


JSME ZDE PRO VÁS JIŽ 13 LET
CESTOVNÍ KANCELÁŘ

VÁŽENÍ KLIENTI, OBCHODNÍ PARTNEŘI 
A MILÍ PŘÁTELÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘE AMÁLKATOUR
dostává se Vám do rukou nový katalog na sezónu 2017 a před Vámi 
je opět ten krásný okamžik vybírání a plánování Vaší příští dovolené.  
Pokud se s námi setkáváte poprvé, rádi bychom se Vám stručně 
představili. Cestovní kancelář Amálkatour byla založena v roce 2004 
a za dobu svého dlouholetého působení na trhu cestovního ruchu 
získala bohaté zkušenosti, které neustále uplatňuje pro vytvoření své 
nabídky služeb vzhledem k měnícím se požadavkům a přání klientů. 
Vždy se snaží uspokojit potřeby jak rodin s dětmi, tak mladých klientů 
toužících po zábavě, seniorů dávajících přednost klidu a milovníků 
aktivního odpočinku.

Jako tradičně, tak i v sezóně 2017 se cestovní kancelář Amálkatour 
specializuje na pobytové zájezdy do Chorvatska, především na des-
tinace ve Střední Dalmácii, která je pokládaná za nejkrásnější oblast 
Jadranu. Začíná letoviskem Rogoznica a končí přístavem Ploče. Za-
hrnuje členité pobřeží s kouzelnými zálivy, křišťálově průzračné moře 
s bělostnými drobnými oblázky, malebné siluety menších i větších 
ostrovů, horské hradby vyrůstající přímo z pobřeží, bohatou přímoř-
skou vegetaci, včetně rozsáhlých borových lesů a bohatství umělec-
kých památek zdejších měst.

Věříme, že Vás nabídka cestovní kanceláře Amálkatour osloví a bude Vám tak plnit Vaše cestovatelské přání a potřeby. 
Přejeme Vám spoustu jedinečných zážitků, příjemně strávené chvíle, šťastné cesty a spokojenost na Vaší dovolené.

Miroslava Kopecká, 
majitelka cestovní kanceláře Amálkatour

CESTUJTE S NÁMI DO CHORVATSKA
Chorvatsko je evropský stát s hlavním městem Záhřeb. Jeho sousedy jsou Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna  
a Hercegovina a Černá Hora. Rozloha činí 56 594 km², počet obyvatel 4,267 milionů, jazyk chorvatština a měna je 
chorvatská kuna – HRK (přibližný kurz: 1 HRK = 3,63 CZK a 1 EUR = 7,5 HRK).

Od roku 2013 je Chorvatsko členem Evropské Unie, z čehož plyne výhoda pro cestující, 
kteří mohou vycestovat pouze na doklad totožnosti – občanský průkaz. Občané České re-
publiky tedy nepotřebují při turistických cestách do Chorvatska vízum, pokud doba jejich 
pobytu nepřekročí 90 dnů. Dítě do 15ti let musí mít v každém případě svůj pas či občanský 
průkaz. Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.  



CESTOVNÍ KANCELÁŘ AMÁLKATOUR 
VAŠE JISTOTA A ZÁZEMÍ V BAŠCE VODĚ

BAŠKA VODA
Se nachází na Makarské riviéře a je jedno z nejatraktivnějších městeček, které je 
umístěno pod horským masivem Biokovo s nejvyšší horou sv. Jure (1762 m n. m.). 
Disponuje všemi základními turistickými službami – poštou, obchody, směnárna-
mi, bankomaty a turistickým informačním centrem. Původní rybářská vesnice, 
dnes moderní turistické městečko známé svou pohostinností, tradicemi, ekologic-
ky chráněnou přírodou, průzračným mořem a širokými plážemi z jemných oblázků 
s pozvolným vstupem do moře a lemované borovicovými lesy. K večerní procház-
ce vybízí krásný přístav s promenádou, který nabízí trhy se suvenýry, množství 
restaurací podél moře, letní terasy a noční diskotékový proud.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Cestovní kancelář Amálkatour spolupracuje s autobusovou dopravou: TREDOS, spol. s r.o., se sídlem Žďárského 221, Ko-
žichovice 674 01, více informací na www.tredos.cz. Jde o kyvadlovou autobusovou dopravu. Autobus je vybaven klimatizací, 
WC, DVD přehrávačem a umožňuje zakoupení občerstvení – pivo, limo, čaj a káva. Každý klient má v autobuse předem 
přidělené místo dle zasedacího pořádku, se kterým bude seznámen při vstupu do autobusu.
Služba – autobusová doprava je možná zajistit zájezdovými autobusy z různých nástupních míst po celé České repub-
lice. Příplatky za svozové nástupní místo se hradí přímo v cestovní kanceláři.

