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Dárkový certifikát
na zájezd

 s CK Slunce & Sníh

do termálních lázní
termín dle vlastního výběru

Uvedené programy jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Ú N O R
CELODENNÍ RELAX V TERMÁLNÍCH  
LÁZNÍCH LAA AN DER THAYA • RAKOUSKO
Celodenní koupání v oblíbených termálních lázních. Léčivé prameny 
jsou vhodné zejména pro osoby s nemocemi kardiovaskulárního 
systému, onemocněním pohybového aparátu, neurologickým 
onemocněním a některými onemocněními očí. K dispozici Vám 
jsou termální bazény, masážní bazény, solný a aktivní bazén, vodní 
skluzavka a sauny (za příplatek).

Novinka divadla Broadway – Muž se železnou maskou, historický 
muzikál Michala Davida. Odpolední představení v 15.00 hodin. 
Před muzikálem bude příležitost k 2 hodinové prohlídce Prahy 
s průvodcem nebo volný program. 

24. února 

B Ř E Z E N
ZÁJEZD NA MUZIKÁL 
MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU • ČR

  Cena: 1 250 Kč    Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce, 
vstupenku na muzikál   Cena nezahrnuje: ostatní vstupné

  Cena: 390 Kč    Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, technický doprovod 
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, celodenní vstupné

4. března 

VÁŽENÍ KLIENTI,

náš bulletin je určen pro věčné cestovatele, občasné výletníky nebo ty, kteří se cestovat 
odhodlávají. Cestování vám přinese mnohé. Říká se totiž, že objevování světa, různých zákoutí 
a zajímavých míst je to, co vás udělá šťastným. Získáte rozhled, cestování vám otevře oči. 
Poznáváním různých kultur, zvyků a lidí vás bude naplňovat a obohacovat.

Naše CK vás chce namotivat k cestování a věřte mi, že nebudete litovat.

Motto pro rok 2018 „Odsouvat dovolenou je špatný zlozvyk!“

Partneři:

Těším se na Vás Jana & Petra



Uvedené programy jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Celodenní pobyt v zrekonstruovaném areálu termálních lázní 
Dunajská Streda nebo Veľký Meder. 
Dunajskou Stredu doporučujeme hlavně pro dospělé návštěvníky 
a osoby s onemocněním pohybového aparátu. Čeká na Vás 
10 interiérových a exteriérových bazénů s minerální léčivou 
a termální vodou. Veľký Meder je vhodný zejména pro rodiny 
s dětmi. Připraveny jsou pro Vás animační programy a vyžití 
v bazénech s vodními atrakcemi.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA  
A VEĽKÝ MEDER • SLOVENSKO

  Cena: 480 Kč     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, technický doprovod 
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, celodenní vstupné

D U B E N

Země plná květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých 
městeček s kouzelnými  zákoutími – to jsou státy Beneluxu 
(Belgie, Nizozemí). Vdechneme slaný vítr od moře, 
projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru 
z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách a Gentu.
  Cena: 6 590 Kč     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 

průvodce, 2x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 2x snídaně, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb.    Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (120 Kč/os., 

nutné zakoupit společně se zálohou), vstupné do památek (Muzeum Van Gogh  15 €/os. – nutná rezervace 
min. 1 měsíc před odjezdem)

JARNÍ BENELUX A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF             
                 BELGIE • NIZOZEMSKO

30. března 

13–17. dubna

  Cena: 700 Kč     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce,  
vstupné do Sázavského kláštera    Cena nezahrnuje: vstupné Český Šternberk.

POZNÁVÁME POSÁZAVÍ: SÁZAVSKÝ KLÁŠTER 
A ČESKÝ ŠTERNBERK • ČR
Údolí řeky Sázavy je spjato nejen s vodáky, ale také 
s pověstmi. První zastávkou bude bývalý Sázavský 
klášter s nezapomenutelnou duchovní atmosférou. Pokračovat 
budeme k starobylému hradu v Čechách – Českému Šternberku. 
Při zpáteční cestě se zastavíme v Kácově s možností občerstvení 
v místním pivovaru.

KVĚ T E N
PLAVBA PO VODNÍM DÍLE GABČÍKOVO A TERMÁLNÍ 
LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA • SK
Gabčíkovo – některými byla oslavována, jinými zatracována 
přehrada na Dunaji. Často nazývána jako slovenský Temelín. Čeká 
nás cca 2 hodinová plavba přes největší evropské plavební komory. 
Odpoledne strávíme v oblíbených termálních lázní D. Streda.

