají proslulé ústřice a slávky jedlé, 
což svědčí o absolutní čistotě zdejšího moře.

OREBIČ

Orebič - krásné turistické středisko na jihozápadě poloostrova Pelješac pod kopcem sv. Ilja. Na-
chází se přímo naproti městečku Korčula a stenojmennému ostrovu, s nímž je spojen pravidelnou 

trajektovou linkou. Samotné letovisko Orebič působí magickou silou na každého, kdo obdivuje krásy 
přírody. Zahrne vás kouzlem starých pinií, cypřišů, ibišků a olivových hájů. Rozlehlé parky a květinové 
zahrady jsou ideálním místem k odpočinku a meditaci. Průzračná voda a prosluněné pláže obklopené 
borovým lesem vás naplní tou správnou dovolenkovou atmosférou. A vzpomínky na noční koupání 
za svitu měsíce v romantické písečné zátoce Trstenica vás budou provázet do konce života.
Tipy pro volný čas: město Korčula (trajektová linka vás za 15 minut převeze do rodiště slavné-
ho cestovatele Marka Pola, kde můžete shlédnout vystoupení středověkého rytířského tance - tzv. 
morešky, jehož kořeny sahají do přelomu 12. a 13. století), ostrov Hvar (ostrov provoněný levandulí 
je ideálním výletním místem, doporučujeme navštívit především Stari Grad), městečko Ston (za ná-
vštěvu stojí jednak středověké opevnění, které je po Velké čínské zdi druhé nejdelší na světě, ale také 
místních solan, nádrží, které slouží k získávání soli odpařováním mořské vody), národní park Mljet 
(celodenní výlet lodí na jeden z nejzelenějších chorvatských ostrovů, při němž navštívíte dvě slaná 
jezera, Malé a Velké, uprostřed kterého se nachází malebný ostrůvek sv. Marie s benediktýnským 
klášterem z 12. století), klášter Marie andělské (klášter v bezprostřední blízkosti letoviska Orebič 
nabízí překrásný výhled na Pelješacký kanál a přilehlé ostrovy včetně Korčuly).

Vila OREBIČ cena od 3 987 Kč *
Pěkné apartmány a studia situované 100 m od malebné 
oblázkové pláže a 300 m od starého centra letoviska. 
Hostům k dispozici zahradní gril s posezením, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Možnost pobytu se psem malé rasy 
(za poplatek 4 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 13719
II. patro. Obytná místnost s manželským lůžkem, kuchyň-
ským a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 2 os.  č. 13730
III. patro. Obytná místnost s manželským lůžkem, ku-
chyňským a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 13723
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 děti. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 13720
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,1 0,15 0,3

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán a studio JELENA cena od 6 843 Kč *
Velmi pěkně a vkusně zařízený apartmán a studio se na-
cházejí v klidné uličce, 60 m od krásné oblázkové pláže. 
Ideální místo pro rodinnou dovolenou s dětmi. Hostům 
k dispozici prostorná společná terasa, zahradní krb s gri-
lem, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: Studio 2 os.  č. 13704
I. patro. Pěkná obytná místnost s manželským lůžkem, 
kuchyňským koutem a jídelním koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 13705
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,06 0,1 0,12

60 m
OD PLÁŽE

Vila DOMA cena od 11 127 Kč *
Apartmán se nachází na klidném místě letoviska 80 m 
od oblázkové pláže a 300 m od centra letoviska. Hos-
tům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
u objektu.
Objekt: 4 os. č. 13729
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,08 0,15 0,1

80 m
OD PLÁŽE

Písečná pláž Trstenica

Studia DUSANKA cena od 4 641 Kč *
Dvě pěkná studia ve vile situované 80 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 13727
Přízemí. Prostorná obytná místnost s manželským lůžkem, kuchyňským koutem a jídelním koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 2 os.  č. 13728
I. patro. Prostorná obytná místnost s manželským lůžkem, kuchyňským koutem a jídelním koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,08 0,35 0,15

80 m
OD PLÁŽE

Apartmán TROBOK cena od 14 518 Kč *
Prostorné apartmány v domě lemovaném nádhernou zelení na klidném místě. Oblíbená písečná pláž Trstenica 
120 m. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování na oploceném pozemku.
Objekt: 6 os.  č. 13721
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. 3x ložnice s manželským lůžkem a balkonem. 3x koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením. 
Objekt: 8 os.  č. 13710
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem a vlastní koupelnou (WC a sprchový kout). 2x ložnice s manželským lůžkem 
a balkonem. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením. 