TRASA NÁSTUPNÍ MÍSTA PŘÍPLATEK

A

KOSTELEC NAD ORLICÍ – Dům služeb 300,– Kč

HRADEC KRÁLOVÉ 
– autobusová zastávka před nádražím ČD 300,– Kč

PARDUBICE – před nádražím ČD 300,– Kč

CHRUDIM 
– autobusová zastávka na Masarykově náměstí 300,– Kč

VYSOKÉ MÝTO – autobusové nádraží 300,– Kč

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – autobusové nádraží 300,– Kč

ČESKÁ TŘEBOVÁ 
– autobusová zastávka u restaurace Beseda 300,– Kč

LITOMYŠL – autobusové nádraží 200,– Kč

SVITAVY – autobusové nádraží 200,– Kč

LETOVICE – benzinová stanice Shell 100,– Kč

BOSKOVICE – parkoviště za hotelem Zlatá růže 100,– Kč

BLANSKO – parkoviště za bývalým hotelem Dukla BEZ PŘÍPLATKU

BRNO – Janáčkovo divadlo, ulice Rooseveltova BEZ PŘÍPLATKU

MIKULOV – čerpací stanice Shell, restaurace Marcinčák BEZ PŘÍPLATKU

B

OSTRAVA – parkoviště Dům Kultury Vítkovice 400,– Kč

FRÝDEK MÍSTEK – staré autobusové nádraží 300,– Kč

NOVÝ JIČÍN – autobusové nádraží 300,– Kč

OLOMOUC – autobusové nádraží 200,– Kč

C PRAHA, LIBEREC, MLADÁ BOLESLAV, KOLÍN, 
PŘÍBRAM, MILEVSKO, PÍSEK, ČESKÉ BUDĚJOVICE 400,– Kč



! NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE !
SLEVY A VÝHODY PRO VÁS V SEZÓNĚ 2017
Nabídka cestovní kanceláře Amálkatour na sezónu 2017 tradičně zahrnuje různé SLEVY A VÝHODY, jak pro věrné  
klienty, jednotlivce, tak i pro rodiny s dětmi. 
Tyto slevy a výhody se vztahují pro letovisko MAKARSKÁ RIVIÉRA – BAŠKA VODA.

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA: „OTVÍRÁNÍ  A ZAVÍRÁNÍ MOŘE“
Jedná se o kompletní balíček služeb za výhodnou cenu. V kompletní ceně je zahrnuto: 7x ubytování, pobytová 
taxa, autobusová doprava, česká polopenze, služby českého delegáta, spotřeba vody a elektřiny, pojištění 
cestovní kanceláře proti úpadku, povlečení a závěrečný úklid. V případě vlastní dopravy či stravy sleva z komplet-
ní ceny 800,– Kč/na osobu. Příplatek za ubytování v penzionu Ivana 200,– Kč/osoba, za apartmán s vlastní kuchyní 
500,– Kč/pobyt, za neobsazené lůžko 500,– Kč/pobyt.

TERMÍN
KOMPLETNÍ CENA

Dospělá osoba Dítě do 12ti let
OTVÍRÁNÍ MOŘE

2.6. – 11.6. 5.600,– Kč 4.600,– KčZAVÍRÁNÍ MOŘE
15.6. – 24.6.

SLEVA „PŘI VČASNÉM ZAPLACENÍ“ na týdenní pobyt
Pro zákazníky, kteří nečekají s koupí svého zájezdu na poslední chvíli, jsme připravili mimořádně výhodný nákup  
z tohoto katalogu s výraznou slevou. V kompletní ceně je zahrnuto: 7x ubytování, pobytová taxa, autobusová 
doprava, česká polopenze, služby českého delegáta, spotřeba vody a elektřiny, pojištění CK proti úpadku, 
povlečení a závěrečný úklid. V případě vlastní dopravy či stravy sleva z kompletní ceny 1.000,– Kč/na osobu. Přípla-
tek za ubytování v penzionu Ivana 300,– Kč/osoba, za apartmán s vlastní kuchyní 500,– Kč/pobyt, za neobsazené 
lůžko 1.000,– Kč/pobyt.

TERMÍN 
KOMPLETNÍ CENA

Dospělá osoba Dítě do 12ti let
Při zaplacení rekreace  

do 20. 12. 2016
Tato sleva platí pro termíny:

červen: 9. 6. – 18. 6. * 16. 6. – 25.6.
září: 1. 9. – 10. 9 . * 8. 9. – 17. 9.

5.600,– Kč 4.800,– Kč

Při zaplacení rekreace  
do 28. 2. 2017

Tato sleva platí pro VŠECHNY 
TERMÍNY – sezóna 2017

6.600,– Kč 5.600,– Kč

SLEVA „PŘI VČASNÉM ZAPLACENÍ“ na 14-ti denní pobyt
Cenově výhodný 14-ti denní pobyt u moře ve vybraných termínech. V kompletní ceně je zahrnuto: 14x ubytování, poby-
tová taxa, autobusová doprava, česká polopenze, služby českého delegáta, spotřeba vody a elektřiny, pojištění CK 
proti úpadku, povlečení a závěrečný úklid. V případě vlastní dopravy či stravy sleva z kompletní ceny 2.000,– Kč/na 
osobu. Příplatek za ubytování v penzionu Ivana 300,– Kč/osoba, za apartmán s vlastní kuchyní 500,– Kč/pobyt, za neobsa-
zené lůžko 1.000,– Kč/pobyt.