  Cena: 800 Kč, senioři nad 60 let 750 Kč, děti do 15 let 700 Kč
  Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce, plavbu lodí.
  Cena nezahrnuje: vstupné do termálních lázní, cestovní pojištění

28. dubna

1. května 



Uvedené programy jsou pouze orientační a mohou se měnit.

  Cena: 850 Kč    Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce, převoz kol 
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

  Cena: 750 Kč, senioři nad 60 let a studenti 670 Kč, děti 2–15 let 630 Kč 
  Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce, loď Bratislava – Děvín, 

zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.    Cena nezahrnuje: vstupné 
do památek, cestovní pojištění, ostatní vstupné

Nad řekou Váh čnící hrad Strečno, plavba na pltích (místní vory), 
ochutnávka místní kuchyně. Nejen tyto atrakce na nás čekají při 
dvoudenním pobytu na Slovensku. Společně navštívíme i centrum Martina, 
Muzeum Oravské dědiny v Zuberci a zájemci budou moci navštívit termální 
lázně Oravice nebo aktivně strávit čas nenáročnou turistikou.

Odjezd v ranních hodinách do Melku, kde si projdeme městečko. Poté 
započneme naši trasu, která povede údolím Wachau (UNESCO), přes 
Spitz, Weißenkirchen in der Wachau do vinařského městečka Dürstein, 
kde budete moci ochutnat zdejší vína a nasát atmosféru historického 
městečka. Trasu zakončíme ve městě Krems. Délka trasy cca 40 km.

Prohlídka historického centra Bratislavy (Michalská brána, 
Hviezdoslavovo náměstí, Primaciální palác) a vyhlídková 
plavba na zříceninu hradu Děvín (90 min).

POVÁŽÍ A ORAVA • ČR

DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA 
NENÁROČNÁ CYKLOTURISTIKA • RAKOUSKO

CAVALLINO, CAMPING VILLAGE MEDITERRANEO • ITÁLIE

BRATISLAVA A VYHLÍDKOVÁ PLAVBA NA DĚVÍN • SK

Vápencové stěny, alpské louky, překrásné výhledy, to je náhorní plošina 
Raxalpe. Po výjezdu lanovkou se vydáme na přibližně 13 km středně 
náročnou turistiku s výhledy na Schneealpe a Schneeberg (2  097 m). Cestou 
navštívíme chaty, kde budete moci ochutnat tradiční rakouské speciality.

  Cena: 1 000 Kč    Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 
průvodce, lanovku    Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

RAXALPE TURISTIKA • RAKOUSKO

Č E R VE N

26. května

9–10. června 

16. června

16. června

29. června
–8. července

  Cena: 1 950 Kč, děti do 15 let 1 600 Kč    Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 
průvodce, ubytování se snídaní, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. 
  Cena nezahrnuje: vstupy (Strečno, pltě, Muz. Oravské dědiny), cestovní pojištění

  Cena: 6 630 Kč    Cena zahrnuje: ubytování v mobilhomu Lux Victoria, autobusovou 
dopravu, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, závěrečný úklid, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. Ceny jsou platné při obsazení domku 
min. 4 osobami    Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, komplexní cestovní pojištění

Exkluzivní středisko Camping Village Mediterraneo. Vyhřívané 
soustavy bazénů – některé s masážními proudy, jiné s plaveckými 
drahami. Sportovní areál, dětská hřiště, restaurace, pizzerie, bary, 
supermarket a další. Animační programy pro děti i dospělé, všechny 
programy a bazény jsou zdarma. Prostorná písečná pláž s pozvolným 
vstupem. Wi-Fi zóna za poplatek, ubytování: Mobilhome cool 
LUX Victoria 2/2+2  (2 ložnice, kuchyň, sociální zařízení, terasa) 
cca 24 m2 + terasa, pro 2–6 osob. Jsou umístěny v polostínu borového 
háje, asi 450 m od pláže. Ideální pro 4 dospělé a 2 děti do 12 let.



Uvedené programy jsou pouze orientační a mohou se měnit.