0,12 0,15 0,2

Apartmány VESNA  cena od 8 568 Kč *
Apartmány v domě situovaném 100 m od písečné zátoky Trstenica. Upozorňujeme, že dům se nachází u hlavní cesty 
vedoucí Orebičem. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popl. 3 EUR/den). Parkování před objektem. 
Objekt: 4+1 os. č. 13864
Přízemí. Samostatná vybavená kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem a přistýlkou. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa.
Objekt: 2+2 os. č. 13865
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 osoby. Ložnice 
s manželským koutem. Koupelna s WC a vanou. Terasa.

Vila DOMA

0,1 0,3 0,25

100 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci kromě apartmánů Bose. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden poby-
tu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 3 EUR/den 
u apartmánů Bose, Božo, Pleho a Toni. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku 
pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích 
zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. 
Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu 
ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníže-
nou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány PLEHO cena od 4 641 Kč *
Útulné apartmány v domě situovaném 20 m od oblázko-
vé pláže a od centra letoviska Drače. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Mož-
nost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). 
Parkování u objektu. 
Objekt: 2+1 os.  č. 13826
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Před vchodem do apartmánu je 
prostorná terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 13827
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 13898
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.

0,02 0,1 0,1

poloostrov PELJEŠAC - DRAČE

Pláž v letovisku DračeRybářská osada Drače se nachází na severním pobřeží poloostrova Pelješac. Otevírá se z ní krásný 
výhled na ústí řeky Neretvy i na blízké ostrůvky. Drače leží na hlavní cestě, která prochází celým 

poloostrovem, je tak dobře dostupné jak z jihu od letoviska Ston, tak ze severu pro ty, kteří využijí tra-
jektovou dopravu Ploče-Trapanj. Vedle turistického ruchu proslula tato osada chovem slávek a ústřic, 
které můžete zakoupit na místním rybím trhu, případně je ochutnat v některé z místních restaurací. 
Drače má co nabídnout také příznivcům potápění. Ve vodách v jeho okolí jsou vidět rostlinné a živo-
čišné druhy, které na jiných místech nenajdete. Všichni ostatní si užijí lenošení na oblázkových plážích 
doplněných o betonová plata a koupání v křišťálově čistém moři.
Tipy pro volný čas: Janjina (milovníky oliv a vína láká k návštěvě vnitrozemní vesnička vzdálená 
pouhé 2 km od Drače. Toto místo bylo osídleno již ilyrskými kmeny, objeveny zde byly pozůstatky 
římské usedlosti), letovisko Trstenik (na protější, jižní straně poloostrova leží malé turistické středisko, 
kde můžete vyzkoušet koupání s výhledem na otevřené moře), z Trsteniku také startují lodě směr NP 
Mljet (celodenní lodní výlet na jeden z nejzelenějších chorvatských ostrovů, při němž navštívíte dvě 
slaná jezera, Malé a Velké, uprostřed kterého se nachází malebný ostrůvek sv. Marie s benediktýnským 
klášterem z 12. století), městečko Ston (za návštěvu stojí jednak středověké opevnění, které je po Velké 
čínské zdi druhé nejdelší na světě, ale také místních solany, nádrže, které slouží k získávání soli odpařo-
váním mořské vody), Mostar a Međugorje (celodenní autobusový výlet do orientálního střediska Her-
cegoviny, jemuž vévodí známý Starý most. Největší atrakcí jsou skoky místních mladíků z mostu do vod 
Neretvy. Během výletu zavítáte také do Medjugorje, na poutní místo, kde se v roce 1981 šesti mladým 
lidem zjevila Panna Marie), Orebič (největší středisko poloostrova s řadou historických památek).

Apartmány a studio JURE a NENO  cena od 7 676 Kč *
Velký apartmánový dům ležící na klidném místě, pouhých 40 m od oblázkové pláže, nabízí několik pěkně zaříze-
ných apartmánů a jedno studio. Při cestě na pláž je nutné přejít místní komunikaci. Centrum letoviska s obchody 
a restauracemi je vzdáleno 8 min. chůze. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. - apt. JURE  č. 13850
I. patro. Prostorná obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládacím křeslem pro 1 os., kuchyňským a jídelním 
koutem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os. - apt. JURE  č. 13841
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládacím křeslem pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os. - apt. NENO  č. 13852
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládacím křeslem pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. - apt. JURE  č. 13839
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Objekt: 4 os. - apt. JURE  č. 13840
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. - apt. NENO  č. 13853
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
1 os. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.

0,04 0,4 0,4

40 m
OD PLÁŽE

Apartmán TONI cena od 14 935 Kč *
Apartmán v klidné části letoviska ležící pouhých 20 m od pláže. Hostům k dispozici prostorná terasa, upravená zahrada, 
zahr. gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popl. 3 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 9 os.  č. 13869
Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Ložnice se 3 samost. lůžky. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

20 m
OD PLÁŽE

0,02 0,15 0,1

20 m
OD PLÁŽE

Pláž u apartmánů JURE a NENO

BLAŽEVO

Na severní straně poloostrova Pelješac se nachází zátoka Blaževo, jíž vévodí stejnojmenná ma-
lebná vesnička čítající několik domků. Přístupná je buď trajektem Ploče-Trpanj, nebo z pev-

niny přes zhruba 20 km vzdálené historické městečko Ston. Jedná se o velmi klidné místo, stra-
nou od hlavní cesty protínající poloostrov. Vzhledem k absenci turistických služeb si zde můžete 
nerušeně vychutnat svou dovolenou. Nejbližší obchod, tržnice a restaurace naleznete v blízkých 
letoviscích Drače (5 km) a Janjina (6 km). Při jejich návštěvě zavítejte do některé z tamních konob 
a ochutnejte proslulé ústřice a slávky jedlé, jež se pěstují podél celého poloostrova, což svědčí 
o absolutní čistotě zdejšího moře.

Apartmány BOSE cena od 5 058 Kč *
Apartmánový dům situovaný na klidném místě 10 m od pláže. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, privátní 
molo a Wi-Fi (v ceně). Možnost zdarma ukotvit člun nebo zaparkovat vodní skútr (nutno nahlásit při rezervaci). 
Možnost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). Parkování u objektu 
Objekt: 2+1 os.  č. 13834
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+1 os.  č. 13835
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+2 os.  č. 13832
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 13833
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 děti do 12 let. 
2x ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a vý-
hledem na moře.

0,01 6 6

10 m
OD PLÁŽE

Apartmány BOŽO cena od 10 115 Kč *
Prostorné, rekreačně zařízené apartmány se nacházejí 
v I. a II. patře apartmánového domu a nabízejí tak kou-
zelný výhled na moře a blízké ostrovy. Nejbližší oblázko-
vá pláž je vzdálena 150 m. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 6+1 os.  č. 13828
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 
1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6+1 os.  č. 13838
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 
1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci kromě apartmánů Bose. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden poby-
tu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 3 EUR/den 
u apartmánů Bose, Božo, Pleho a Toni. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku 
pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích 
zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. 
Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu 
ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníže-
nou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány PLEHO cena od 4 641 Kč *
Útulné apartmány v domě situovaném 20 m od oblázko-
vé pláže a od centra letoviska Drače. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Mož-
nost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). 
Parkování u objektu. 
Objekt: 2+1 os.  č. 13826
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Před vchodem do apartmánu je 
prostorná terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 13827
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 13898
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.

0,02 0,1 0,1

poloostrov PELJEŠAC - DRAČE

Pláž v letovisku DračeRybářská osada Drače se nachází na severním pobřeží poloostrova Pelješac. Otevírá se z ní krásný 
výhled na ústí řeky Neretvy i na blízké ostrůvky. Drače leží na hlavní cestě, která prochází celým 

poloostrovem, je tak dobře dostupné jak z jihu od letoviska Ston, tak ze severu pro ty, kteří využijí tra-
jektovou dopravu Ploče-Trapanj. Vedle turistického ruchu proslula tato osada chovem slávek a ústřic, 
které můžete zakoupit na místním rybím trhu, případně je ochutnat v některé z místních restaurací. 
Drače má co nabídnout také příznivcům potápění. Ve vodách v jeho okolí jsou vidět rostlinné a živo-
čišné druhy, které na jiných místech nenajdete. Všichni ostatní si užijí lenošení na oblázkových plážích 
doplněných o betonová plata a koupání v křišťálově čistém moři.
Tipy pro volný čas: Janjina (milovníky oliv a vína láká k návštěvě vnitrozemní vesnička vzdálená 
pouhé 2 km od Drače. Toto místo bylo osídleno již ilyrskými kmeny, objeveny zde byly pozůstatky 
římské usedlosti), letovisko Trstenik (na protější, jižní straně poloostrova leží malé turistické středisko, 
kde můžete vyzkoušet koupání s výhledem na otevřené moře), z Trsteniku také startují lodě směr NP 
Mljet (celodenní lodní výlet na jeden z nejzelenějších chorvatských ostrovů, při němž navštívíte dvě 
slaná jezera, Malé a Velké, uprostřed kterého se nachází malebný ostrůvek sv. Marie s benediktýnským 
klášterem z 12. století), městečko Ston (za návštěvu stojí jednak středověké opevnění, které je po Velké 
čínské zdi druhé nejdelší na světě, ale také místních solany, nádrže, které slouží k získávání soli odpařo-
váním mořské vody), Mostar a Međugorje (celodenní autobusový výlet do orientálního střediska Her-
cegoviny, jemuž vévodí známý Starý most. Největší atrakcí jsou skoky místních mladíků z mostu do vod 
Neretvy. Během výletu zavítáte také do Medjugorje, na poutní místo, kde se v roce 1981 šesti mladým 
lidem zjevila Panna Marie), Orebič (největší středisko poloostrova s řadou historických památek).

Apartmány a studio JURE a NENO  cena od 7 676 Kč *
Velký apartmánový dům ležící na klidném místě, pouhých 40 m od oblázkové pláže, nabízí několik pěkně zaříze-
ných apartmánů a jedno studio. Při cestě na pláž je nutné přejít místní komunikaci. Centrum letoviska s obchody 
a restauracemi je vzdáleno 8 min. chůze. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. - apt. JURE  č. 13850
I. patro. Prostorná obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládacím křeslem pro 1 os., kuchyňským a jídelním 
koutem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os. - apt. JURE  č. 13841
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládacím křeslem pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os. - apt. NENO  č. 13852
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládacím křeslem pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. - apt. JURE  č. 13839
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Objekt: 4 os. - apt. JURE  č. 13840
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. - apt. NENO  č. 13853
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
1 os. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.

0,04 0,4 0,4

40 m
OD PLÁŽE

Apartmán TONI cena od 14 935 Kč *
Apartmán v klidné části letoviska ležící pouhých 20 m od pláže. Hostům k dispozici prostorná terasa, upravená zahrada, 
zahr. gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popl. 3 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 9 os.  č. 13869
Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Ložnice se 3 samost. lůžky. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

20 m
OD PLÁŽE

0,02 0,15 0,1

20 m
OD PLÁŽE

Pláž u apartmánů JURE a NENO

BLAŽEVO

Na severní straně poloostrova Pelješac se nachází zátoka Blaževo, jíž vévodí stejnojmenná ma-
lebná vesnička čítající několik domků. Přístupná je buď trajektem Ploče-Trpanj, nebo z pev-

niny přes zhruba 20 km vzdálené historické městečko Ston. Jedná se o velmi klidné místo, stra-
nou od hlavní cesty protínající poloostrov. Vzhledem k absenci turistických služeb si zde můžete 
nerušeně vychutnat svou dovolenou. Nejbližší obchod, tržnice a restaurace naleznete v blízkých 
letoviscích Drače (5 km) a Janjina (6 km). Při jejich návštěvě zavítejte do některé z tamních konob 
a ochutnejte proslulé ústřice a slávky jedlé, jež se pěstují podél celého poloostrova, což svědčí 
o absolutní čistotě zdejšího moře.

Apartmány BOSE cena od 5 058 Kč *
Apartmánový dům situovaný na klidném místě 10 m od pláže. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, privátní 
molo a Wi-Fi (v ceně). Možnost zdarma ukotvit člun nebo zaparkovat vodní skútr (nutno nahlásit při rezervaci). 
Možnost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). Parkování u objektu 
Objekt: 2+1 os.  č. 13834
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+1 os.  č. 13835
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+2 os.  č. 13832
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 13833
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 děti do 12 let. 
2x ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a vý-
hledem na moře.

0,01 6 6

10 m
OD PLÁŽE

Apartmány BOŽO cena od 10 115 Kč *
Prostorné, rekreačně zařízené apartmány se nacházejí 
v I. a II. patře apartmánového domu a nabízejí tak kou-
zelný výhled na moře a blízké ostrovy. Nejbližší oblázko-
vá pláž je vzdálena 150 m. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 6+1 os.  č. 13828
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 
1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6+1 os.  č. 13838
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 
1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3
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Vždy a všude s cestovním

pojištěním UNIQA.

www.uniqa.cz

Myslete na všechny krásy,
          které svět nabízí.
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JEDINEČNÝ ZÁŽITEK PŘÍMO V KORUNÁCH STROMŮ

DECHBEROUCÍ VÝHLED na rybník a lesy
- eko dům na stromě v chráněné ptačí rezervaci Ostružno
- v blízkosti možnost koupání, využití lanového parku či zapůjčení kol
- 10 minut autem od Jičína a Prachovských skal
- ideální pro milovníky přírody, klidu a relaxace

Více informací na: http://www.sklar-ostruzno.cz/dum-na-strome nebo v katalogu str. 6
rezervace na tel: 495 518 819 nebo na e-mailu: rezervace@bktour.cz
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CHATY  CHALUPY  APARTMÁNY

CHORVATSKO - ITÁLIE - ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

www.bktour.cz
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