TERMÍN 
KOMPLETNÍ CENA

Dospělá osoba Dítě do 12ti let
Při zaplacení rekreace  

do 20. 12. 2016
Tato sleva platí pro termíny:

červen: 2. 6. – 18. 6. * 16. 6. – 2.7.
září: 25. 8. – 10. 9. * 1. 9. – 17. 9.

8.700,– Kč 7.500,– Kč



VÝHODA PRO VĚRNÉ KLIENTY
Výrazem poděkování ze strany cestovní kanceláře Amálkatour je možnost uplatnění SLEVY ve VÝŠI 15% z katalogových 
cen při zakoupení rekreace během celé sezony 2017. Výhoda se vztahuje pro klienty, kteří si u nás zakoupili v předešlých 
sezónách alespoň jedenkrát pobytový zájezd. Další výhoda pro věrné klienty je v podobě UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU  
s vlastní kuchyní BEZ PŘÍPLATKU. Tyto slevy lze uplatnit pouze přímo v cestovní kanceláři Amálkatour

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA: „VÍKENDOVÉ KOUPÁNÍ“
Během letní sezóny 2017 je možné se jet vykoupat k moři do jakéhokoliv letoviska ve Střední Dalmácii. Nabídka „VÍKENDO-
VÉ KOUPÁNÍ“ cestovní kancelář Amálkatour nabízí v případě volných míst při návozu klientů na pobyt. Kompletní cena 
zahrnuje autobusovou dopravu, garanci šest hodin strávených u moře, služby českého delegáta, možnost využí-
vání restauračních prostorů CK včetně toalet, pojištění CK proti úpadku.

VÝBĚR 
KTERÉHOKOLIV  

TERMÍNU 
V SEZÓNĚ 2017

KOMPLETNÍ CENA
Dospělá osoba Dítě do 12ti let

1.700,– Kč 1.500,– Kč

ZVÝHODNĚNÉ CENY PRO DĚTI DO 3 LET
V případě vlastní dopravy a bez nároku na lůžko a stravu dítě ve věku do 
3 let ZDARMA. V případě využití u týdenních pobytů pouze autobusové  
dopravy dítě do 3 let platí 2.000,– Kč.

SLEVA „DÍTĚ DO 12-TI LET: 
VŠECHNY SLUŽBY ZA POLOVIČNÍ CENY“
Sleva „dítě do 12-ti let: všechny služby za poloviční ceny“ se vztahuje na pobytové termíny 30. 6.–9. 7. a 25. 8.–3. 9.  
v sezóně 2017 organizované cestovní kanceláří Amálkatour. Hraničním věkem dítěte pro možnost čerpání této 
slevy je 12 let. Tato sleva platí při zaplacení zájezdu do konce měsíce května 2017. Tato sleva lze uplatnit pouze 
přímo v cestovní kanceláři Amálkatour.

JEDNOTLIVÉ SLUŽBY

DOPRAVA UBYTOVÁNÍ POLOPENZE

1.200,– Kč 2.000,– Kč 1.000,– Kč

SKUPINOVÁ SLEVA
V případě skupin a jiných zájmových kolektivů poskytuje cestovní kancelář Amálkatour 
OSOBY ZDARMA. Tato sleva je poskytována organizátorovi kolektivu – objedna-
vateli celého pobytového zájezdu, který zastupuje celý kolektiv při všech jednáních 

s CK a předává kolektivu veškeré informace týkající se objednaného zájezdu. Při počtu 15-ti platících osob kolektiv-
ního zájezdu – 1 OSOBA ZDARMA, při počtu 30-ti platících osob kolektivního zájezdu 
– 2 OSOBY ZDARMA, při počtu nad 50 platících osob kolektivního zájezdu – 3 OSOBY 
ZDARMA.

Jednotlivé druhy slev a výhod nelze kombinovat a sčítat navzájem. Klient si zvolí 
nejvýhodnější druh slevy. Slevy musí být uplatněny jednorázově při objednání zá-
jezdu, tj. uzavření cestovní smlouvy. Nelze je uplatňovat dodatečně a jsou poskyto-
vány na základě požadavku klienta.



 ZE STRANY KLIENTŮ NEJŽÁDANĚJŠÍ 

 DISPONUJE WIFI PŘIPOJENÍM K INTERNETU

 NOVĚ ROZŠÍŘENÉ UBYTOVÁNÍ 
 O APARTMÁN S VLASTNÍ KUCHYNÍ, 
 OBÝVACÍM POKOJEM A VELKOU TERASOU 
 S VÝHLEDEM NA MOŘE

 MOŽNOST GRILOVÁNÍ

CENÍK SLUŽEB – PENZION IVANA 
TERMÍN  

ZÁJEZDU
ZÁKLADNÍ  

CENA
2.6. – 11.6. 2.600,– Kč
9.6. – 18.6. 3.200,– Kč

16.6. – 25.6. 3.600,– Kč
23.6. – 2.7. 4.000,– Kč
30.6. – 9.7. 4.600,– Kč
7.7. – 16.7. 4.600,– Kč