  Cena: 1 990 Kč, POZOR cena je platná pouze pro přihlášené s uhrazenou zálohou 50 % do 31. prosince 2017 
  Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, vstupenku na představení Dekameron, ubytování v ubytovně se 

snídaní, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.    Cena nezahrnuje: vstupné zámek Hluboká

Při cestě do Českého Krumlova se zastavíme v Telči. Odpoledne  
si projdeme město Č. Krumlov, který je pod patronací UNESCO, 
s možností individuální prohlídky zámku. Den zakončíme  
vynikajícím představením Dekameron. Po pozdní snídani se 
vydáme do Hluboké na Vltavou, kde nás čeká prohlídka zámku. V rámci 
programu můžete individuálně navštívit zahrady nebo Alšovu Jihočeskou galerii.

ČESKÝ KRUMLOV A KOMEDIE 
DEKAMERON NA OTÁČIVÉM LEDIŠTI • ČR

S R P E N

Č E R VE N E C

OBLÍBENÝ TÝDENNÍ POBYT V HOTELU 
AL CAPITANO • CAORLE, ITÁLIE

  Cena: 7 700 Kč, dítě 0–6 let: 4 880 Kč, dítě 6–12 let: 6 880 Kč, Pro přihlášené a platbě zálohy 50 % 
do 31.  prosince 2017 – bonus lehátko na pláži zdarma     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování 
v dvoulůžkových pokojích s polopenzí, klimatizaci, pobytovou taxu, Wi-FI, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb.    Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (240 Kč/os., nutné přihlášení při platbě zálohy)

7.–8. července

31. srpna – 9. září

Před branami Českého ráje navštívíme novogotický zámek 
Sychrov, můžete jej znát z pohádek Zlatovláska nebo Nesmrtelná 
teta. Jen část Českého ráje je Hruboskalsko, ale i přesto ukazuje 
jeho krásu. Nenáročnou trasou 8 km projdeme od lázní 
Sedmihorky k Valdštejnu, arboretu až k zámku Hrubá Skála.

Zájezd určený pro cyklisty či turisty. Máme pro Vás nachystané cyklotrasy 
či túry kolem jezer Solné komory. Trasy jsou určeny jak pro pěší, tak cyklisty, 
kteří rádi šlápnou do pedálů.  I pro turisty je připraven zajímavý program,  
a hlavně pro všechny, co milují aktivní dovolenou v romantickém prostředí. 
Bližší info v kanceláři nebo na www.slunceasnih.cz

  Cena: 650 Kč, děti do 15 let 550 Kč    Cena zahrnuje: autobusovou 
dopravu, průvodce    Cena nezahrnuje: vstupné do památek

  Cena: 3 990 Kč, děti do 12 let 3 590 Kč    Cena zahrnuje: autobusovou 
dopravu, přepravu kol, ubytování v penzionu 3*, snídaně, průvodce, mapy, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb    Cena nezahrnuje: vstupné

OBJEVUJEME ČESKÝ RÁJ – HRUBOSKALSKO 
A ZÁMEK SYCHROV • ČR

Z ÁŘ Í

15. září 

AKTIVNÍ ODPOČINEK KOLEM  
JEZER SOLNÉ KOMORY • RAKOUSKO

28.–30. září

Tříhvězdičkový hotel AL CAPITANO se nachází ve vyhledávaném letovisku 
Caorle v blízkosti krásné písčité pláže Ponente, vzdálenost od moře 
150 metrů. Pokoje jsou 2 a 3 lůžkové s klimatizací, vlastní koupelnou – 
WC, sprchou, fén na vlasy, elektricky ovládané rolety, trezor, TV, většina 
s balkonem. Polopenze: bufetová snídaně, večeře servírovaná (tříchodové 
menu, výběr ze 2 menu, italské a české jídlo, salátový bufet).



Uvedené programy jsou pouze orientační a mohou se měnit.

