
www.benfica.cz |  již 29. sezóna



Cestovní pojištění

Po Čechách nebo do zahraničí cestujte s pojištěním 
bez limitu. A s naší mobilní aplikací, budete mít navíc 
pomoc vždy po ruce.

S mobilní aplikací

bez starostí

POZNEJ

CELÝ SVĚT
Evropa kromě České republiky (komplexní pojištění včetně storna, cena zájezdu max. 20 000 Kč).

DNY 4 8 10 12 15 22
DĚTI DO 15 LET 91 Kč 145 Kč 180 Kč 217 Kč 271 Kč 361 Kč
DOSPĚLÍ 15 – 70 LET 182 Kč 290 Kč 360 Kč 434 Kč 542 Kč 722 Kč
OSOBY NAD 70 LET 364 Kč 580 Kč 720 Kč 868 Kč 1 084 Kč 1 444 Kč
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Na našich www najdete širokou nabídku zájezdů včetně aktuálních slev.

Chorvatsko         4
Polsko         6
Maďarsko      13
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TŘINEC

U NáS zAkOUpíTE TAké zájEzdy pArTNErSkýCH CESTOvNíCH kANCEláŘí

FISCHER  /  KovotouR pluS  /  ItAKA  /  EXIM touRS  /  Čedok  /  vÍtKovICE touRS  /  FIRo touR
  /  ALeXANdRIA  /  JoKRAtouR  /   KRASIM touR  /   tuI  /   AtIS  /   NeV dAMA  /   BluE StYlE

adresa:   Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec (v přízemí STeeLHoUSe)
telefon:   +420 558 331 959
provozní doba:  pondělí – pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
e-mail:  info@benfica.cz

prOdEjNí MíSTO

jděte na www.benfica.cz 
a klikněte na baner Letecky 
z Katowic a Krakowa
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TERMÍNY počet 
dnů/nocí

SNĚŽENA
DRAGICA

apartmán pokoje

A-2BM přistýlka P-2BM P-1B přistýlka A-2BM A-4BM 5. a 6. lůžko

14.06.-25.06. 12/9 7 100 6 100 6 500 6 900 4 900 7 000 7 700 2 900
23.06.-04.07. 12/9 7 500 6 100 6 900 7 200 4 900 7 500 8 100 2 900
02.07.-13.07. 12/9 8 300 6 100 7 700 7 700 4 900 8 700 8 900 2 900
11.07.-22.07. 12/9 8 300 6 100 7 700 7 700 4 900 8 700 8 900 2 900
20.07.-31.07. 12/9 8 300 6 100 7 700 7 700 4 900 8 700 8 900 2 900
29.07.-09.08. 12/9 8 300 6 100 7 700 7 700 4 900 8 700 8 900 2 900
07.08.-18.08. 12/9 8 300 6 100 7 700 7 700 4 900 8 700 8 900 2 900
16.08.-27.08. 12/9 8 300 6 100 7 700 7 700 4 900 8 700 8 900 2 900
25.08.-05.09. 12/9 7 800 6 100 7 200 7 400 4 900 8 100 8 200 2 900
03.09.-14.09. 12/9 7 000 6 100 6 500 6 900 4 900 7 000 7 700 2 900

SNĚŽENA

UByTOváNí/  dvoulůžkové studio s balkónem (A-2BM) (pro 2-3 osoby) s možností přistýlky se skládá 
z ložnice s TV, sociálního zařízení, klimatizace v ceně a balkónu s výhledem na moře, kde se nachází ku-
chyňský kout s lednicí, Wi-Fi  dvoulůžkové pokoje s balkónem (P-2BM) (pro 2-3 osoby) s možností 
jedné přistýlky pro dítě do 10 let se sociálním zařízením, balkónem s výhledem na moře, klimatizací 
v ceně, varnou konvicí; kuchyň s lednicí je k dispozici na chodbě (kuchyň společná pro 3 pokoje, každý 
pokoj má svou lednici), Wi-Fi  jednolůžkový pokoj s balkónem (P-1B) (pro 1 osobu) se sociálním 
zařízením, balkónem, ventilátorem, varnou konvicí, lednicí; kuchyň je k dispozici na chodbě (kuchyň 
společná pro 3 pokoje, každý pokoj má svou lednici), Wi-Fi
STrAvOváNí/ vlastní  možnost zakoupení večeří nebo polopenze v blízké restauraci

 oblíbený apartmánový dům se nachází přibližně 200 metrů od pláže  celým letoviskem se táhne 
krásná pláž z drobných oblázků a písku, lemovaná zelení  dlouhá pobřežní promenáda je vzdálena 
přibližně 350 metrů od apartmánového domu

APARTMÁNOVÝ DŮM SNĚŽENA

CENA zAHrNUjE
 9 x ubytování,   dopravu 

klimatizovaným autobusem 
a pobytovou taxu

SlEvy A pŘíplATky
 sleva na vlastní dopravu je 2 300 kč/osoba
 možnost zakoupení večeří: 3 000 kč/10 nocí, 

děti do 7 let sleva 30 %  možnost zakoupení 
polopenze: 4 200 kč/10 nocí, děti do 7 let sleva 
30 %  možnost zakoupení komplexního 
cestovního pojištění: 480 kč/dospělá 
osoba/12 dní, 960 kč/osoba 70 a více let/12 dní, 
240 kč/dítě do 18 let/12 dní

NáSTUpNí MíSTA  
Třinec - Český Těšín - Havířov 
- ostrava (ostatní nástupní 
místa na vyžádání)

6% do 29. 2.

4% do 31. 3.