14.7. – 23.7. 4.600,– Kč
21.7. – 30.7. 4.600,– Kč
28.7. – 6.8. 4.600,– Kč
4.8. – 13.8. 4.600,– Kč
11.8. – 20.8. 4.600,– Kč
18.8. – 27.8. 4.600,– Kč
25.8. – 3.9. 4.000,– Kč
1.9. – 10.9. 3.600,– Kč
8.9. – 17.9. 3.200,– Kč

15.9. – 24.9. 2.600,– Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, pobytovou taxu, 
závěrečný úklid, spotřebu vody 
a elektřiny, služby českého delegáta,
povlečení, pojištění CK proti úpadku

SLEVY PRO DĚTI:
Dítě do 12-ti let ze základní ceny 
   za ubytování ........................1.000 Kč
Dítě do 3 let (bez služeb).......ZDARMA

OSTATNÍ SLUŽBY: 
Autobusová doprava ..............2.400 Kč
Polopenze / dospělá osoba ....2.400 Kč
Polopenze / dítě do 12-ti let ....1.800 Kč
Možnost dokoupení
   pouze snídaní .........................800 Kč
Možnost dokoupení 
   pouze večeří ........................1.600 Kč

OSTATNÍ PŘÍPLATKY:
Klimatizace – platí se v místě 
   pobytu za použití .................5 € / den 
Parkovné /auto ...................50 Kč / den 
Neobsazené lůžko ......1.000 Kč / pobyt
Apartmán 
   s vlastní kuchyní .........500 Kč / pobyt
Pobyt se psem / pes ......500 Kč / pobyt

CHORVATSKO – NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
MAKARSKÁ RIVIÉRA – letovisko BAŠKA VODA

Penzion IVANA 
Nachází se v klidnější části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže je 300 m 
a od centra 200 m. K ubytování nabízíme 2 až 4 lůžkové prostorné  
a vkusně zařízené pokoje i apartmány, vždy s vlastním sociálním  
zařízením, sprchovým koutem, většina s balkonem, některé s výhle-
dem na moře. Všechny pokoje i apartmány jsou vybavené klimati- 
zací a vlastní lednicí. Součástí penzionu je vnitřní restaurační jídelna 
disponující TV s českým satelitním programem. Je zde možnost  
zakoupení nápojů včetně českého piva za české koruny. Servíruje  
se zde jednotná polopenze, vše ve stylu české kuchyně. Možnost 
vlastního vaření ve společné plně vybavené kuchyni s jídelním kou-
tem. Parkování osobních automobilů je zajištěno přímo na protějším 
soukromém parkovišti za poplatek. 



CENÍK SLUŽEB – Penzion SNĚŽANA a Vila LIZA
TERMÍN 

ZÁJEZDU
ZÁKLADNÍ 

CENA
2.6. – 11.6. 2.300,– Kč
9.6. – 18.6. 2.900,– Kč

16.6. – 25.6. 3.300,– Kč
23.6. – 2.7. 3.700,– Kč
30.6. – 9.7. 4.300,– Kč
7.7. – 16.7. 4.300,– Kč

14.7. – 23.7. 4.300,– Kč
21.7. – 30.7. 4.300,– Kč
28.7. – 6.8. 4.300,– Kč
4.8. – 13.8. 4.300,– Kč
11.8. – 20.8. 4.300,– Kč
18.8. – 27.8. 4.300,– Kč
25.8. – 3.9. 3.700,– Kč
1.9. – 10.9. 3.300,– Kč
8.9. – 17.9. 2.900,– Kč

15.9. – 24.9. 2.300,– Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, pobytovou taxu, závěrečný úklid, 
spotřebu vody a elektřiny, služby českého delegáta, 
povlečení, pojištění CK proti úpadku

SLEVY PRO DĚTI:
Dítě do 12ti let ze základní ceny 
   za ubytování  ....................................1.000 Kč
Dítě do 3 let (bez služeb) ...................ZDARMA

OSTATNÍ SLUŽBY: 
Autobusová doprava ...........................2.400 Kč
Polopenze / dospělá osoba .................2.400 Kč
Polopenze / dítě do 12 ti let .................1.800 Kč
Možnost dokoupení pouze snídaní ........800 Kč
Možnost dokoupení pouze večeří .......1.600 Kč

OSTATNÍ PŘÍPLATKY:
Klimatizace – platí se v místě 
   pobytu za použití .............................. 5 € / den 
Parkovné /auto ................................50 Kč / den 
Neobsazené lůžko ...................1.000 Kč / pobyt
Apartmán s vlastní kuchyní ........500 Kč / pobyt
Pobyt se psem / pes ...................500 Kč / pobyt

VILA LIZA 
Nachází se v klidnější části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže je 350 m a od centra 200 m. K ubytování nabízíme prostorné 
2 lůžkové pokoje (možnost přistýlky), moderně zařízené, s balkonem a klimatizací nebo 4 lůžkové apartmány s vlastní ku-
chyní a velkou terasou. Všechny pokoje a apartmány disponují vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem. Možnost 

bavené kuchyni na chodbě penzionu. Polopenze v Bašce Vodě se podává v restaurační jídel-
ně nebo na venkovní srubové terase v penzionu IVANA, který je vzdálený od penzionu 
SNĚŽANA 150 m. Servíruje se zde jednotná česká polopenze, vše ve stylu české kuchyně. 
Parkování osobních automobilů je zajištěno přímo u penzionu za poplatek.  