NP ŠUMAVA A KRAJ ČESKÝCH SERIÁLŮ • ČR

  Cena: 2 990 Kč, děti do 12 let 2 390 Kč.     Cena zahrnuje: 
autobusovou dopravu, ubytování v 3* jednodušším hotelu se snídaní, 
průvodce, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.    Cena 
nezahrnuje: vstupné (Kašperk, Kratochvíle)

   Cena: 800    Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce 
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, lodní lístek

   Cena: 550    Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, technický 
doprovod   Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, celodenní vstupné

   Cena: 3 990 Kč, děti do 12 let 2 690 Kč  
   Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce, ubytování 

s bufetovou polopenzí, Wellness ostrov (zážitková koupel, termální bazén, sauny, posilovna), použití županu, 
léčebná jeskyně, WIFI, pobytová taxa, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.    Cena nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné do památek

PLAVBA ÚDOLÍM WACHAU • RAKOUSKO

MOSONMAGYAROVÁR – RELAXACE V TERMÁLNÍCH 
LÁZNÍCH • MAĎARSKO

Prohlídka kouzelného kamenného vinařského městečka 
Dürstein, nad kterým se tyčí zřícenina středověkého hradu 
Künringeburg, ve kterém byl vězněn Richard Lví srdce. Poté 
odplujeme do vinařského městečka Spitz, ležícího na úpatí 
vrchu Tausendeimerberg. Přírodním parkem Jauerlig přijdeme 
k poutnímu kostelu Maria Laach a prohlédneme si městečko.

Společně poznáme město levandulí Tihany 
s nejkrásnějším výhledem na jezero Balaton. 

Ve městě Tapolca se ubytujeme v hotelu Pelion, který je 
znám svými termálními lázněmi a léčebnou jeskyní. 
Pro zájemce během pobytu bude připraven výlet do města 
Kesztely (zámek, muzeum, trh).

Ř ÍJ E N

PODZIMNÍ RELAXACE S VÝLETY K BALATONU 
  • MAĎARSKO

28.–30. září

6. října 

Celodenní pobyt v termálních lázních, které 
jsou známé díky své jódové minerální vodě. 
Vhodná je zejména pro ty, kteří trpí nemocemi pohybového 
aparátu. Termální pramen vyvěrá z hloubky 2 km o teplotě 
74 °C. K dispozici Vám jsou kryté a venkovní bazény, termální 
bazény s jacuzzi, léčebný bazén a sauny (za příplatek).

13. října 

26–28. října

Na výběžku hory Zámecký vrch se tyčí hrad Kašperk, který 
měl chránit hranice a byl důležitým bodem na Zlaté stezce. 
Za návštěvu stojí samozřejmě i město Kašperské Hory. 
Pokračovat budeme historickým centrem města Sušice. Krajem 
Karla Klostermanna se vydáme do vesnic Kvilda a Modrava 
a na nenáročnou turistiku cca 10 km po naučné stezce Antýgl – 
Čeňkova pila. Čeká nás také 8 km trasa v Boubínském pralese, 
který je jednou z nejstarších přírodních rezervací. Dále historické 
centrum Prachatic a areál renesančního zámku Kratochvíle.



   Cena: 480 Kč     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, technický doprovod 
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, celodenní vstupné

   Cena: 400 Kč     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, technický 
doprovod   Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

   Cena: 430 Kč     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce 
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

Předvánoční celodenní nakupy v nákupním centru  
G3 Shopping Resort Gerasdorf nedaleko Vídně.

Krátkou zastávku věnujeme adventním 
trhům před zámkem Schönbrunn odkud 
se vydáme do centra Vídně. Zde nás bude 

čekat základní okruh po významných historických památkách 
s průvodcem. Poté budete mít dostatek volna navštívení 
adventních trhů a ochutnání místních specialit.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA  
A VEĽKÝ MEDER • SLOVENSKO

NÁKUPNÍ CENTRUM G3 
 PRIMARK • RAKOUSKO

ADVENTNÍ VÍDEŇ A SCHONBRUNN • RAKOUSKO

L I ST OPA D

P R O S I N E C

   Cena: 2 500 Kč     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce, 
ubytování s polopenzí, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. 
  Cena nezahrnuje: vstupy, cestovní pojištění

   Cena: 800 Kč     Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce 
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

Dvoudenní adventní pobyt v Passau a okolí. Návštěva adventních 
trhů v Passau, Vilshofen an der Donau. Možnost navštívit  největší 
termální lázně  nebo si vychutnat adventní atmosféru na Innu 
(Barghase, Tüssling). Ubytování: 3* hotel, 2–3 lůžkové  pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, polopenze.

Wawel, Mariacki kostel, Jagellonská 
univerzita – to vše jsou významné památky 
sídla polských králů Krakowa. Nalaďte se 
na vánoční atmosféru vůní svařeného vína a místní kuchyně 
na adventních trzích na Rynku Glownem s tržnící Sukiennice. 

ADVENT NA SOUTOKU TŘÍ ŘEK • NĚMECKO

ADVENTNÍ KRAKOW • POLSKO

Celodenní pobyt v zrekonstruovaném areálu termálních lázních Dunajská 
Streda nebo Veľký Meder. D.  Stredu doporučujeme hlavně pro dospělé 
návštěvníky a osoby s onemocněním pohybového aparátu. Čeká na Vás 
10 interiérových a exteriérových bazénů s minerální léčivou a termální vodou. 
Veľký Meder je vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Připraveny jsou pro Vás 
animační programy a vyžití v bazénech s vodními atrakcemi.

24. listopadu

1. prosince

2. prosince

8.–9. prosince

15. prosince



on line prodej www.slunceasnih.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ZÁJEZDY OD 300 CK  • DENNĚ NOVÉ NABÍDKY   
CENTRUM FIRST A LAST MINUTE  • DÁREK KE SMLOUVĚ

OBLÍBENÉ DESTINACE NAŠICH KLIENTŮ
CHORVATSKO/PADOVA

kemp: stan, karavan, mobilhome

TURECKO/OKURCALAR
Gypsophila Holida Village 4*

TUNISKO/MAHDIA TUNISKO/DJERBA EGYPT/HURGHADA
LTI Mahdia Beach 4* Club Calimera Yati Beach 4* Prima Life Makadi Resort 5*

BULHARSKO/PRIMORSKO

ITÁLIE/MARTINSICURO

hotel Ancora Beach  3*

Riva Nuovo 4*, stan, mobilhome

BULHARSKO/SL. POBŘEŽÍ
hotel Riva 3*

ŘECKO/RHODOS

CHORVATSKO/MAKARSKA

hotel Kolymbia Sky 3*  

hotel Rivijera 2*

ŘECKO/KRÉTA

ITÁLIE/CAORLE

Malia Bay Beach & Bungalows*

hotel Al Capitano 3**

Termín:  26. 5. – 23. 9. 2018
Doprava: auto, bus 
Strava:  bez stravy
Cena/dosp.: od 2 490 Kč
Cena/dítě: od 0 Kč

Termín:  13. 6. –15. 9. 2018
Doprava: let  
Strava:  snídaně 
Cena/dosp.: od 9 055 Kč
Cena/dítě: od 7 490 Kč

Termín:  12. 5. – 20. 10. 2018
Doprava: let
Strava:  all inclusive
Cena/dosp. od 13 190  Kč
Cena/dítě: od 0 Kč

Termín:  26. 5. – 22. 9. 2018
Doprava: auto, bus 
Strava:  polopenze
Cena/dosp.: od 4 320 Kč
Cena/dítě: od 0 Kč

Termín:  13. 6. – 15. 9. 2018
Doprava: let
Strava:   all inclusive
Cena/dosp.: od 11 871 Kč
Cena/dítě: od 7 490 Kč

Termín:  2. 1. – 26. 10. 2018
Doprava: let
Strava:  all inclusive
Cena/dosp.: od 11 145 Kč
Cena/dítě: od 0 Kč

Termín:  18. 5. – 9. 9. 2018
Doprava: auto, bus
Strava:  bez stravy
Cena/dosp.: od 1 300 Kč
Cena/dítě: od 0 Kč

Termín: 25. 5. – 5. 10. 2018 
Doprava: let
Strava:  all inclusive
Cena/dosp.: od 11 368 Kč
Cena/dítě: od 7 990 Kč

Termín:  27. 4. – 26. 10. 2018
Doprava: let
Strava:  all inclusive
Cena/dosp.: od 12 590 Kč 
Cena/dítě: od 0 Kč

Termín:  11. 5. – 23. 9. 2018
Doprava: auto, bus  
Strava:  polopenze
Cena/dosp.: od 5 600 Kč
Cena/dítě: od 0 Kč

Termín:  30. 5. – 14. 10. 2018
Doprava: let
Strava:  all inclusive
Cena/dosp.: od 15 111 Kč
Cena/dítě: od 8 091 Kč

Termín:  1. 1. – 31. 12. 2018
Doprava: let
Strava:  all inclusive
Cena/dosp.: od 12 290 Kč
Cena/dítě: od 8 990 Kč