UByTOváNí/ dvoulůžkové studio s balkónem (A-2BM) (pro 2 osoby) se skládá z ložnice s TV, kuchyň-
ského koutu s lednicí, klimatizace (v ceně), sociálního zařízení a balkónu s výhledem na moře, Wi-Fi, 
umístěn na 2.patře  čtyřlůžkový apartmán (A-4BM) (pro 4-6 osob) s možností dvou přistýlek je 
vybaven dvěma ložnicemi, TV, vybavenou kuchyní s lednicí, sociálním zařízením, balkónem s výhledem 
na moře a klimatizací (v ceně), Wi-Fi, umístěn na 2.patře
STrAvOváNí/ vlastní  možnost zakoupení večeří nebo polopenze v blízké restauraci

 oblíbený apartmánový dům se nachází přibližně 200 metrů od pláže  celým letoviskem se táhne 
krásná pláž z drobných oblázků a písku, lemovaná zelení  dlouhá pobřežní promenáda je vzdálena 
přibližně 350 metrů od apartmánového domu

APARTMÁNOVÝ DŮM DRAGICA

DRAGICA
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UByTOváNí/  dvoulůžkové studio (A-2BM) (pro 2 osoby) se skládá z ložnice s TV, sociálního zaříze-
ní, kuchyňského koutu, klimatizace v ceně, balkónu s výhledem na moře, Wi-Fi  třílůžkové studio 
(A-3BM)  (pro 3 osoby) se skládá z ložnice s TV, sociálního zařízení, kuchyňského koutu, klimatizace v 
ceně, balkónu s výhledem na moře, Wi-Fi

STrAvOváNí/ vlastní    možnost zakoupení večeří nebo polopenze v blízké restauraci 

 dům se nachází přímo u oblázkové pláže 
 výhodou je umístění přímo na promenádě se spoustou suvenýrů i s tanečními večery

APARTMÁNOVÝ DŮM MIŠKO

UByTOváNí/   dvoulůžkové 
studio (A-2B) (pro 2 osoby) 
se skládá z ložnice s TV, soci-
álního zařízení, kuchyňského 
koutu, klimatizace v ceně, 
balkónu, Wi-Fi, je umístěn
na 1.patře
  dvoulůžkové studio 

(A-2+1B) (pro 2-3 osoby) 
s možností jedné přistýlky 
se skládá z ložnice s TV, soci-
álního zařízení, kuchyňského 
koutu, klimatizace v ceně, 
terasy, Wi-Fi, je umístěno na 
2.patře

STrAvOváNí/ vlastní  
  možnost zakoupení večeří 

nebo polopenze v blízké 
restauraci

 dům se nachází přímo u oblázkové pláže 
 výhodou je umístění přímo na promenádě se spoustou suvenýrů i s tanečními večery

APARTMÁNOVÝ DŮM IVA

CENA zAHrNUjE
 9x ubytování
 dopravu klimatizovaným autobusem 
 pobytovou taxu

SlEvy A pŘíplATky
 sleva na vlastní dopravu je 2 300 kč
 možnost zakoupení večeří: 2 900 kč/9 nocí, 

  děti do 12 let sleva 50 %, děti do 5 let zdarma
 možnost zakoupení polopenze: 3 900 kč/9 nocí, 

  děti do 12 let sleva 50 %, děti do 5 let zdarma
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 

   480 kč/dospělá osoba/12 dní, 960 kč/osoba 70 a více let/12 dní, 
   240 kč/děti do 18 let/12 dní

NáSTUpNí MíSTA  Třinec – 
Český Těšín – Havířov – ostrava 
(ostatní nástupní místa na vyžádání)

TERMÍNY počet 
dnů/nocí

MIŠKO IVA

A-2BM A-3BM A-2B A-2+1B Přistýlka 

14.06.-25.06. 12/9 7 100 6 900 7 000 7 000 4 700
23.06.-04.07. 12/9 7 600 7 200 7 200 7 300 4 700
02.07.-13.07. 12/9 8 500 7 800 7 600 7 700 4 700
11.07.-22.07. 12/9 8 500 7 800 8 300 9 000 4 700
20.07.-31.07. 12/9 8 500 7 800 8 900 9 500 4 700
29.07.-09.08. 12/9 8 500 7 800 8 900 9 500 4 700
07.08.-18.08. 12/9 8 500 7 800 8 900 9 500 4 700
16.08.-27.08. 12/9 8 500 7 800 8 000 8 800 4 700
25.08.-05.09. 12/9 8 000 7 500 7 400 7 900 4 700
03.09.-14.09. 12/9 7 100 6 900 7 000 7 000 4 700

6% 
do 29. 2.

4% 
do 31. 3.

MIŠKO

IVA



UByTOváNí/  dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje jsou vybaveny sociálním zaříze-
ním, TV a balkónem, telefonem, paravanem, plážovým košem, křesly, konvicí
STrAvOváNí/ polopenze - snídaně formou švédských stolů, večeře servírovaná
SpOrT A záBAvA/ konferenční sál, stolní tenis, biliard, knihovna, fitness klub, tenisový kurt, 
volejbalové hřiště, hřiště na košíkovou, grill, hřiště pro děti, knihovna, hlídané parkoviště, 
půjčovna kol a sportovního vybavení, ohniště s hudbou

 je umístěno v pěkné zahradě přibližně 150 metrů od písečné pláže, na kterou dojdeme 
přes borovicový les  vzdálenost do centra letoviska s restauracemi, bary, obchody je 
přibližně 400 metrů  v letovisku je pěkný aquapark BALTICLANdIA, přímo u pláže, se 
spoustou atrakcí pro velké i malé   turistům je také k dispozici aquapark JAN, který se 
skládá z komplexu bazénů se skluzavkami, vířivkami, wellness centrem, bowlingem, 
restaurací, bazénem s mořskou vodou  atrakcí letoviska je historický maják při ústí řeky 
Wieprzy do Baltského moře, ve vzdálenosti 3 km je historické město darłowo s řadou 
historických památek 

REKREAČNÍ STŘEDISKO BARTEK

SlEvy A pŘíplATky
 cena nezahrnuje: pobytovou taxu 3 PLN/den, komplexní cestovní pojištění 

  400 kč/dospělý/10 dní a 200 kč/dítě do 18 let/10 dní
 dítě do 3 let bez stravy s místem v autobusu - celková cena 4 450 kč, dítě 3-6,99 let 

   na 3. a 4. lůžku v pokoji s dětskou stravou - sleva 30 %, dítě 7-11,99 let na 3. a 4. lůžku 
   v pokoji s dětskou stravou - sleva 20 %
 sleva na vlastní dopravu je 1 250 kč

CENA zAHrNUjE
 7 x ubytování  7 x polopenzi 
 dopravu klimatizovaným autobusem

NáSTUpNí MíSTA  Třinec - Český Těšín 
(za příplatek 200 kč/osoba je možný nástup: ostrava, Havířov, Frýdek-Místek)

4% do 29. 2.

2% do 31. 3.

dospělý
TERMÍNY 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj 4-lůžkový pokoj

26.06.-05.07. 9 850 9 550 9 150
03.07.-12.07. 10 650 10 150 9 650
10.07.-19.07. 10 650 10 150 9 650
17.07.-26.07. 10 650 10 150 9 650
24.07.-02.08. 10 650 10 150 9 650
31.07.-09.08. 10 650 10 150 9 650
07.08.-16.08. 9 850 9 550 9 150

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
V CENĚ

 Darłowo má velmi dobře zachované Staré město, s velkolepým čtvercovým 
   náměstím a radnicí, s pozdně gotickým kostelem P. Marie a zámkem 
 zámek Pomořanských knížat, založený roku 1352, je malebná stavba 

   nad vodou s věží vysokou 24 metrů, slouží jako muzeum

AquApARK bAltIClANDIA

AquApARK jAN
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STrAvOváNí/ 
  plná penze do 04.07. a od 22.08. 

- snídaně a večeře formou švédských 
stolů, obědy servírované, výběr ze 
2 menu a dezert    polopenze v 
termínu od 04.07. - 22.08. - snídaně 
a večeře formou švédských stolů
SpOrT A záBAvA/    finská sauna, 
stolní tenis, biliard, gril, dětské hřiště
  1x za týden grilované speciality 

místní kuchyně nebo taneční večer
s živou hudbou

 rekreační středisko Jantar-Spa se nachází 250 metrů od moře, přímo při Jantarové aleji  v areálu 
s krásnou zahradou je krytý bazén se sluneční terasou a lehátky, kavárna  návštěvníci zde najdou 
široké písčité pláže, lesy se specifických mikroklimatem bohatým na jód a mikroelementy  mezi 
největší zajímavosti patří maják, muzeum námořního rybářství, zbytky nízkokolejové železniční 
tratě, pavilon motýlů, centrum miniatur majáků, cyklistické trasy  Niechorze je jedním z nejpěk-
nějších přímořských letovisek, na severu je široká písčitá pláže, na jihu je jezero Łiwia Luża
UByTOváNí/    jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny sociál-
ním zařízením, TV SAT, Wi-Fi, lednicí, telefonem, plážovým servisem – lehátko, paravan, plážová taška
 většina pokojů je s balkónem nebo terasou 

REKREAČNÍ STŘEDISKO JANTAR SPA

SlEvy A pŘíplATky
 cena nezahrnuje: pobytovou taxu 3 PLN/den, 

   komplexní cestovní pojištění 40 kč/dospělý/den, 
   20 kč/dítě do 18 let/den a 80 kč/osoby 70 let a vice/den
 příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 100 kč/týden 

  (při pobytu s plnou penzí) a 2 600 kč/týden
  (při pobytu s polopenzí) 
 sleva na vlastní dopravu je 1 250 kč
 sleva při pobytu na dva týdny s autobusovou 

   dopravou je 1 250 kč

CENA zAHrNUjE
 7 x ubytování 
 7 x plnou penzi nebo polopenzi 
 dopravu klimatizovaným autobusem 
 neomezené využívání krytého bazénu, 

   jacuzzi, finské sauny, fitness, Wi-Fi

NáSTUpNí MíSTA  Třinec - Český Těšín 
(za příplatek 200 kč/osoba je možný nástup: 
ostrava, Havířov, Frýdek-Místek)

4% do 29. 2.

2% do 31. 3.

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
V CENĚ

TERMÍNY dospělý dítě do 7 let dítě do 12 let
01.05.-10.05. 10 200 6 700 8 600
08.05.-17.05. 10 200 6 700 8 600
15.05.-24.05. 10 200 6 700 8 600
22.05.-31.05. 10 200 6 700 8 600
29.05.-07.06. 11 400 7 300 9 600
05.06.-14.06. 11 400 7 300 9 600
12.06.-21.06. 11 400 7 300 9 600
19.06.-28.06. 11 400 7 300 9 600
26.06.-05.07. 11 800 7 600 9 900
03.07.-12.07. 13 200 8 200 11 000
10.07.-19.07. 13 200 8 200 11 000
17.07.-26.07. 13 200 8 200 11 000
24.07.-02.08. 13 200 8 200 11 000
31.07.-09.08. 13 200 8 200 11 000
07.08.-16.08. 13 200 8 200 11 000
14.08.-23.08. 13 200 8 200 11 000
21.08.-30.08. 11 800 7 600 11 000
28.08.-06.09. 11 800 7 600 9 900
04.09.-13.09. 11 800 7 600 9 900
11.09.-20.09. 11 800 7 600 9 900
18.09.-27.09. 11 800 7 600 9 900

KRyTÝ
BAzéN
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UByTOváNí/  jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje jsou vybaveny 
TV, sociálním zařízením, ručníky - jeden ručník na osobu na celý pobyt

STrAvOváNí/ plná penze do 04.07. a od 15.08. - snídaně a večeře formou švédských stolů, 
obědy jsou servírované   polopenze v termínu od 4.07. do 15.08.  - snídaně a večeře 
formou švédských stolů

SpOrT A záBAvA/ k dispozici velká zahrada, společenská místnost s TV, dále stolní tenis, 
volejbalové hřiště, basketbalové hřiště

 rekreační středisko Akacja se nachází v letovisku dźwirzyno ve vzdálenosti 350 metrů 
od moře  v letovisku se nachází jedna z nejkrásnějších pláží, z jemného a čistého písku, v 
blízkosti borovicových lesů, což vytváří jedinečné příznivé mikroklima pro zdraví se vzduchem 
obsahující jód  jsou zde dobré podmínky pro pěší turistiku, cyklistiku, plachtění, surfování, 
potápění a rybaření  přímořské letovisko dźwirzyno se nachází přibližně 13 km západně od 
kolobrzegu

REKREAČNÍ STŘEDISKO AKACJA

CENA zAHrNUjE
 7 x ubytování
 7 x plnou penzi nebo polopenzi
 dopravu autobusem

SlEvy A pŘíplATky
 cena nezahrnuje: pobytovou taxu 3 PLN/den,  

   komplexní cestovní pojištění 
   40 kč/dospělý/den, 20 kč/dítě do 18 let/den
   a 80 kč/osoby 70 let a více/den 
 příplatek za jednolůžkový pokoj je 

  1 850 kč/týden (při pobytu s plnou penzí) 
  a 2 300 kč/týden (při pobytu s polopenzí)
 sleva na vlastní dopravu je 1 250 kč
 sleva při pobytu na dva týdny s autobusovou 

   dopravou je 1 250 kč

NáSTUpNí MíSTA
  Třinec - Český Těšín (za příplatek 
200 kč/osoba je možný nástup: 
ostrava, Havířov, Frýdek-Místek)

TERMÍNY dospělý dítě do 10 let

29.05.-07.06. 8 350 7 550
05.06.-14.06. 8 350 7 550
12.06.-21.06. 8 850 7 750
19.06.-28.06. 9 150 8 250
26.06.-05.07. 9 150 8 250
03.07.-12.07. 9 850 8 650
10.07.-19.07. 9 850 8 650
17.07.-26.07. 9 850 8 650
24.07.-02.08. 9 850 8 650
31.07.-09.08. 9 850 8 650
07.08.-16.08. 9 850 8 650
14.08.-23.08. 9 150 8 250
21.08.-30.08. 9 150 8 250
28.08.-06.09. 9 150 8 250
04.09.-13.09. 8 350 7 550
11.09.-20.09. 8 350 7 550

4% 
do 29. 2.

2% 
do 31. 3.

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
V CENĚ
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vicové lesy a možnost rybaření v jezerech 
Jamno a Bukowo zaručují klidnou dovolenou 
 v okolí je možné navštívit letovisko Mielno 

(7 km), mořský maják v Gąskach a známé 
lázeňské město kołobrzeg
UByTOváNí/  dvoulůžkové a třílůžkové pokoje 
jsou vybaveny novým sociálním zařízením, TV 
SAT, rychlovarnou konvicí, Wi-Fi, paravanem 
na pláž a balkónem nebo terasou  čtyřlůžkové 
pokoje na vyžádání STrAvOváNí/ plná penze 
- snídaně a večeře formou švédských stolů, 
obědy servírované SpOrT A záBAvA/ fotbalové 
hřiště, beach volejbalové hřiště, basketbalové 
hřiště, půjčovna kol, dětské hřiště, dětský 
pokoj, billiard, posilovna, kosmetické služby

  pěkný areál na ploše 3 ha nabízí ubytování v jednopatrových budovách situovaných v 
zeleni  vzdálenost od čisté široké pláže je přibližně 300 metrů  Łazy je malé přímořské 
letovisko, které se nachází mezi Baltským mořem a jezerem Jamno  široká pláž, boro-

REKREAČNÍ STŘEDISKO FALA

TERMÍNY dospělý dítě 3-15 let
01.05.-10.05. 7 450 6 550
08.05.-17.05. 7 450 6 550
15.05.-24.05. 7 450 6 550
22.05.-31.05. 7 450 6 550
29.05.-07.06. 8 250 7 350
05.06.-14.06. 8 250 7 350
12.06.-21.06. 8 250 7 350
19.06.-28.06. 8 250 7 350
26.06.-05.07. 10 350 8 650
03.07.-12.07. 10 350 8 650
10.07.-19.07. 10 350 8 650
17.07.-26.07. 10 350 8 650
24.07.-02.08. 10 350 8 650
31.07.-09.08. 10 350 8 650
07.08.-16.08. 10 350 8 650
14.08.-23.08. 9 350 8 150
21.08.-30.08. 9 350 8 150
28.08.-06.09. 8 250 7 350
04.09.-13.09. 8 250 7 350
11.09.-20.09. 7 450 6 550
18.09.-27.09. 7 450 6 550

4% do 29. 2. 2% do 31. 3.

SlEvy A pŘíplATky
 cena nezahrnuje: pobytovou taxu 3 PLN/den, komplexní cestov-

ní pojištění 400 kč/dospělý/10 dní a 200 kč/dítě do 18 let/10 dní
 dětská cena: dítě do 5 let bez stravy a s místem v autobusu

   – celková cena 2 900 kč
 sleva na vlastní dopravu je 1 250 kč
 sleva při pobytu na dva týdny s autobusovou dopravou je 1 250 kč

CENA zAHrNUjE
 7 x ubytování  7 x plnou penzi
 dopravu klimatizovaným autobusem 

NáSTUpNí MíSTA/ Třinec - Český 
Těšín (za příplatek 200 kč/osoba je
možný nástup: ostrava, Havířov, 
Frýdek-Místek)

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
V CENĚ

zajišťujeme transfery komfortním 
mikrobusem na letiště do katowic, 
krakowa a ostravy

• nový mikrobus nabízí 
   pohodlí až pro 8 cestujících
• vybaven klimatizací

NOvINkA
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UByTOváNí/  jednolůžková, dvoulůžková, třílůžková a čtyřlůžková studia jsou vybavena ručníky, TV, 
telefonem, rádiem a balkonem, základním nádobím - talíře a šálky  na pokojích je plážové vybavení 
- paravan a deka   STrAvOváNí/ plná penze  - snídaně a večeře formou švédských stolů, obědy servíro-
vané   SpOrT A záBAvA/ stolní tenis, kulečník, posilovna a herna

 pěkné rekreační středisko je umístěno v 4 ha přímořském parku, ve vzdálenosti 400 metrů od 
moře a zaručuje klidnou a pohodovou dovolenou  zdejší pláž je široká, písečná a je zakončena 
malebným útesem  Ustronie Morskie je atraktivní a oblíbené přímořské městečko, s pěkným 
aquaparkem Helios, který je nejvíce navštěvovanou rodinnou atrakcí na pobřeží

REKREAČNÍ STŘEDISKO LEŚNA POLANA

UByTOváNí/  jednolůžkové a 
dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky jsou vybaveny sociálním 
zařízením s ručníky, psacím 
stolem, županem, telefonem, TV, 
plážovým paravanem  v pokojích 
je možnost propojených nebo 
oddělených lůžek
STrAvOváNí/ plná penze 
 snídaně a večeře formou švéd-

ských stolů, oběd servírovaný
SpOrT A záBAvA/ sportovní hřiště 
na basketbal a volejbal, dále pro 
nejmenší hosty dětské hřiště

 středisko Alka se nachází v 
Ustronie Morskie, jen 120 metrů 
od moře  malebné místo, čistá 
písečná pláž, vynikající podmínky 
pro vodní sporty, molo, pěší a 
cyklistické stezky

REKREAČNÍ STŘEDISKO ALKA SUN RESORT

CENA zAHrNUjE 
ALKA SUN RESORT
 7 x ubytování, 7 x plnou 

penzi, dopravu autobusem, 1 x 
večeři se specialitami na grilu, 
2 x vstup do solné jeskyně, 1 x 
masáž, 1 x vstup do Aquaparku 
Helios, sladké odpoledne v 
kavárně 

SlEvy A pŘíplATky
 možnost zakoupení komplexního cestovního 

  pojištění 40 kč/dospělý/den, 20 kč/dítě 
  do 18 let/ den a 80 kč/osoby 70 let a vice/den 
 pobytová taxa je cca 3 PLN/osoba/noc
 příplatek za jednolůžkový pokoj 

   je 1 250 kč/týden 
 sleva při pobytu na dva týdny s autobusovou

  dopravou je 1 250 kč

NáSTUpNí MíSTA: Třinec  - Český Těšín - Havířov - ostrava 
(ostatní nástupní místa na vyžádání)

4% do 29. 2.

2% do 31. 3.

TERMÍNY
LEŚNA POLANA ALKA

dospělý dítě do 10 let dospělý dítě do 10 let

01.05.-10.05. 9 850 7 750 10 050 6 650
08.05.-17.05. 9 850 7 750 10 050 6 650
15.05.-24.05. 10 350 7 950 10 050 6 650
22.05.-31.05. 10 350 7 950 10 050 6 650
29.05.-07.06. 10 350 7 950 10 950 7 050
05.06.-14.06. 10 350 7 950 10 950 7 050
12.06.-21.06. 10 350 7 950 10 950 7 050
19.06.-28.06. 10 350 7 950 10 950 7 050
26.06.-05.07. 12 450 9 050 11 450 7 350
03.07.-12.07. 12 450 9 050 11 950 7 650
10.07.-19.07. 12 450 9 050 11 950 7 650
17.07.-26.07. 12 450 9 050 11 950 7 650
24.07.-02.08. 12 450 9 050 11 950 7 650
31.07.-09.08. 12 450 9 050 11 950 7 650
07.08.-16.08. 12 450 9 050 11 950 7 650
14.08.-23.08. 12 450 9 050 11 950 7 650
21.08.-30.08. 12 450 9 050 11 950 7 650
28.08.-06.09. 10 350 7 950 11 450 7 350
04.09.-13.09. 10 350 7 950 10 050 6 650
11.09.-20.09. 10 350 7 950 10 050 6 650
18.09.-27.09. 10 350 7 950 10 050 6 650

lESNA pOlANA

AlKA SuN RESORt

CENA zAHrNUjE  LEśNA POLANA
 7 x ubytování, 7 x plnou penzi, 

dopravu autobusem, sladké 
odpoledne v kavárně, 3 x vstup 
do Aquaparku Helios 

AQUAPARK
HElIOS

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
V CENĚ



UByTOváNí/ dvoulůžkové a třílůžkové pokoje jsou vybaveny vlast-
ním sociálním zařízením, televizí a rychlovarnou konvicí  ubytování 
v jednolůžkových pokojích za příplatek
SlUŽBy/ výtah, finská sauna, na každém patře krytá terasa  díky 
kryté spojovací chodbě je možné využít zázemí lázeňských budov 
Adam a Stanislaw, kde probíhá stravování a také některé léčebné 
procedury  - rehabilitační bazén s termální vodou, vodoléčba, 
fyzioterapie, kryoterapie  během pobytu je zajištěna nepřetržitá zdravotní služba, 
v případě náhlé potřeby je dostupná lékařská pohotovost
STrAvOváNí/ plná penze - snídaně, obědy i večeře připravovány přímo v lázeňské kuchyni z 
čerstvých potravin jsou ihned servírovány, možnost dietní stravy - nutno nahlásit předem
SpOrT A záBAvA/ k procházce láká historické náměstí, z centra lázní se můžete vydat několi-
ka vycházkovými trasami do historického centra města nebo do okolí

Sedmidenní léčebný pobyt zahrnuje komplexní lázeňskou péči, stravování, nadstandard-
ní služby v podobě průvodcované procházky po lázních a vstup na koncert.

 lázeňský dům leží v samém srdci lázní a je propojen krytou spojovací chodbou s 
budovami lázeňských domů Adam a Stanislaw  nedaleko se nachází centrální lázeň-
ský park a dominanta lázní – historická budova Wójciech, pod jehož kopulí se nachází 
bazén s termální léčivou vodou  v lázních je sedm léčivých minerálních pramenů, každý 
pramen je svým způsobem jedinečný pro obsah síry, fluóru, radonu, použití k pitným 
kůrám, rehabilitaci a vodoléčbě  na rozdíl od jiných polských lázní jsou pitné minerální 
prameny bezplatné  užijte si jedinečnou ozdravnou kúru v lázních s termálními zdroji s 
více než 800-letou tradicí  lázně leží asi 3 km za státní hranicí ČR nedaleko historického 
městečka Javorníku, s vynikajícím klimatem, který podmiňují blízkost králického Sněžníku 
 možnosti výletů do okolí: arboretum, zámek Na skále, Radochowská jeskyně, rozhledna 

na Borůvkové hoře

LÁzEňSKÝ DŮM JózEF

TERMÍN dospělý

02.08.-08.08. 8 490

CENA zAHrNUjE
  6 x ubytování, 
  6 x večeři, 6 x snídani, 5 x oběd
  dopravu
  vstupní lékařskou prohlídku
  10 léčebných procedur 
 komentovanou prohlídku 

   lázněmi Lądek Zdrój
 vstup na koncert

SlEvy A pŘíplATky
 cena nezahrnuje: pobytovou taxu 

  3,5 PLN/osoba/den - platí se na místě
 příplatek za jednolůžkový pokoj 1 000 kč/pobyt
 komplexní cestovní pojištění 40 kč/dospělý/

  den, 20 kč/dítě do 18 let/den 
  a 80 kč/osoby 70 let a více/den

NáSTUpNí MíSTA
Třinec  - Český Těšín - Havířov - ostrava  - opava  - krnov

500 Kč 
do 31. 1.

10 LÉčEBNýCH
PROCEDUR

V cenĚ

TERMÁLNÍ
LÁzNĚ

v pOlSkU

lázEňSKý DůM jÓzEf

AQUAPARK
HElIOS
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300 Kč 
do 29. 2.
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UByTOváNí/ dvoulůžkové, třílůžkové pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, TV, 
většina pokojů je s balkonem  apartmány se skládají ze dvou dvoulůžkových pokojů, 
jednoho sociálního zařízení a pokoje s kuchyňským koutem a ledničkou 
SlUŽBy/ nepřetržitá recepce, k dispozici je rovněž zdravotní personál  v jedné budově je 
ubytování, část, kde probíhají procedury, jídelna a kavárna 
STrAvOváNí/ plná penze - snídaně, obědy, večeře servírované

SANATORIUM CEGIELSKI

TERMÍNY dospělý
18.05.-24.05. 6 490
30.08.-05.09. 6 690
05.09.-11.09. 6 590

15 LÉčEBNýCH
PROCEDUR

V cenĚ 200 Kč 
do 31. 1.

 sanatorium leží v klidné vilové čtvrti, asi 10 minut chůze od centra lázeňského městeč-
ka  městečko Rąbka Zdrój leží v Małopolském vojvodství v podhůří Tater, asi 40 km od 
střediska Zakopane  lázně jsou známé pro blahodárné účinky místního klimatu a vody, 
která slouží k léčbě dýchacích cest a oběhového ústrojí  léčivá voda vyvěrá z hloubky 
1 200 metrů, patří do kategorie slaných léčivých vod, které obsahují anionty jódu a 
brómu, na nichž je založen unikátní léčivý účinek  možnost fakultativních výletů 
– Zakopane, Wadowice, termální bazény Chocholów a Szaflary 

CENA zAHrNUjE
 6 x ubytování, 6 x snídani, 6 x 

večeři, 5 x oběd, dopravu, lékařskou 
konzultaci, 15 léčebných procedur 
(mimo masáže) v sanatoriu 
Cegielski, folklórní odpoledne s 
opékáním při goralské živé hudbě, 
možnost pěších procházek po okolí 
s průvodcem

SlEvy A pŘíplATky
 možnost zakoupení komplexního 

   cestovního pojištění 280 kč/osoba/pobyt a 
   560 kč/osoba 70 a více let/pobyt 
 cena nezahrnuje pobytovou taxu 

   3,10 PLN/osoba/noc (platba na recepci)
 příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 200 kč/pobyt

NáSTUpNí MíSTA
Český Těšín – Třinec – Jablunkov

 Rąbka Zdrój je městečko, které leží na jihu Polska v Małopolském vojvodství
 ve městě se nachází dřevěný kostel - nyní sídlo muzea Władysława Orkana
 v lázeňském parku se nachází léčivý objekt složený ze dvou dřevěných budov,   

   promoční věže a čerpací místnosti pro minerální vody, který umožňuje použití 
   inhalace solným aerosolem na otevřeném vzduchu

MOŽNOST dOkOUpENí BAlíčkU výlETů NA TErMálNí BAzéNy:
  2x výjezd na termální bazény SZAFLARY

odpolední koupání v termálních bazénech Szaflary 
(2,5 hod.)  odjezd autobusem po obědě / návrat na večeři
  1x výjezd na termální bazény CHOCHOŁÓW

večerní koupání v termálních bazénech Chochołów 
(2,5 hod.)  odjezd autobusem po večeři / návrat 
ve večerních hodinách  

CENA
 1 000 kč/osoba nad 60 let
 1 100 kč/osoba do 60 let

CHOCHOŁÓW

SzAflARY

KOUPÁNÍ
V TERMÁLECh
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UByTOváNí/  jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje (s možností 
jedné přistýlky) jsou vybaveny sociálním zařízením, TV, miniba-
rem, telefonem a Wi-fi  klimatizace je možná za příplatek 8 eUR/
den/pokoj  většina pokojů je s balkonem

SlUŽBy/ restaurace, telefon, trezor, vstup do termálního areálu, 
posilovna, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, obchod se suvenýry

STrAvOváNí/ polopenze  - snídaně a večeře formou bohatých 
švédských stolů, obsahují teplá jídla u snídaně i večeře 
SpOrT A záBAvA/ dva kryté bazény s termální vodou uvnitř 
hotelu, sauny, fitness (pro hosty zdarma), solárium, slunící terasa

 hotel má výhodnou polohu v bezprostřední blízkosti areálu termálních lázní a bazénů, 
v sousedství historického centra města  v ceně pobytu je použití wellnes, kde se nachází 
zážitkový a dětský bazén, jakuzzi, infra a finská, parní a aromatická sauna s ochlazova-
cím bazénem a kneipovým chodníkem  výhodou hotelu je také přímý vstup z hotelové 
haly do areálu termálního koupaliště, hosté mohou po celý rok bezplatně využívat 6 
termálních bazénů, plavecký bazén, tobogán  vstup do uvedených částí je umožněn 
prostřednictvím čipové karty, kterou obdržíte na recepci hotelu, v blízkosti hotelu se na-
chází pitný minerální pramen   město eger je nazýváno „městem maďarského baroka“ a 
mnoho návštěvníků jej považuje za nejkrásnější historické město Maďarska  k dominan-
tám města patří středověký hrad, ze kterého můžete spatřit téměř všechny významné 
památky včetně katedrály (egri bazilika - druhá největší v Maďarsku), historické náměstí 
a minaret  pěší procházkou je dostupná zdejší vinařská oblast „Údolí krásných žen“,           
v místních sklípcích můžete ochutnat nejen světoznámé víno egri bikavér, ale také další 
proslulá vína egerské vinařské oblasti
 

hOTEL FLORA

TERMÍNY počet nocí dospělý

10.05.-15.05. 5 8 290
15.05.-17.05. 2   3 490*
06.09.-12.09. 6 9 490
12.09.-18.09. 6 9 390

CENA zAHrNUjE
 5-6x ubytování s polopenzí 
 neomezený vstup do hotelového Wellness
 neomezený vstup do venkovních termálních 

bazénů (s celoročním provozem)
 doprava autobusem a služby průvodce

SlEvy A pŘíplATky
 pobytová taxa (1,80 eUR/osoba nad 18 let/noc 

    - platba na recepci)
 sleva pro osobu ubytovanou na přistýlce 

  (3. lůžko) je 800 kč (2 noci), 2 000 kč (5 nocí) 
   a 2 400 kč (6 nocí)
 příplatek za jednolůžkový pokoj je 960 kč 

  (2 noci), 2 300 kč (5 nocí) a 2 800 kč (6 nocí)
 komplexní cestovní pojištění 40 kč/dospělý/

   den a 80 kč/osoba nad 70 let/den
NáSTUpNí MíSTA
Český Těšín - Třinec - Jablunkov

500 Kč 
do 31. 1.

NEOMEZENý
VSTUP DO

TERMÁLNíCH 
BAZÉNŮ

V cenĚ

13

NOvINkA
Poslední den je zajištěno koupání 
do 14:30 hodin, pak následuje odjezd do ČR

300 Kč 
do 29. 2.

* bez možnosti slev za včasný nákup



UByTOváNí/  jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny sociálním 
zařízením, TV SAT, minibarem, Wi-Fi, individuálně nastavenou klimatizací, trezorem, fénem, koupacím 
pláštěm pro dospělé, ručníkem, osuškou
SlUŽBy/  restaurace s terasou nabízí mezinárodní kuchyni, maďarské speciality, k dispozici 3 bary 
- Piano bar, wellness bar, pool bar, recepce, dětské hřiště, půjčovna kol
STrAvOváNí/  SOFT ALL INCLUSIVE  - uvítací drink, snídaně formou bufetu, 
během dne zdarma nápoje - minerální voda, nealko nápoje, káva, čaj, obědy 
formou bufetu - 2 druhy polévek, 2 hlavní chody, salátový bufet, dezert, 
odpolední káva a zákusky, večeře formou bufetu - 2 druhy polévek, 5 hlavních 
chodů, předkrmy, sýrový a salátový bufet, dezerty, v době od 18 do 22 hodin 
je nabízeno točené pivo a rozlévané víno
wEllNESS/   hosté mají k dispozici vodní svět o rozloze 3 500 m² - 1x venkovní 
vyhřívaný bazén, 1x vnitřní zážitkový bazén 32-34 ºC, 1x vnitřní 20 m dlouhý 
plavecký bazén 26-28 ºC, 1x vnitřní dětský bazén 30-32 ºC, 2x vnitřní bazén s 
termální vodou 36-38 ºC, dále svět saun - 2x finská sauna, turecké parní lázně, 
solná komora, herbárium, tepidárium, frigidárium, infra a bio sauna, posilovna 
 fitness studio je vybaveno kardio a posilujícími přístroji, sálem pro aerobik
 k dispozici jsou bezplatné denní sportovní programy pro hotelové hosty 

- aqua fitness, aerobik, strečink, rehabilitační cvičení na zlepšení držení těla, 
nápravné cvičení na páteř, běh a chůze - to vše slouží k příjemnému a aktivní-
mu trávení volného času
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 pěkný hotel je obklopen golfovým hřištěm a spoustou zeleně  hotel má vlastní wellness areál o ploše 
3 500 m2 a nabízí wellness služby, 2 termální bazény s léčivou vodou, venkovní bazén, vířivku, plavecký
i dětský bazén, saunový svět s 8 druhy saun, turecké a římské lázně, fitness centrum  teplota vody
v bazénech se pohybuje od 26 do 38 stupňů  v lázních Bűk, vzdálených 15 minut chůze od hotelu, se 
nachází veřejné termální koupaliště  lázně Bűk se nacházejí v západní části Maďarska, v blízkosti hranic 
s Rakouskem  zdejší léčivá voda byla objevena až v 50. letech minulého století, kdy se začaly budovat 
lázně a hotely  v roce 1979 byl Bűk označen za léčebné lázně celostátního významu  zdejší voda vyvěrá 
pod vysokým tlakem z hloubky přes 1200 metrů

GREENFIELD hOTEL GOLF & SPA 

CENA zAHrNUjE
 5 x ubytování v pokojích 

Standard, stravování formou 
SoFT ALL INCLUSIVe, neo-
mezený vstup do hotelového 
Wellness, neomezený vstup 
do Fitness, župany, dopravu 
autobusem, služby průvodce 
 pobyt v hotelu začíná 

obědem

SlEvy A pŘíplATky
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění 240 kč/osoba 

   do 70 let/pobyt, 480 kč/osoba nad 70 let/pobyt
 pobytová taxa je 1,70 eUR/osoba nad 18 let/noc - platba na recepci
 v pokojích Standard není možná přistýlka
 za příplatek je možné zajistit ubytování v pokoji typu Classic

   - dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 příplatek za pokoj s balkónem Classic je 1 500 kč/pokoj/pobyt
 příplatek za jednolůžkový pokoj Standard je 3 800 kč/pobyt
 příplatek za jednolůžkový pokoj Classic s balkónem je 4 800 kč/pobyt
 cena za dítě do 8,99 let na přistýlce je 1 000 kč 

   - podmínkou je pokoj s balkónem
 cena za dítě do 13,99 let na přistýlce je 3 000 kč 

    - podmínkou je pokoj s balkónem
 sleva za dospělou osobu na přistýlce je 1 000 kč 

    - lze umístit pouze na pokoji Classic s balkónem

NáSTUpNí MíSTA  
Český Těšín - Třinec - Jablunkov

TERMÍNY dospělý

17.05.-22.05. 10 990

1 000 Kč 
do 31. 1.
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TERMÍN dospělý

08.05. 890
NOvINkA

2020

BUDAPEŠŤ 
- „PERLA NA DUNAJI“
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA PAMÁTKAMI

Poznejte s námi hlavní město Maďarska, které patří mezi nejkrásnější evropská města. 
Toto město na dunaji se pyšní dvoutisíciletou historií a bohatou kulturní tradicí, řadou 
unikátních památek, jedinečnými termálními lázněmi a vynikající maďarskou 
kuchyní. Budovy podél břehů dunaje, Budínský hrad a Andrássyho třída jsou zapsány 
na seznamu světového kulturního dědictví UNeSCo.

V dopoledních hodinách přijedeme do Budapešti. Autobus nás zaveze na Hradní vrch 
v samém centru Budapeště. Zde budeme obdivovat honosné stavby – královský palác, 
Rybářskou baštu a významnou gotickou stavbu Matyášův chrám. Z Hradního vrchu se 
otvírá úchvatný pohled na město, především na symbol města - maďarský parlament.

Poté navštívíme vyhlášenou městskou tržnici Vásárcsarnok, s možností ochutnávky 
a nákupu maďarských specialit - salámů, klobás, sušené šunky, nejrůznější výrobků z 
paprik, vynikajících vín, pálenky a suvenýrů.    

V historickém centru Budapešti si prohlédneme baziliku sv. Štěpána, která se nachází 
na stejnojmenném náměstí a je třetí nejvyšší stavbou Maďarska. Nedaleko baziliky 
má svůj počátek Andrássyho třída. Jedná se pravděpodobně o nejpůsobivější ulici ve 
městě. Je 2,3 kilometru dlouhá a vede až na náměstí Hrdinů. Nevynecháme tradiční 
zastávku turistů -  cukrárnu Gerbeaud, nejznámější, nejstarší a nejelegantnější 
budapešťská kavárnu vyhlášenou svými zákusky.

NáSTUpNí MíSTA
Český Těšín – Třinec – Jablunkov

CENA zAHrNUjE
 autobusovou dopravu
 průvodce

CENA NEzAHrNUjE
 pojištění léčebných výloh v zahraničí 40 kč/osoba 

   a 80 kč/osoba nad 70 let
 vstupy do památek