Penzion SNĚŽANA
Nachází se v klidnější části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže je 300 m a od centra 150 m. K ubytování nabízíme prostorné 
2 až 4 lůžkové vkusně zařízené pokoje, s vlastním sociálním zařízením, sprchovým koutem, s vlastní lednicí a balkonem  
s výhledem na moře. Pokoje ve druhém a třetím patře disponují klimatizací. Možnost vlastního vaření ve společné plně vy-

vlastního vaření ve společné plně vybavené kuchyni s jídelním koutem. Polopenze v Bašce 
Vodě se podává v restaurační jídelně nebo na venkovní srubové terase v penzionu IVANA, 
který je vzdálený od vile LIZA 150 m. Servíruje se zde jednotná česká polopenze, vše ve 
stylu české kuchyně. Parkování osobních automobilů je zajištěno přímo u penzionu za po-
platek. Možnost grilování na venkovní přízemní terase.  



SOUKROMÉ DOMY – letovisko BAŠKA VODA

CENÍK SLUŽEB – Penzion PEHAR a penzion STANKO
TERMÍN  

ZÁJEZDU
ZÁKLADNÍ  

CENA
2.6. – 11.6. 2.600,– Kč
9.6. – 18.6. 3.200,– Kč

16.6. – 25.6. 3.600,– Kč
23.6. – 2.7. 4.000,– Kč
30.6. – 9.7. 4.600,– Kč
7.7. – 16.7. 4.600,– Kč

14.7. – 23.7. 4.600,– Kč
21.7. – 30.7. 4.600,– Kč
28.7. – 6.8. 4.600,– Kč
4.8. – 13.8. 4.600,– Kč
11.8. – 20.8. 4.600,– Kč
18.8. – 27.8. 4.600,– Kč
25.8. – 3.9. 4.000,– Kč
1.9. – 10.9. 3.600,– Kč
8.9. – 17.9. 3.200,– Kč

15.9. – 24.9. 2.600,– Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, pobytovou taxu, 
závěrečný úklid, spotřebu vody 
a elektřiny, služby českého delegáta,
povlečení, pojištění CK proti úpadku

SLEVY PRO DĚTI:
Dítě do 12ti let ze základní ceny 
   za ubytování    .....................1.000 Kč
Dítě do 3 let (bez služeb) ......ZDARMA

OSTATNÍ SLUŽBY: 
Autobusová doprava ..............2.400 Kč
Polopenze / dospělá osoba ....2.400 Kč
Polopenze / dítě do 12 ti let ....1.800 Kč
Možnost dokoupení 
   pouze snídaní .........................800 Kč
Možnost dokoupení 
   pouze večeří ........................1.600 Kč

OSTATNÍ PŘÍPLATKY:
Klimatizace – platí se 
  v místě pobytu za použití .....5 € / den 
Parkovné /auto ...................50 Kč / den 
Neobsazené lůžko ......1.500 Kč / pobyt
Apartmán 
   s vlastní kuchyní .........500 Kč / pobyt
Pobyt se psem / pes ......500 Kč / pobyt

Penzion PEHAR
Nachází se v klidnější části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže je 350 m a od centra 200 m. 
K ubytování nabízíme prostorné 2 až 3 lůžkové vkusně zařízené pokoje, s vlastním 
sociálním zařízením, sprchovým koutem, s vlastní lednicí, klimatizací a wifi připojením 
k internetu. Pokoje disponují vlastním balkónem nebo společnou balkónovou terasou. 
Možnost vlastního vaření ve společné plně vybavené kuchyni v přízemní části penzionu 
za poplatek 10 € / pobyt. Polopenze v Bašce Vodě se podává v restaurační jídelně nebo 
na venkovní srubové terase v penzionu IVANA, který je vzdálený od penzionu PEHAR 
150 m. Servíruje se zde jednotná česká polopenze, vše ve stylu české kuchyně. Parko-
vání osobních automobilů je zajištěno přímo u penzionu za poplatek.  

Penzion STANKO
Vzdálenost od pláže 300 m a od centra 200 m. K ubytování na-
bízíme 2 lůžkové pokoje bez balkonu nebo 4 lůžkové apartmány 
se dvěma ložnicemi, s prostornou balkónovou terasou a vlastní 
klimatizací. Všechny pokoje a apartmány disponují vlastním so-
ciálním zařízením, sprchovým koutem a wifi připojením k inter-
netu. Polopenze v Bašce Vodě se podává v restaurační jídelně 
nebo na venkovní srubové terase v penzionu IVANA, který je 
hned vedle penzionu STANKO. Servíruje se zde jednotná čes- 
ká polopenze, vše ve stylu české kuchyně. Parkování osobních  
automobilů je zajištěno přímo u penzionu za poplatek. 



JEDINEČNOST 

CHORVATSKÝCH 

PÍSEČNÝCH PLÁŽÍ

CENÍK SLUŽEB 
Soukromý dům MIRO a penzion STIPE

TERMÍN  
ZÁJEZDU

ZÁKLADNÍ  
CENA

2.6. – 11.6. 2.600,– Kč
9.6. – 18.6. 3.200,– Kč

16.6. – 25.6. 3.600,– Kč
23.6. – 2.7. 4.000,– Kč
30.6. – 9.7. 4.600,– Kč
7.7. – 16.7. 4.600,– Kč

14.7. – 23.7. 4.600,– Kč
21.7. – 30.7. 4.600,– Kč
28.7. – 6.8. 4.600,– Kč
4.8. – 13.8. 4.600,– Kč
11.8. – 20.8. 4.600,– Kč
18.8. – 27.8. 4.600,– Kč
25.8. – 3.9. 4.000,– Kč
1.9. – 10.9. 3.600,– Kč
8.9. – 17.9. 3.200,– Kč

15.9. – 24.9. 2.600,– Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, pobytovou taxu, 
závěrečný úklid, spotřebu vody 
a elektřiny, služby českého delegáta,
povlečení, pojištění CK proti úpadku

SLEVY PRO DĚTI:
Dítě do 12ti let ze základní ceny 
  za ubytování    ..................... 1.000 Kč
Dítě do 3 let (bez služeb) ..... ZDARMA

OSTATNÍ SLUŽBY: 
Autobusová doprava ............. 2.400 Kč
Polopenze česká 
   u penzionu Miro .................. 2.200 Kč
Polopenze chorvatská 
  u penzionu Stipe ................. 2.500 Kč
Polopenze dítě do 12 ti let ..... 1.800 Kč

OSTATNÍ PŘÍPLATKY:
Klimatizace – platí se 
  v místě pobytu za použití .... 5 € / den 
Parkovné /auto .................. 50 Kč / den 
Neobsazené lůžko ..... 1.000 Kč / pobyt
Pobyt se psem / pes ..... 500 Kč / pobyt

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
SPLITSKÁ RIVIÉRA – letovisko PODSTRANA
Soukromý dům MIRO
Nachází se na Splitské riviéře – letovisko Podstrana, které leží jižně 7 km od města Split. 
Letovisko nabízí možnost strávit klidnější dovolenou v dosahu velkého města. Vzdálenost 
od oblázkové pláže 150 m. Disponuje zahradou s venkovním posezením a grilem. K uby-
tování nabízíme 2 lůžkové pokoje a 4 lůžkové apartmány, vždy s vlastním sociálním za- 
řízením, sprchovým koutem a balkonem, některé s výhledem na moře. Apartmány jsou 
vybaveny ložnicí, obývacím pokojem, kuchyní, TV a některé klimatizací. Je zde možnost 
dokoupení polopenze, která se servíruje na venkovní terase. Soukromý dům disponuje 
WIFI připojením a parkování osobních automobilů je zajištěno přímo u domu.

OMIŠSKÁ RIVIÉRA – letovisko DUČE
Soukromý penzion STIPE
Nachází se na Omišské riviéře – letovisko Duče, které leží severně 3 km od města Omiš. 
Letovisko Duče je příjemná rekreační oblast disponující písečnými plážemi s pozvolným 
vstupem do moře. Penzion Stipe je třípatrový dům nacházející se pouhých 30 m od plá-
že. K ubytování nabízíme 2 až 4 lůžkové studia s vlastní kuchyní, sociálním zařízení  
a balkónem či balkónovou terasou s výhledem na moře. Parkování osobních automobilů 
je zajištěno přímo u penzionu. Přímo pod penzionem je pizzerie Val, kde se bude serví-
rovat chorvatská polopenze. 



DŮLEŽITÉ INFORMACE
DELEGÁT V MÍSTĚ POBYTU
Naprostou samozřejmostí je česky mluvící delegát, který zastupuje 
cestovní kancelář v zahraničí. Jeho povinnost je řešit a pomáhat  
klientům v rámci ubytování a služeb nabízených ze strany cestovní 
kanceláře Amálkatour. Organizuje informační schůzku, řeší technické 
problémy, pomáhá při nemoci a úrazu. Nezajišťuje však služby léka-
ře, převozu a asistence, které jsou plně v kompetenci asistenčních 
služeb pojišťoven, kterou klient v případě nutnosti kontaktuje. Není 
povinen klientům pomáhat či zajistit odvoz do nemocnice, na policii, 
řešit pokuty, poplatky, odtažení vozidel apod. Delegát má svoji pra-
covní dobu, ale v případě vážných problémů je klientům k dispozici  
i mimo ni. V pokynech na cestu uvádíme kontaktní telefonní číslo. 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Možnosti výletů v dosažitelném okolí Bašky Vody jsou nespočetné. Nejčastěji se navštěvují významná města např. 
Split, Trogir, Šibenik a také proslulé vodopády Kravica. Na horské řece Cetině se můžete zúčastnit safari na kanoích 
nebo raftech. Zlatým hřebem výletů do vnitrozemí je beze sporu návštěva dvou mimořádných krasových jevů, Modré  
a Červené jezero u městečka Imocki. Každého turisty láká asi nejvíce moře, které je součástí lodních výletů – fish 
picknik či večerní Makarská. Velkým a vděčným cílem výletů je pohoří Biokovo s nejvyšší horou Sv. Jure, kam je mož-
né dojít pěšky po turistických trasách či osobním automobilem, na kole. 
Cestovní kancelář Amálkatour ve spolupráci s místními organizátory pro Vás nabízí velký výběr výletů. S kompletní 
nabídkou výletů a aktuální cenou Vás seznámí delegát v místě Vašeho pobytu. Jednotlivé výlety se platí až na místě 
přímo u delegáta. Upozorňujeme, že při malém počtu zájemců či za nepříznivého počasí se některý z vypsaných vý-
letů nemusí uskutečnit. Ceny jsou orientační z roku 2016 a jsou uvedeny v chorvatské Kuna. Děti do 12ti let sleva ve 
výši 50% z ceny.
Výlety jsou služby, které si zakupují klienti individuálně přímo v místě pobytu a seznámí je s nimi i s jejich průběhem 
delegát. Nikde negarantujeme odborný výklad průvodce během jednotlivých výletů. Delegát není povinen účastnit se 
jednotlivých výletů.

NÁRODNÍ PARK BIOKOVO
Autokarová návštěva 
národního parku Biokovo, 
která je zakončena 
výšlapem k nejvyššímu 
bodu sv. Jure 
s jeho výškou 1762 m.

ČERVENÉ A MODRÉ JEZERO
Autokarová návštěva dvou 
mimořádných krasových 
jevů. Udivují nejen svou 
barvou, ale především 
hloubkou obrovských 
závrtů. Zde je možnost 
zapůjčení čtyřkolek.

VODOPÁDY KRAVICA
Nachází se na řece 
Trebižat v Bosně a Herce-
govině. Jsou přes 120 m 
široké a 27 m vysoké. 
Je zde možnost koupání 
a příjemné posezení 
na venkovních terasách.

FISH PICKNIK
Výlety lodí na nedaleké 
ostrovy např. Brač, 
Hvar, Bol, Korčula 
a Supetar. Během cesty 
je i občerstvení 
dle domluvy ryby, maso, 
sýry, pršut atd.

NOČNÍ MAKARSKÁ
Noční plavba lodí 
do nedalekého města 
Makarská. Zde je velké 
tržiště se suvenýry, mnoho 
restaurací a obchůdků, 
noční rušný život na 
promenádě.

RAFTING
Jde o dobrodružné 
sjíždění řeky Cetiny 
na nafukovacích raftech. 
Během plavby je možné 
skákání ze skalního útesu 
nebo koupání v kaňonu, 
kde se natáčel Vinetou.



CENÍK: LETECKÁ DOPRAVA Z BRNA + UBYTOVÁNÍ
TERMÍNY 2017 Počet  

dní/nocí STUDIA SIROS

KOM 6.6. – 16.6. 11/9 6.990 Kč
16.6. – 23.6. 8/7 8.970 Kč
23.6. – 30.6. 8/7 9.390 Kč
30.6. – 7.7. 8/7 9.790 Kč
7.7. – 14.7. 8/7 9.990 Kč

14.7. – 21.7. 8/7 9.990 Kč
21.7. – 28.7. 8/7 9.990 Kč
28.7. – 4.8. 8/7 9.990 Kč
4.8. – 11.8. 8/7 9.990 Kč
11.8. – 18.8. 8/7 9.990 Kč
18.8. – 25.8. 8/7 9.990 Kč
25.8. – 1.9. 8/7 9.790 Kč
1.9. – 8.9. 8/7 9.490 Kč

8.9. – 15.9. 8/7 8.970 Kč
15.9. – 22.9. 8/7 8.590 Kč

KOM 22.9. – 28.9. 7/5 5.990 Kč

CENÍK: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA + UBYTOVÁNÍ
TERMÍNY 2017 Počet  

dní/nocí
UBYTOVÁNÍ

Studia CHARIS Studia ANDĚLA
*6.6. – 14.6. 9/6 ZDARMA ZDARMA
12.6. – 21.6. 10/7 5.890 Kč 6.090 Kč
19.6. – 2.7. 14/11 6.260 Kč 6.470 Kč

30.6. – 12.7. 13/10 6.570 Kč 6.780 Kč
10.7. – 20.7. 11/8 6.080 Kč 6.280 Kč
18.7. – 29.7. 12/9 6.970 Kč 6.690 Kč
27.7. – 9.8. 14/11 6.970 Kč 7.190 Kč
7.8. – 19.8. 13/10 6.790 Kč 6.980 Kč
17.8. – 31.8. 15/12 7.480 Kč 7.660 Kč
29.8. – 13.9. 16/13 6.760 Kč 6.970 Kč
11.9. – 21.9. 11/8 5.990 Kč 6.160 Kč
*19.9. – 28.9. 10/7 ZDARMA ZDARMA

*!!Týden zdarma!! Při zakoupení termínu 12. 6.–21. 6. 2017 čerpáte navíc ZDARMA pobyt od 6. 6.–14. 6. 2017 a při zakoupení termínu od 
11. 9.–21. 9. 2017 čerpáte navíc ZDARMA pobyt od 19. 9.–28. 9. 2017. V ceně je: ubytování, doprava zájezdovým busem přes Slovensko, 
Maďarsko, Srbsko a Makedonii, delegát v místě pobytu, závěrečný úklid.

V ceně je: ubytování, letenka Brno – Soluň – Brno, (KOM – jedna cesta let, jedna 
cesta bus), transfer ze Soluně do Leptokarie a zpět; letištní, bezpečností a palivo-
vá taxa á 2.150 Kč; delegát v místě pobytu; závěrečný úklid.

SLEVY:
Dospělá osoba na přistýlce .............................................................. -100 Kč / noc
Dítě do 15ti roků na přistýlce ...........................................................-250 Kč / noc
Dítě do 2 let bez lůžka, s letenkou .......................................................... 7.990 Kč
Pouze letenka ..........................................................................................8.500 Kč
Na dvě dospělé osoby má jedno dítě slevu na přistýlku. 
Přistýlka je většinou na tzv. francouzské posteli (1a půl lůžka).
PŘÍPLATKY:
Stravování/polopenze....................................................................320 Kč / osoba
Stravování/večeře ......................................................................... 210 Kč / osoba
Kompletní pojištění/dospělá osoba .....................................................33 Kč / den
Kompletní pojištění/dítě do 15ti let ..................................................... 23 Kč / den
Jednolůžkový pokoj ...........................................................................350 Kč / noc
PALIVOVÝ PŘÍPLATEK: 
Ceny leteckých zájezdů zahrnují zálohovou částku základního palivového příplatku. 
Dojde-li ke zvýšení palivového příplatku ze strany leteckých společností, 
může CK klientům toto zvýšení před odletem doúčtovat.

Nabídka pobytového zájezdu 
ŘECKO – letovisko LEPTOKARIA

ve spolupráci s CK KO-TOUR

LETECKY nebo AUTOBUSEM
Atraktivní pobytové zájezdy do letoviska LEPTOKARIA - přímo pod Olympem na pobřeží Egejského moře, 
asi 90 km pod Soluní. Místní mikroklima s minimálními srážkami a stálými teplotami ovzduší je vhodné pro 
astmatiky a alergiky. Letovisko nabízí písčitou pláž bez ježků, mnoho obchodů, restaurací, taveren a tržnice.

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
Studia mají vždy terasu nebo balkon, vlastní sociální zařízení a kuchyňku, která je vybavena základně (lednice, vařič, základ-
ní nádobí). Ve studiích nejsou věci osobní a hygienické potřeby, ručníky, mycí a úklidové prostředky. Lůžka jsou s povleče-
ním. Voda je pitná. Možnost dokoupení pouze večeře, nebo polopenze. Je zde výběr z jídelního lístku, nápoje nejsou v ceně. 
Stravu lze prodávat i na méně dnů. Nabídka výletů: Olymp + Dion, Soluň + vodní park, Lifidra, kláštery Meteora, řecký večer 
atd. S celkovou nabídnou a cenou Vás seznámí delegát v místě pobytu.

SLEVY:
Na vlastní dopravu ...................................................... -1.900 Kč
Pobyt na 14 dní ........................................................... -1.900 Kč
Dospělá osoba na přistýlce ....................................-100 Kč / noc
Dítě do 15ti roků na přistýlce ................................ -250 Kč / noc
Dítě do 6ti roků bez lůžka platí ..................................... 1.500 Kč
Pouze doprava – jedna cesta  ...................................... 1.900 Kč
Pouze doprava – obě cesty ......................................... 3.400 Kč
Na dvě dospělé osoby má jedno dítě slevu na přistýlku. 
Přistýlka je většinou na tzv. francouzské posteli (1 a půl lůžka). 

PŘÍPLATKY:
Stravování/polopenze......................................... 320 Kč / osoba
Stravování/večeře .............................................. 210 Kč / osoba
Kompletní pojištění/dospělá osoba .......................... 33 Kč / den
Kompletní pojištění/dítě do 15ti let ........................... 23 Kč / den
Jednolůžkový pokoj ................................................ 350 Kč / noc

a) penzion ANDĚLA
2–3 lůžková studia (možnost 1 přistýlky) 
s TV a klimatizací 
(cca á 4 € / den), 
WiFi, cca 7 min. 
chůze od pláže. 

b) penzion CHARIS
2–3 lůžková studia (možnost 1 přistýlky) 
s TV WiFi, 
cca 10 min. 
chůze od pláže. 

c) penzion SIROS
2–3 lůžková studia (možnost 1 přistýlky) 
s klimatizací, TV, 
cca 80 m od pláže.



CHORVATSKO
Dovolená 2017

Váš provizní prodejce:


