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Informace k pobytům
Ubytování v kempech
• Všechny kempy nabízené CK splňují mezinárodní standardy.
• 
Kvalita a vybavenost jednotlivých kempů se liší dle počtu hvězd, kterými jsou kategorizovány. V každém kempu
naleznete recepci, restauraci, obchod s potravinami, umývárny
s teplou vodou a WC.
• 
Klienti jsou povinni dodržovat vnitřní řád kempu, stejně
jako vnitřní řád CK. Jejich nedodržování může být důvodem
k ukončení pobytu bez náhrady.
• Mobilní domy, karavany, chatky, stany jsou typově stejné nebo
velmi podobné úrovně a vybavení. Přidělení ubytovací kapacity je náhodné.
• Z hygienických důvodů je nutno vzít si s sebou ložní prádlo,
tj. prostěradlo a povlečení na polštář a deku, a to i v případě,
že používáte spacák. V některých střediscích je možno objednat si ložní prádlo předem (nejpozději 2 týdny před odjezdem)
v CK.
Delegát v místě pobytu
• Je zástupcem CK s pravidelnou přítomností ve středisku.
• V případě mimořádných událostí je delegát k zastižení 24/7
na mobilním telefonu.
• Delegát zajišťuje správu kapacit CK, řeší technické problémy,
dohlíží na respektování vnitřního řádu kempu a vnitřního
řádu CK, zajišťuje hostům CK předání a převzetí ubytovací
kapacity, info schůzky, zprostředkování fakultativních výletů
a další služby.
Střídání turnusů a oprávnění k užívání zařízení
• CHECK-IN (čas ubytování) probíhá dle pokynů delegáta v místě, a je od 15 hodiny.
• CHECK-OUT (čas opuštění ubytovací kapacity): V den odjezdu
je třeba opustit ubytování do 9 hodin.
• Časný příjezd či pozdní odjezd do/ze střediska neopravňuje
k delšímu užívání ubytovací jednotky.
Vratná kauce
• Je částka, kterou vybírá delegát při ubytování hosta.
• 
Při odjezdu, po převzetí uklizené, nepoškozené ubytovací
jednotky a inventární kontroly, vrátí delegát vybranou částku
klientovi v plném rozsahu. Nepřevezme-li si klient při odjezdu
kauci, zaniká mu právo na pozdější vyrovnání.
Úhrada škod
• Škody způsobené v průběhu pobytu na zařízení ubytovací
jednotky se hradí dle platného ceníku přímo na místě delegátovi. Úhrada se provádí v Kč oproti vystavenému dokladu.
CK má právo na případný zápočet škod oproti kauci.
Úklid
• 
U většiny ubytovacích jednotek je povinným příplatkem
závěrečný úklid, který není zahrnut v ceně pobytu, pokud není
uvedeno jinak.
Klient zajišťuje vynesení odpadků, úklid kuchyňské linky,
• 
vyklizení a odmražení lednice včetně průběžného úklidu. V případě nadměrného znečištění ubytovací jednotky
je delegát oprávněn doúčtovat částku 500 Kč na zajištění kompletního úklidu ubytovací jednotky.
Pobytová taxa
• Je v případě Chorvatska splatná u osob starších 12 let (není-li
uvedeno v rámci jednotlivých středisek jinak).
• 
Cena pobytové taxy tvoří nedílnou součást celkové ceny
ubytování, hradí se v CK (není-li uvedeno u jednotlivých
produktů jinak), ale není součástí ceny ubytování, neboť
by znevýhodňovala osoby mladší 12 i 18 let, kdy je pobytová
taxa nižší nebo nulová.
Cestovní pojištění a zdravotní pojištění
Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných
výloh do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
• VARIANTA L5+ = léčebné výlohy bez storna a pandemie, cena
35 Kč/os./den
• VARIANTA K5S15+ = léčebné výlohy + storno bez pandemie,
cena 45 Kč/os./den
• VARIANTA K5S15P+ = léčebné výlohy + storno + pandemie,
cena 80 Kč/os./den
• Doporučujeme vzít si s sebou základní zdravotní materiál
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pro případné poskytnutí první pomoci, osobní léky a finanční rezervu na krytí lékařských úkonů. Léky a ošetření si klient
hradí z vlastních zdrojů a následně předává dokumenty na
pojišťovnu.
• Ve všech střediscích je v blízkosti zdravotní zařízení nebo
ordinace lékaře.
Doprava
Autobusová doprava
• Jednotlivcům i skupinám zajišťujeme komfortní autobusovou
dopravu s nástupními místy po celé ČR.
• Autobusová doprava je možná pro 7 denní pobyty (sobota-sobota), kdy odjezd z ČR je vždy v pátek odpoledne a návrat
do ČR v neděli dopoledne.
• Cena dopravy zahrnuje jízdenku tam i zpět. Uvedené ceny
se mohou lišit v závislosti na nástupním místě a dopravci.
• Doba přepravy je od 11 – 18 hodin, dle cílové destinace
a dopravní situace. Doprava je převážně realizována v nočních
hodinách, příjezd na místo je v ranních hodinách. V případě
zpoždění přepravy CK neposkytuje žádné finanční náhrady.
• Zavazadlový prostor autobusu je limitován, proto na účastníka zájezdu je max. hmotnost zavazadla 15-20 kg + příruční zavazadlo. CK si vyhrazuje právo nepřepravit nadměrné
zavazadlo, případně další zavazadla nad limit nebo objednané množství. Cennosti do zavazadel nepatří. V autobuse není
možno přepravovat zvířata.
Vlastní doprava
• Všechny uvedené destinace jsou dostupné vlastní dopravou.
V souvislosti s vlastní dopravou je nutné uhradit poplatek
za parkování v daném středisku, který se hradí v CK.
• Před odjezdem obdržíte spolu s voucherem itinerář s popisem
cesty a základními informacemi pro motoristy.
Strava
Není-li uvedeno jinak, v základní ceně pobytu není zahrnuto
stravování.
Ve vybraných destinacích je možno po domluvě v CK nebo
s delegátem v destinaci zajistit stravování za příplatek:
• formou cateringu (snídaně/večeře/polopenze/plná penze)
• v restauračních zařízeních kempů (polopenze/plná penze)
Délka zájezdu
• V katalogu je specifikována počtem nocí. Volit můžete mezi
klasickými pobyty na 7 nocí/8 dní, prodlouženými pobyty
10 nocí/11 dní a 11 nocí/12 dní nebo využít spojení termínů.
• Do celkového počtu dní autobusové dopravy zájezdů jsou
zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět.

Kompletní informace najdete na

www.cherry-tour.cz
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Využijte naše atraktivní slevy
Sleva až 15 % Za včasný nákup
ze základní ceny ubytování, platí při úhradě 50% zálohy do:
30. 11. 2021 = 15 % karavany / mobilní domy v Poreči 10 %
31. 12. 2021 = 12 % karavany / mobilní domy v Poreči 8 %
31. 01. 2022 = 10 % karavany / mobilní domy v Poreči 6 %
28. 02. 2022 = 6 % karavany / mobilní domy v Poreči 2 %

Sleva

40 % Sleva pro osoby 55+

Sleva

5 % Sleva za věrnost

Tato sleva ve výši 40 % ze základní ceny ubytování platí pro seniory, kteří v den zahájení pobytu dovrší
55 let. Slevu lze uplatnit ve vybraných mimo sezónních termínech (květen, červen, září). Slevu není možné sčítat s jinými slevami a akčními nabídkami, je možno uplatnit pro termíny pobytu 01.05. – 25.06.2022
a 03.09. – 30.09.2022. Úhrada benefitními poukázkami jen dle individuální domluvy v CK.
Pro naše stálé zákazníky nabízíme věrnostní slevu ve výši 5 % ze základní ceny ubytování. Věrnostní
sleva se nevztahuje na dopravu, pojištění a ostatní služby.

Prodloužené termíny 7=10

7=11

zaplaťte jen 7 nocí, u moře jste 10/11 nocí

Využijte nabídky prodloužených pobytů za cenu týdenního pobytu v termínech:
01.05. – 28.05.2022 a 10.09. – 20.9.2022

1+1 Zvýhodněná dovolená
990 Kč/karavan/týden/4 os.

2.990 Kč/mobilní dům/týden/4 os.

Při zakoupení dovolené v červenci nebo srpnu nabízíme druhou dovolenou za bezkonkurenční cenu.
Pro sezonu 2022 je nabídka platná pro termíny: 01.05.-28.05.2022 a 10.09. – 20.9.2022.
Cena nezahrnuje: parkovné, pobytovou taxu, závěrečný úklid, registrační poplatek, jiné příplatky

Slevy pro děti

Jedno dítě 0 – 11,99 let ZDARMA při obsazení minimálně dvou platících osob v ubytovací jednotce.
Další děti ve věku 0 – 11,99 let mají slevu 20 % ze základní ceny ubytování. Platí pro všechny děti, které
nevyužijí slevu dítě zdarma.

Skupinové slevy

Jezdíte na dovolenou s přáteli? Vytvořte skupinu
22 osob a využijte skupinových cen. Navíc získáte
poukazy zdarma a celou řadu dalších výhod.
Pro skupiny nabízíme:
• ZDARMA poukaz za každých 10 platících osob
• zvýhodněné ceny ubytování (viz. skupinový ceník)
• zvýhodněné ceny stravy
• česky hovořící delegát
• osobní přístup ke každému kolektivu
• odměna pro organizátora

Výše uvedené slevy se týkají destinací:
Poreč – Bijela Uvala / Zelena Laguna, Funtana - Apartmánový dům a pokoje Jasmine
4
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Srovnání ubytování
CLASSIC***
Modelové označení
a umístění mobilních domů

Sunseeker – Živogošće

COMFORT****

PREMIUM*****
Adria – Poreč, Zelena Laguna
Xline – Poreč, Zelena Laguna
Bianca – Poreč, Zelena Laguna
Jade – Poreč, Zelena Laguna
Magnolia – Poreč, Bijela Uvala

Elba – Poreč, Zelena Laguna
Anya – Poreč, Zelena Laguna
Capri – Poreč, Bijela Uvala

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozměry mobilních domů

Rozměry terasy

Maximální počet osob
2 ložnice
3 ložnice
Kuchyně
Denní místnost
Koupelna
2 koupelny (do jedné vstup z ložnice)
Terasa
Ložnice
polštáře
peřiny
prostěradlo
povlečení
Denní místnost
stůl
klimatizace
rohová nebo rovná lavice
SAT TV
Kuchyně
základní kuchyňské vybavení
mikrovlnná trouba
lednice s mrazákem
plynový sporák
varná konvice
kávovar – na překapávanou kávu
kávovar – na kapsle
elektrický grill
Koupelna
sprchový kout
WC
umyvadlo
ručníky
toaletní papír
tekuté mýdlo
Ostatní
Wifi
domácí mazlíček
koš na odpadky
gril na uhlí
Terasa
zahradní nábytek (plastový stůl a židle)
polohovatelné křeslo
lehátko, sušák na prádlo

24m2

Elba – 24 m2 / Capri – 32 m2
Anya – 24 m2

Adria – 32 m2 / Xline – 33 m2
Bianca – 32 m2 / Jade – 32 m2
Magnolia - 32 m2

12,5m2

Elba – 12,5 m2 / Capri – 15-21 m2
Anya – 12,5 m2

Adria – 24 m2 / Xline – 24 m2
Bianca – 12,5 m2 / Jade – 12,5 m2
Magnolia - 17 m2

Sunseeker – 4+1

Elba – 4+2 / Capri – 4+3
Anya – 4+2

Adria – 4+2 / Xline – 4+2
Bianca – 4+2 / Jade – 4+2
Magnolia - 4+2

•
•
•
•
•

• Elba, Anya
• Capri
•
•
•
•

• Magnolia, Xline, Bianca, Jade
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
-

•
•
•

• Elba, Anya

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

INTERIÉR

€
€

•
•
•
•
•
•
•
•
€

• za poplatek
€

•
•
•
•
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EXTERIÉR

•
•
•
•

• Anya
-

• Magnolia
• Adria
• Adria, Jade

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
• Capri
•

•
•
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Typy ubytování
Řada CLASSIC ***

Mobilní domy CLASSIC EUROHOUSE

• pro max. 6 osob , 8 x 3 m, 24 m2
• klimatizace
• 2 ložnice, v jedné ložnici je manželská postel 140 x 190, ve druhé
ložnici, nacházející se na opačné straně domku, dvě samostatné postele vedle sebe 70 x 190 + 1 patrová 65 x 180.
Patrová postel je vhodná pro osobu do 175 cm výšky a váhy 75 kg.
• denní místnost (s možností 1 přistýlky)
• kuchyně (nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice
s mrazákem, plynový sporák)
• koupelna společná s WC
• před domkem je celodřevěná zastřešená terasa
• vzdálenost k moři 250 - 300 m
• Umístění: Biograd na Moru, Murter

EUROHOUSE

• pro max. 6 osob, 8 x 3 m, 24 m2
• klimatizace
• 2 ložnice, v jedné ložnici je manželská postel 140 x 190, ve druhé
ložnici, nacházející se na opačné straně domku, dvě samostatné
postele vedle sebe 70 x 190 + 1 patrová 65 x 180. Patrová postel
je vhodná pro osobu do 175 cm výšky a váhy 75 kg. V dětském pokoji
je možnost přidání zábrany u spodní postele, a tím vytvoření „dětské
postýlky“.
• denní místnost (s možností 1 přistýlky)
• kuchyně (nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice
s mrazákem, plynový sporák)
• koupelna společná s WC
• před domkem je celodřevěná zastřešená terasa
• Umístění: Živogošće

SUNSEEKER

Karavan LUX

Karavan LUX
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Mobilní domy CLASSIC SUNSEEKER

• pro max. 4-5 osob, rozměr 5,5 x 2 m
• klimatizace
• dvě ložnice
• stanová předsíň 4 x 2,4 m
• vybavení kuchyně: mikrovlnná trouba, vařič, lednice, rychlovarná
konvice, nádobí (nerez, sklo, porcelán), příbory, topení+ventilátor,
polštáře, deky, židle, stůl, osvětlení, gril
• nutno s sebou vzít pouze ložní prádlo, utěrky a osušky
• možnost přistýlky pro 5. osobu
• před stanem je kryté posezení
• v blízkosti sociálního zařízení
• Umístění: Poreč – Bijela Uvala
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Řada COMFORT ****

CAPRI

• pro max. 4 dospělí + 3 děti rozměr 7,6 x 3,8 m, 29 m2
• 3 ložnice, klimatizace
•
v jedné ložnici je manželská postel, ve druhé ložnici jsou dvě
samostatná lůžka, ve třetí ložnici jsou další lůžka, jedno z nich
je patrové, obě je možno sklopit a získat tak úložný prostor (kola,
dětská postýlka, aj.). Patrová postel je vhodná pro osobu do 175 cm
výšky a váhy 75 kg
• denní místnost (s možností 2 přistýlek) spolu s plnohodnotnou
kuchyní (nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice
s mrazákem, plynový sporák)
• koupelna společná s WC
• před domem je zastřešená dřevěná terasa (15 - 21 m2) s posezením
a grilem na dřevěné uhlí
• ložní prádlo, osuška a ručník
• domácí mazlíčci nejsou povoleni
• Umístění: Poreč – Bijela Uvala

ELBA

• pro max. 4 dospělí + 2 děti do 12 let, 8x3 m 24 m2
• klimatizace
• 2 ložnice, v jedné ložnici je manželská postel, v druhé ložnici, nacházející se na opačné straně domku, jsou tři samostatná lůžka, jedno
z nich na patro. Patrová postel je vhodná pro osobu do 175 cm výšky
a váhy 75 kg
• denní místnost (s možností 2 přistýlek)
• kuchyně (nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, malá lednice
s výparníkem, plynový sporák)
• koupelna společná s WC
• před domkem je zastřešená dřevěná terasa s venkovním posezením
a grilem na dřevěné uhlí
• SAT TV i s českými programy
• ložní prádlo, osuška a ručník
• domácí mazlíčci nejsou povoleni
• Umístění: Poreč – Zelena Laguna

CAPRI

ELBA

ANYA

• až pro 6 osob (4 dospělí + 2 děti do 12 let), rozměr 24 m2
• 2 ložnice (rozměry lůžek 1 ks/160 x 200, 2 ks/80 x 200)
• denní místnost s možností 2 přistýlek (130 x 200)
• 1x koupelna s toaletou
• klimatizace
• SAT TV
• kuchyně (nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice
s mrazákem, plynový sporák)
• kávovar na překapávanou kávu
• ložní prádlo, osuška a ručník
• domácí mazlíčci nejsou povoleni
• zastřešená terasa 2,5 x 5 m
• Umístění: Poreč – Zelena Laguna

WWW.CHERRY-TOUR.CZ
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Řada PREMIUM *****

MAGNOLIA

ADRIA, XLINE

BIANCA

JADE

• až pro 6 osob (4 dospělí + 2 děti do 12 let)
• 2 ložnice (rozměry lůžek 1 ks/150 x 200, 2 ks/75 x 195)
• denní místnost s možností 2 přistýlek
• klimatizace
• SAT TV bez českých programů
• plně vybavená kuchyně
• kávovar na překapávanou kávu
• nádobí pro 6 osob
• prostorná zastřešená terasa 2,5 x 7 m
• lehátka a zahradní nábytek
• venkovní gril
• povlečení, ručníky, osušky
• domácí mazlíčci nejsou povoleni
• Umístění: Poreč – Bijela Uvala

• až pro 6 osob (4 dospělí + 2 děti do 12 let), rozměr 32m2
• 2 ložnice (rozměry lůžek 1 ks/160 x 200, 2 ks/80 x 200)
• denní místnost s možností 2 přistýlek (130 x 200)
• 2x koupelna s toaletou
• klimatizace
• SAT TV
• kuchyně (nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice
s mrazákem, plynový sporák)
• kávovar na překapávanou kávu
• nádobí pro 6 osob
• prostorná zastřešená terasa 2,5 x 5 m
• lehátka a zahradní nábytek
• venkovní gril
• povlečení, ručníky, osušky
• domácí mazlíčci nejsou povoleni
• Umístění: Poreč – Zelena Laguna
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• až pro 6 osob (4 dospělí + 2 děti do 12 let)
• 2 ložnice (rozměry lůžek 1 ks/160 x 200, 2 ks/80 x 200)
• denní místnost s možností 2 přistýlek
• klimatizace
• SAT TV s českými programy
• plně vybavená kuchyně
• elektrický gril
• nádobí pro 6 osob
• Espresso Dolce gusto na kapsle
• prostorná zastřešená terasa 2,5 x 7,5 m
• lehátka a zahradní nábytek
• povlečení, ručníky, osušky
• domácí mazlíčci nejsou povoleni
• Umístění: Poreč – Zelena Laguna

• až pro 6 osob (4 dospělí + 2 děti do 12 let), rozměr 32m2
• 2 ložnice (rozměry lůžek 1 ks/160 x 200, 2 ks/80 x 200)
• denní místnost s možností 2 přistýlek (130 x 200)
• 2x koupelna s toaletou
• klimatizace
• SAT TV
• kuchyně (nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice
s mrazákem, plynový sporák)
• kávovar na překapávanou kávu, elektrický gril
• nádobí pro 6 osob
• prostorná zastřešená terasa 2,5 x 5 m
• lehátka a zahradní nábytek
• venkovní gril
• povlečení, ručníky, osušky
• domácí mazlíčci nejsou povoleni
• Umístění: Poreč – Zelena Laguna

e-mail: info@cherry-tour.cz

CHORVATSKO

obec 100 km/h a v obci 50 km/h. Vůz musí být vybaven reflexními
vestami pro všechny osoby ve vozidle, děti do 14 let (do 150 cm) musí
být povinně upoutány v autosedačce.
SLOVINSKO – dálniční známka týdenní 15 Eur, měsíční 30 Eur (známku je třeba mít nejen na dálnicích, ale i na rychlostních silnicích
včetně dálničních objezdů Lublaně a Mariboru). Nejvyšší rychlost
na dálnicích je 130 km/h, mimo obec 90 km/h, v obci 50 km/h.
Upozorňujeme na nutnost svícení i ve dne.
CHORVATSKO – mýtné se platí na mýtnicích v hotovosti, kartou
nebo prostřednictvím krabičky ENC. V jednom směru od 7 do 271
HRK dle zvolené trasy. Nejvyšší povolená rychlost je na dálnicích
130 km/h, mimo obec 90 km/h, v obci 50 km/h. Chorvatské silnice
jsou úzké a bývají kluzké nejen za mokra. Upozorňujeme na povinnost celoročního svícení a povinného upoutání dítěte do 150 cm
v autosedačce. Cyklisté do 16 let jsou povinni mít cyklistickou přilbu.

Istrie

• Je srdcový poloostrov, hluboce ponořený do průzračných a modrých vod Jadranu, je skrytou zahradou krásy. Je to multikulturní
a pohostinná část země, která spojuje mnoho různorodostí,
od obrysů antiky a Benátek až po vliv střední Evropy.

Pasové formality, rady i tipy

•
Pro cestu do Chorvatska potřebujete platný cestovní doklad
– pas nebo občanský průkaz pro členy zemí EU.
• Pokud cestujete s domácím mazlíčkem, je nutné, aby byl očkován
proti vzteklině a měl mikročip dle ISO 11784 nebo 11785 a očkovací
průkaz.
Adresa velvyslanectví ČR v Chorvatsku:
Zagreb, Radnička cesta 47/6
Tel.: +385/1/617 72 46, 619 21 16, 619 21 19,
Konzulární pohotovost – mobil: +385 916 121 533
Email: zagreb@embassy.mzv.cz

Dalmácie

• Začíná od zadarské oblasti a táhne se až k Dubrovníku. Zadarská
oblast je územím neopakovatelné přírodní krásy, což dokazují její
četné národní parky. Nikde jinde nenajdete kombinaci hor, jezer
a vodopádů, kaňonů, skal, jeskyní a propastí a v neposlední řadě
modř širého moře s řadou nejkrásnějších ostrovů, zátok a pláží.

• V případě nehody volejte 112 – rozhovory jsou vedeny anglicky,
německy, italsky, maďarsky, slovensky, česky.
Platební prostředky
• Měnou v Chorvatsku je chorvatská kuna (1 HRK = cca 3,60 Kč).
Ve většině bank, recepcí a některých směnárnách je možné směnit
i české koruny. Většina obchodů a institucí přijímá mezinárodní
platební karty VISA a EC/MC. V ČR je možné chorvatskou měnu
nakoupit v bankách a směnárnách.

Klima

• Je různorodé, od kontinentálního v severovýchodní části země
přes horské ve vyšších polohách až po přímořské jadranské, typicky
středomořské, s mírnými zimami a horkými suchými léty. Nejteplejším měsícem na pobřeží je červenec; nejvyšší teploty dosahují
na Istrii 34°C, v jižní Dalmácii až 38°C. Noční teploty neklesají
pod 20°C. Pobřeží se vyznačuje velkým množstvím slunečních dní.
Oblačnost se směrem k jihu zmenšuje.

Informace pro motoristy

• Pokud jedete na dovolenou autem, stačí Vám český řidičský průkaz,
technický průkaz a zelená mezinárodní pojišťovací karta. Jestliže
si na cestování vypůjčíte vozidlo, je třeba mít notářsky ověřený
souhlas majitele vozidla.
RAKOUSKO – dálniční známka desetidenní – 9,50 Eur, dvouměsíční –
27,80 Eur. Nejvyšší povolená rychlost na dálnicích je 130 km/h, mimo

WWW.CHERRY-TOUR.CZ
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DOPRAVA

Na dovolenou do Chorvatska autem nebo autobusem?

Vlastní doprava

Cestování autobusem

• Výhody
• volba vlastní trasy 			
• tradiční a blízká destinace
• svoboda v přestávkách
• bez limitů zavazadel
• oblíbené a žádané u rodin s dětmi
• na dovolenou lze i s domácím mazlíčkem
• garantované parkovací místo u většiny ubytovacích kapacit
• itinerář s popisem doporučené trasy do destinace obdržíte
zároveň s voucherem
• možnost pojištění rozšířených asistenčních služeb AUTO+
u UNIQA Pojišťovna a.s.

• Výhody
• široká nabídka nástupních míst po celé ČR
• přeprava komfortními autobusy
• pohodlné noční přejezdy do letovisek
• spolupráce s osvědčenými autodopravci
• odjezd z ČR v pátek v odpoledních hodinách, návrat do ČR
v neděli v ranních/dopoledních hodinách
• zpáteční jízdenka již od 2 350 Kč/os.
Trasa 1: Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Praha,
Benešov, Dobříš, Příbram, Tábor, Písek, Strakonice,
Soběslav, České Budějovice, Kaplice, Dolní Dvořiště
Trasa 2: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady
Trasa 3: Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Turnov,
Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Brandýs nad Labem
Trasa 4: Plzeň, Přeštice, Klatovy, Horažďovice
Trasa 5: Ostrava, Frýdek – Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice,
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov
Trasa 6: Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž
Trasa 7: Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Velká Bíteš
Trasa 8: Svitavy, Boskovice, Blansko, Kuřim
Poznámka: Minimální počet účastníků pro svoz z jednoho
nástupního místa je 10 osob. Svozy mohou být, po domluvě
s klienty, řešeny také formou vlakových a autobusových jízd,
případně jejich kombinací.
Bližší informace v CK nebo na www.cherry-tour.cz.

• Náš tip:
Autem nebo autobusem na blízkou Istrii – nabídka ubytování v mobilních domech a karavanech v Poreči
kemp Bijela Uvala****, kemp Zelena Laguna**** (str. 12 – 17)
Funtana /Apartmánový dům Jasmine (str. 18 - 20)

DEPO-BUS s.r.o.
přeprava osob po celé Evropě

www.depobus.cz
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POREČ - Bijela Uvala

Zelena Laguna

Poreč Tourist Board

Poreč Tourist Board

Představuje nejnavštěvovanější rekreační oblast Porečské riviéry táhnoucí se na západním pobřeží poloostrova Istrie. Malebné přímořské
letovisko s výbornou dopravní infrastrukturou není jen střediskem turismu, ale také městem s umělecko – historickými památkami, především nádhernou Eufrasiovou bazilikou, jedinečnou stavební památkou z byzantského období. Rozmanitá turistická nabídka, upravené město
plné květin a zeleně, jsou součástí bohaté tradice města Poreč. Součástí Poreče je 400 m vzdálený ostrůvek Sveti Nikola. Kolem zdejších zátok,
kterým se říká laguny, Plava Laguna a Zelena Laguna, jižně od města, byla vybudována velká rekreační střediska, která vypadají jako malá
městečka. Turistickou idylku dotváří velké množství výletů – od lodních až po autobusové. V letních měsících se zde koná několik mezinárodních festivalů, například festival populární hudby a filmový festival.

Kemp Bijela Uvala****

Patřící do světoznámého letoviska ZELENA LAGUNA, cca 5 km
jižně od malebného města POREČ. Jeden z nejluxusnějších kempů Evropy, který je opakovaně oceňován v celoevropské soutěži kempem roku. Jsou zde sprchy s teplou vodou, umývárna
nádobí, kvalitní sociální zařízení, dětská hřiště, trampolíny,
bazény, tobogány, markety, restaurace, diskotéky, umývárna aut
a podobně. Vskutku nadstandartně vybavený kemp s veškerým sportovním i kulturním vyžitím. V kempu je WIFI zdarma.

Kemp Zelena Laguna****

Kemp se nachází v celku stejnojmenného turistického komplexu, jehož sportovní, zábavná a gastronomická nabídka
je jednou z nejkompletnějších na Jadranu. Je umístěn 5 km jižně
od Poreče a 2 km severně od Funtany, v lesíku a obklopený ostrůvky.
Skalnatá pláž je upravena betonovými platy na opalování, ale jsou

zde také místa s pozvolným vstupem do moře. Jsou zde sprchy
s teplou vodou, umývárna nádobí, velmi kvalitní sociální
zařízení se stálou hygienickou službou, pekárna, stánky se zeleninou, zmrzlinou, markety, restaurace, diskotéky, tenisové kurty,
stolní tenis, volejbalová hřiště, basketbalová hřiště, trampolíny,
minigolf, bazény se sladkou vodou, tobogán, půjčovna člunů,
šlapadel, jízdních kol, vodní lyžování, vodní skútry, parafly, apod.
V areálu kempu je i samoobslužná myčka aut. Zdravotní středisko
včetně stomatologie je také v místě. V kempu jsou povoleni psi.

Výlety

Městečko Vrsar, město Poreč, Limski kanal, jeskyně Baredine
s jedinečnými mloky, ostrovy Brijuni, město Pula, Pazin, národní park
Kamenjak, národní park Učka, cyklovýlet po bývalé trase úzkokolejky
mezi Terstem a Porečí – trasa Parenzana.

Aquacolors - největší aquapark na Istrii
Vyzkoušejte skvělé, nejen vodní, atrakce plné barev, netradičních tvarů a efektů. Adrenalin na tobogánech, relaxování na Líné řece nebo sportovní vyžití, to vše a mnohem více nabízí waterpark Aquacolors v Poreči. Vezměte své děti nebo přátele a uvidíte, že Istrie není jenom moře.
Užijte si v Aquacolors ten nejlepší den Vaší dovolené! Pro naše klienty nabízíme slevu 10% na vstupné, bližší informace u delegáta.

WWW.CHERRY-TOUR.CZ
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POREČ, kemp Zelena Laguna
Mobilní domy řady Comfort a Premium

250m

Poloha

Kemp se nachází v celku stejnojmenného turistického komplexu, jehož sportovní, zábavná i gastronomická nabídka je jednou
z nejkompletnějších na Jadranu. Je umístěn 5 km jižně od Poreče
a 2 km severně od Funtany, v lesíku a obklopený ostrůvky. Skalnatá pláž je upravena betonovými platy na opalování, ale jsou zde
také místa s pozvolným vstupem do moře. Jsou zde sprchy s teplou
vodou, umývárna nádobí, velmi kvalitní sociální zařízení se stálou
hygienickou službou, pekárna, stánky se zeleninou, zmrzlinou, markety, restaurace, diskotéky, tenisové kurty, ping-pong, volejbalová
hřiště, basketbal, trampolíny, minigolf, bazény se sladkou vodou,
tobogán, půjčovna člunů, šlapadel, jízdních kol, vodní lyžování,
vodní skútry, parafly, sportovní hala. V areálu kempu je i myčka aut.
Zdravotní středisko včetně stomatologie je v místě.

Vybavení a služby kempu

• WIFI zdarma
• tenisové kurty 60 HRK/hod, zapůjčení rakety 10 HRK
• prádelna s obsluhou cca 40 HRK
• posilovna, fittness za poplatek 20 HRK/1 hodina,
7 vstupů po 60 minutách 120 HRK
• celodenní výlet do Benátek cca 520 HRK/dospělý, dítě 6-12 let 260
HRK/osoba, dítě 0-6 let zdarma
• celodenní výlet FISHPICNIC cca 200 HRK/dospělý, dítě 6-12 let 100
HRK/osoba, dítě 0-6 let zdarma
• výlet za delfíny cca 150 HRK/dospělý, dítě 6-12 let 75 HRK/osoba,
dítě 0-6 let zdarma
• večerní výlet do Vrsaru nebo Poreče cca 60 HRK/dospělý, dítě 4-12
let 30 HRK/osoba, dítě 0-4 let zdarma
• návštěva aquaparku ISTRALANDIA poblíž Novigradu (cca 20 km),
info www.istralandia.com
• výlet do DINOPARKU ve Funtaně (cca 2 km) www.dinopark.hr
• návštěva aquaparku AQUACOLORS v Poreči (cca 500 m)
www.aquacolors.eu
• rezervace míst pro lodě v marině: dariospinaker@gmail.com ,
00385 98 197 5821
• možnost pronájmu sportovišť ve sportovním areálu Zelena Laguna (fitness 30 HRK/hod., squash 40 HRK/hod., velká tělocvična 420
HRK/hod.)

Pláž

Pláže v Poreči jsou opravdu nádherné. Jak přírodní, tak upravené,
místy skály, místy oblázky, pozvolné i strmé klesání břehů. Na plážích
jsou sprchy i WC, občerstvení a kiosky, volejbalová hřiště. Koupání
je vhodné i pro děti. Na plážích kempu Bijela Uvala vlaje Blue fee
- Modrá vlajka (ocenění čistoty pláží). Každoročně jsou tyto pláže
zařazovány mezi nejčistější na Jadranu. Pokud hledáte ideální místo
pro koupání a vodní sporty nebo jen slunění, tak nebudete zklamáni.
Teplota vody již v červnu dosahuje 20° C. V letních měsících až 27° C.

Sport a zábava

• tenis • volejbal • ping-pong • minigolf
• půjčovna člunů, šlapadel, jízdních kol
• vodní lyžování • skútry • parafly • cyklostezky • kolečkové brusle
• fakultativní výlety • disco • 3x denně aerobic zdarma • aquaerobic
• animační program (v cizím jazyce)

a odjezd je vždy v pátek před termínem pobytu v odpoledních
hodinách a návrat v neděli v dopoledních hodinách po termínu
pobytu.

Cena zahrnuje

• ubytování/pobyt/max. 4 dospělí + 2 děti do 12 let
• používání bazénů
• spotřebu vody a elektrické energie
• služby stálého delegáta
• povinné pojištění proti úpadku CK
• WIFI
• klimatizace
• povlečení, 1 x ručník, 1 x osuška

Povinné příplatky
•
•
•
•
•
•

z ávěrečný úklid 800 Kč/mobilní dům
pobytová taxa dospělý 40 Kč/noc
pobytová taxa dítě 12–18 let 20 Kč/noc
registrační poplatek 30 Kč/osoba/pobyt
parkovné 150 Kč/noc/auto
vratná kauce 2.000 Kč/mobilní dům - splatná u delegáta

• Pobyty 7/10/11 nocí
• Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí
• Ceny již od 7 990 Kč/mobilní dům COMFORT
(až 4 dospělí + 2 děti do 12 let/7 nocí)
• Ceny již od 8 990 Kč/mobilní dům PREMIUM
(až 4 dospělí + 2 děti do 12 let/7 nocí)
Volitelné příplatky:

Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh
do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
L5+ = pojištění léčebných výloh bez storna a pandemie, cena 35
Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu, cena
45 Kč/os./den
KSS15P+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den

Sleva až

15 % Za včasný nákup

ze základní ceny ubytování, platí při úhradě 50% zálohy do:
30. 11. 2021 = 15 % karavany / mobilní domy v Poreči 10 %
31. 12. 2021 = 12 % karavany / mobilní domy v Poreči 8 %
31. 01. 2022 = 10 % karavany / mobilní domy v Poreči 6 %
28. 02. 2022 = 6 % karavany / mobilní domy v Poreči 2 %

Stravování

Bližší informace viz. www.cherry-tour.cz

Typy ubytování

• řada Comfort: Anya, Elba
• řada Premium: Adria, Bianca, Jade, Xline

Vzdálenosti

• Anya 400 m • Elba 250 - 300 m • Adria, Xline 200 - 250 m
• Jade 300 - 350 m • Bianca 350 – 400 m

Doprava

• Vlastní
Doporučený popis cesty i plán kempu obdrží klienti před
Vzdálenosti
Poreč

Praha
815 km

Brno
735 km

Ostrava
840 km

České Budějovice
665 km

vycestováním.
•
Autokarová - cena od 2.350 Kč/osoba. Autobusová doprava
je zajišťována našimi smluvními dopravními partnery. Ceny dopravy zahrnují jízdenku tam i zpět a jsou orientační, v závislosti
na nástupním místě. Odjezdy jsou možné z různých míst po celé ČR.
Přesnou informaci o nástupním místě a částce Vám sdělíme v CK.
Autobusová doprava je možná na týdenní pobyty sobota - sobota

12

WWW.CHERRY-TOUR.CZ

e-mail: info@cherry-tour.cz

Řada COMFORT **** mobilní dům ELBA

Řada COMFORT **** mobilní dům ANYA

Řada PREMIUM ***** mobilní dům ADRIA
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Řada PREMIUM ***** mobilní dům BIANCA

Řada PREMIUM ***** mobilní dům JADE

Řada PREMIUM ***** mobilní dům XLINE

14

POREČ, kemp Bijela Uvala
Karavan LUX

150-350m

Poloha

Vyhlášený čtyřhvězdičkový kemp umístěný v zeleni svou úrovní
a vybavením odpovídá vysokým evropským standardům, kvalitě a kultuře a dlouhodobě se řadí k nejlépe hodnoceným kempům v této lokalitě. Řadí se mezi nejluxusnější kempy Evropy.
Jsou zde sprchy s teplou vodou, umývárna nádobí, velmi kvalitní sociální zařízení se stálou hygienickou službou, pekárna,
stánky se zeleninou, zmrzlinou, markety, restaurace, diskotéky,
tenisové kurty, ping-pong, volejbalová hřiště, basketbal, trampolíny, minigolf, bazény se sladkou vodou, tobogán, půjčovna člunů, šlapadel, jízdních kol, vodní lyžování, vodní skútry, parafly,
apod. V areálu kempu je i myčka aut. Zdravotní středisko včetně
stomatologie je v místě. Je možno vzít s sebou i pejska.

Vybavení a služby kempu

• WIFI zdarma
• tenisové kurty 60 HRK/hod, zapůjčení rakety 10 HRK
• prádelna s obsluhou cca 40 HRK
• posilovna, fitness za poplatek 20 HRK/1 hodina,
7 vstupů po 60 minutách 120 HRK
• celodenní výlet do Benátek cca 520 HRK/dospělý, dítě 6-12 let 260
HRK/osoba, dítě 0-6 let zdarma
• celodenní výlet FISHPICNIC cca 200 HRK/dospělý, dítě 6-12 let 100
HRK/osoba, dítě 0-6 let zdarma
• výlet za delfíny cca 150 HRK/dospělý, dítě 6-12 let 75 HRK/osoba,
dítě 0-6 let zdarma
• večerní výlet do Vrsaru nebo Poreče cca 60 HRK/dospělý, dítě 4-12
let 30 HRK/osoba, dítě 0-4 let zdarma
• návštěva aquaparku ISTRALANDIA poblíž Novigradu (cca 20 km),
info www.istralandia.com
• výlet do DINOPARKU ve Funtaně (cca 2 km) www.dinopark.hr
• návštěva aquaparku AQUACOLORS v Poreči (cca 500 m)
www.aquacolors.eu
• rezervace míst pro lodě v marině: dariospinaker@gmail.com,
00385 98 197 5821

je zajišťována našimi smluvními dopravními partnery. Ceny dopravy
zahrnují jízdenku tam i zpět a jsou orientační, v závislosti na nástupním místě. Odjezdy jsou možné z různých míst po celé ČR. Přesnou
informaci o nástupním místě a částce Vám sdělíme v CK. Autobusová
doprava je možná na týdenní pobyty sobota -sobota a odjezd je vždy
v pátek před termínem pobytu v odpoledních hodinách a návrat
v neděli v dopoledních hodinách po termínu pobytu.
Karavany LUX
Cena zahrnuje
• ubytování v karavanu/osoba/dle počtu platících osob/pobyt
• jedno dítě do 11,99 let včetně zdarma
• klimatizace
• používání zařízení kempu včetně bazénů apod.
• spotřebu vody a elektrické energie
• služby stálého, česky hovořícího delegáta
• pojištění CK proti úpadku

Povinné příplatky

• parkovné 150 Kč/auto/noc
• pobytová taxa dospělý 40 Kč/os/noc
• pobytová taxa děti 12-18 let 20 Kč/os/noc
• registrační poplatek 30 Kč/os/pobyt bez rozdílu věku
• přistýlka pro 5,,6.osobu od 115 Kč/os/noc dle termínu
• závěrečný úklid 500 Kč/karavan
• závěrečný úklid při pobytu psa 200 Kč/kapacita
• mazlíček 350 Kč/noc/ max. 10 kg, max. 2 mazlíčci
• vratná kauce 1000 Kč/karavan - splatná u delegáta

Doporučení k pojištění

Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh
do zahraničí u UNIQA pojišťovna.

Pláž

Jak přírodní, tak upravené, místy skály, místy oblázky, pozvolné
i strmé klesání břehů. Na plážích jsou sprchy i WC, občerstvení
a kiosky, volejbalová hřiště. Koupání je vhodné i pro děti. Na plážích
kempu Bijela Uvala vlaje Blue fee - Modrá vlajka (ocenění čistoty pláží). Každoročně jsou tyto pláže zařazovány mezi nejčistější na Jadranu. Teplota vody již v červnu dosahuje 20° C. Teplota vody v letních
měsících dosahuje až 27° C.

Sport a zábava

• tenis • volejbal • ping-pong • minigolf • půjčovna člunů
• šlapadel, jízdních kol • vodní lyžování • skútry • parafly
• cyklostezky • kolečkové brusle • fakultativní výlety • disco
• 3x denně aerobic zdarma • aquaerobic
• animační program (v cizím jazyce)

Vzdálenosti

• cca 200 - 350 m od moře dle ubytovací kapacity
Vzdálenosti
Poreč

Praha
815 km

Brno
735 km

Ostrava
840 km

České Budějovice
665 km

Doprava

• Vlastní
Doporučený popis cesty i plán kempu obdrží klienti před
vycestováním.
• Autokarová - cena od 2.350 Kč/osoba. Autobusová doprava

WWW.CHERRY-TOUR.CZ

L5+ = pojištění
léčebných výloh bez storna a pandemie,
cena 35 Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu,
cena 45 Kč/os./den
KSS15P+ = pojištění léčebných výlohy včetně storna zájezdu a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den

Volitelné příplatky

• možnost pronájmu sportovišť ve sportovním areálu Zelena Laguna (fitness 30 HRK/hod., squash 40 HRK/hod., velká tělocvična 420
HRK/hod.)

Sleva až

15 % Za včasný nákup

ze základní ceny ubytování, platí při úhradě 50% zálohy do:
30. 11. 2021 = 15 % karavany / mobilní domy v Poreči 10 %
31. 12. 2021 = 12 % karavany / mobilní domy v Poreči 8 %
31. 01. 2022 = 10 % karavany / mobilní domy v Poreči 6 %
28. 02. 2022 = 6 % karavany / mobilní domy v Poreči 2 %

• Turistykarta sleva 5 % ze základní ceny pobytu. Pro čerpání slevy
prosím napište do poznámky číslo Vaší Turistykarty.
• časová a věrnostní sleva se nesčítají, ale odečítají postupně
ze základní ceny a platí při úhradě min.50% zálohy.
• sleva se vztahuje pouze na ubytování, neplatí na dopravu, přistýlku,
pojištění a doprovodné služby.

e-mail: info@cherry-tour.cz
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Řada CLASSIC *** karavan LUX

Doprava

• Vlastní. Doporučený popis cesty i plán kempu obdrží klienti před
vycestováním.
Vzdálenosti
Poreč

Praha
815 km

Brno
735 km

Ostrava
840 km

České Budějovice
665 km

• Pobyty 7/10/11 nocí
• Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí
• Ceny již od 1 490 Kč /karavan LUX (při obsazení 4 osobami)
• 1 dítě do 11,99 let ZDARMA
• další děti 0 – 11,99 let sleva 20% ze základní ceny pobytu
• kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
• rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz
Volitelné příplatky:
Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh
do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
L5+ = pojištění léčebných výloh bez storna a pandemie,
cena 35 Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu,
cena 45 Kč/os./den
K5S15P+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu
a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den

Řada COMFORT **** a PREMIUM***** mobilní domy
Mobilní dům CAPRI a MAGNOLIA
Cena zahrnuje
• ubytování v mobilním domě pro max. 7 osob
• klimatizace
• používání zařízení kempu včetně bazénů apod.
• spotřebu vody a elektrické energie
• služby stálého, česky hovořícího delegáta
• pojištění CK proti úpadku
• povlečení, 1 x ručník + 1 x osuška/osoba
Povinné příplatky
• parkovné 150 Kč/auto/noc
• pobytová taxa dospělý 40 Kč/os/noc
• pobytová taxa děti 12-18 let 20 Kč/os/noc
• registrační poplatek 30 Kč/os/pobyt bez rozdílu věku
• závěrečný úklid 800 Kč/mobilní dům
• vratná kauce 2000 Kč/mobilní dům - splatná u delegáta

Sleva až

15 % Za včasný nákup

ze základní ceny ubytování, platí při úhradě 50% zálohy do:
30. 11. 2021 = 15 % karavany / mobilní domy v Poreči 10 %
31. 12. 2021 = 12 % karavany / mobilní domy v Poreči 8 %
31. 01. 2022 = 10 % karavany / mobilní domy v Poreči 6 %
28. 02. 2022 = 6 % karavany / mobilní domy v Poreči 2 %

• Turistykarta sleva 5 % ze základní ceny pobytu. Pro čerpání slevy
prosím napište do poznámky číslo Vaší Turistykarty.
•
časová a věrnostní sleva se nesčítají, ale odečítají postupně
ze základní ceny a platí při úhradě min. 50% zálohy.
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• sleva se vztahuje pouze na ubytování, neplatí na dopravu, přistýlku, pojištění a doprovodné služby.
Pro čerpání slevy prosím napište do poznámky číslo Vaší Turistykarty.
• časová a věrnostní sleva se nesčítají, ale odečítají postupně
ze základní ceny a platí při úhradě min. 50 % zálohy.
• sleva se vztahuje pouze na ubytování, neplatí na dopravu, přistýlku, pojištění a doprovodné služby.

• Pobyty 7/10/11 nocí
• Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí
• Ceny již od 7 990 Kč/mobilní dům COMFORT (až 4 dospělí
+ 2 děti do 12 let/7 nocí)
• Ceny již od 8 990 Kč/mobilní dům PREMIUM (až 4 dospělí
+ 2 děti do 12 let/7 nocí)
Volitelné příplatky:
Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh
do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
L5+ = pojištění léčebných výloh bez storna a pandemie,
cena 35 Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu,
cena 45 Kč/os./den
K5S15P+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu
a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den

e-mail: info@cherry-tour.cz

Řada COMFORT **** mobilní domy CAPRI

Řada PREMIUM ***** mobilní dům MAGNOLIA
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FUNTANA – APARTMÁNOVÝ DŮM JASMINE
500m

Pláž

Oblázkové pláže Fuente beach a Polidor Beach se nacházejí v pěší
dostupnosti.
• Fuente beach (cca 550 m)
• Polidor beach, beach Funtana (cca 1,1 km)
• na pláži Polidor Beach jsou k dispozici sprchy i WC, krytý bar s občerstvením, volejbalové hřiště. Součástí pláže je samostatná část pro
děti a dále také vyhrazený prostor pro psy
• na pláži možnost pronájmu lehátek a slunečníků (za poplatek),
kabiny na převlékání

Stravování

vlastní, případně v místních restauracích

Tipy na výlet

Vzdálenosti z ČR

Praha – Funtana:		
Brno – Funtana:		
Ostrava – Funtana: 		
České Budějovice - Funtana:

820 km
680 km
845 km
670 km

Poloha

Istrijské letovisko Funtana se nachází mezi středisky Vrsar a Poreč
a náleží k nejjižnější části porečské turistické aglomerace. Funtana
je turisty vyhledávána zejména pro možnosti strávení klidného pobytu na jadranském pobřeží, přičemž nabízí velmi dobrou dostupnost
blízkých vyhledávaných turistických center a výletních cílů.
V minulosti byla Funtana známá pro své sladkovodní prameny,
v posledních letech nabývá na popularitě u turistů a dnes patří k oblíbeným chorvatským letoviskům. Ve Funtaně se také nachází jediný
DinoPark v Chorvatsku, lokalita tak patří k atraktivním výletním cílům
zejména rodin s dětmi.

• Dinopark Funtana
• Poreč
• Limský záliv
• Aquapark Aquacolors Poreč
• Vrsar
• Rovinj
• Pula
• Benátky

Cena zahrnuje

pronájem vybraného typu ubytování, spotřebu energií a vody, klimatizaci, závěrečný úklid

Cena nezahrnuje

vratná kauce 1000 Kč / apartmán – splatná v hotovosti při nástupu
na ubytování

Povinné příplatky

• pobytová taxa dospělý 40 Kč/os/noc
• pobytová taxa dítě 12-18 let 20 Kč/os/noc

Apartmány Jasmine
• Moderně vybavené, nově zrekonstruované prostorné apartmány pro max. 4 osoby se skládají ze samostatné ložnice a obývací části
s kuchyňským koutem; apartmány jsou vybaveny SAT TV, WiFi a klimatizací. Součástí kuchyňského koutu je nádobí, sporák / varná deska
a lednice. Ložnice je zařízena manželskou postelí, rozkládací pohovka nacházející se v obývací části je vhodná pro přespání dalších 2 osob.
Apartmány disponují vlastním sociálním zařízením se sprchou. Každý apartmán nabízí k dispozici terasu s posezením.
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•
•
•
•
•
•
•

Pobyty 7/10/11 nocí
Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí
Ceny již od 990 Kč /apartmán/noc
1 dítě do 11,99 let ZDARMA (bez nároku na lůžko)
další děti 0 – 11,99 let sleva 20% ze základní ceny pobytu
kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz

Volitelné příplatky:
Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
L5+ = pojištění léčebných výloh bez storna a pandemie,
cena 35 Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu,
cena 45 Kč/os./den
KSS15P+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu
a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den

Sleva až

15 % Za včasný nákup

ze základní ceny ubytování, platí při úhradě 50% zálohy do:
30. 11. 2021 = 15 % apartmány / pokoje
31. 12. 2021 = 12 % apartmány / pokoje
31. 01. 2022 = 10 % apartmány / pokoje
28. 02. 2022 = 6 % apartmány / pokoje
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Miniapartmány Jasmine

(2lůžkové s možností 1 přistýlky)
•
Moderně vybavené, nově zrekonstruované pokoje jsou příjemně zařízeny. Pokoje jsou zařízeny manželskou postelí nebo
oddělenými lůžky, některé pokoje s možností jedné přistýlky.
Pokoje jsou vybaveny SAT TV, WiFi a klimatizací, lednicí. Pokoje disponují vlastním sociálním zařízením se sprchou. V rámci
apartmánového domu je možno využít posezení ve společných
prostorách či na zahradě s možností využití venkovního grilu.

Vzdálenosti z ČR

Praha – Funtana:		
Brno – Funtana:		
Ostrava – Funtana: 		
České Budějovice - Funtana:

Sleva až

820 km
680 km
845 km
670 km

15 % Za včasný nákup

ze základní ceny ubytování, platí při úhradě 50% zálohy do:
30. 11. 2021 = 15 % pokoje
31. 12. 2021 = 12 % pokoje
31. 01. 2022 = 10 % pokoje
28. 02. 2022 = 6 % pokoje

•
•
•
•
•
•

Pobyty 7/10/11 nocí
Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí
Ceny již od 690 Kč/osoba/noc
1 dítě do 11,99 let ZDARMA ve vybraných termínech
kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz

Volitelné příplatky:
Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
L5+ = pojištění léčebných výloh bez storna a pandemie,
cena 35 Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu,
cena 45 Kč/os./den
KSS15P+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu
a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den
20

Mali Lošinj, kemp Čikat

400m

doprava je možná na týdenní pobyty sobota -sobota a odjezd je vždy
v pátek před termínem pobytu v odpoledních hodinách a návrat
v neděli v dopoledních hodinách po termínu pobytu.

Cena zahrnuje

Poloha

Kemp ČIKAT **** se nachází asi 2 km od městečka Mali Lošinj. Kemp
je nadstandardně vybaven a je stále udržován v čistotě a upravenosti.

Vybavení a služby kempu
• WIFI zdarma

Pláž

• přístup do vody je možný po malých oblázkových plážích nebo
z kamenů opatřených pomocnými žebříky
• poblíž kempu (cca 10 -15 min. chůzí) se také nachází menší písečná
pláž, která je vhodná především pro menší děti

Stravování

• vlastní
• polopenze - 20 Eur/os./den - splatné na místě
• večeře - 15 Eur/os./den - splatné na místě
• plná penze - 30 Eur/os./den - splatné na místě
(ceny pouze orientační)
Pozn.: Snídaně – výběr z několika variant, večeře i obědy – daný
jídelníček bez možnosti výběru; stravu lze objednat min. na 5 dní.
Objednání i úhrada až na místě.

Vzdálenosti

• cca 400 m k moři
• cca 50 m k sociálnímu zařízení
• cca 100 - 150 m od aquaparku
• 2 km od města Mali Lošinj

Doprava

Vzdálenosti
Mali Lošinj

Praha
880 km

Brno
750 km

Ostrava
910 km

České Budějovice
730 km

• Vlastní
• Autokarová - cena od 2.550 Kč/osoba Autobusová doprava je zajišťována našimi smluvními dopravními partnery. Ceny dopravy zahrnují jízdenku tam i zpět a jsou orientační, v závislosti na nástupním
místě. Odjezdy jsou možné z různých míst po celé ČR. Přesnou informaci o nástupním místě a částce Vám sdělíme v CK. Autobusová

• ubytování v bungalovu/osoba
• klimatizace
• ložní prádlo
• zákonné pojištěné CK pro případ úpadku
• služby delegáta
• popl. za el. a vodu
• registrační poplatek v kempu
• vstup do AQUAPARKU po celý pobyt
• parkování u recepce zdarma

Povinné příplatky

• pobytová taxa dospělý 50 Kč/os/noc
• pobytová taxa dítě 12-18 let 30 Kč/os/noc
• mobilní klimatizace 100 Kč/bungalov/noc
• cestovní pojištění
• domácí mazlíček 250 Kč/noc

Volitelné příplatky

• lůžko pro 5. osobu bez omezení věku 80 % z ceny při 4 osobách

Slevy

• jedno dítě do 6 let (5,99) zdarma
• 10 % časová sleva při zaplacení 50 % zálohy do 28.2.2022
• 10 % sleva Rodinný pas / Senior pas

Safari bungalov

• 35 m2
• 2 prostorné ložnice, každá s klasickým pevným dvoulůžkem
• v denní části se nachází plně vybavená kuchyně s lednicí, sklokeramickou deskou a rychlovarnou konvicí,
pohovka / lůžko pro 5. osobu a dostatečný prostor pro stolování
• všechny místnosti jsou od sebe odděleny pevnou stěnou, která
zároveň částečně slouží i jako úložný prostor
• prostorná zastřešená terasa, kde se u stolu pohodlně usadí až 8 osob
• moderní design

Pořadatel

• Adria Bus s.r.o.

• Pobyty 7/10/11 nocí
• kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
• rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz
Volitelné příplatky:
Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
L5+ = pojištění léčebných výloh bez storna a pandemie,
cena 35 Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu,
cena 45 Kč/os./den
KSS15P+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu
a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den
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OMIŠ, kemp Galeb
Poloha

KEMP GALEB *** se nachází na okraji městečka u krásné písčité pláže.
V kempu je kvalitní infrastruktura, sportovní vybavenost a od roku
2016 bazény. Pro děti jsou pořádány animační programy.

Vybavení a služby kempu
• WIFI zdarma

Pláž

• písečná s pozvolným vstupem do moře
• vhodná především pro rodiny s dětmi
• na pláži jsou k dispozici sprchy, plážová restaurace a bar

Sport a zábava

• fotbalové hřiště • tenisové kurty • Minu Club • plavecká škola •
• večerní programy

Stravování
• vlastní

Cena zahrnuje

• ubytování v mobilním domě/osoba/pobyt
• spotřebu energií • ložní prádlo • ručníky • animace

Povinné příplatky

Splatné na recepci:
• parkovné
• pobytová taxa dospělý 1,5 Eur/osoba/noc
• pobytová taxa dítě 12-18 let 1 Eur/osoba/noc
• registrační poplatek (nad 12 let) 1 Eur/pobyt
• závěrečný úklid 30 Eur/mobilní dům

Volitelné příplatky
• pes 10 Eur/noc

•
•
•
•

70m

Mobilní dům RELAX

• velikost 24 m2, pro 4 - 6 osob • krytá dřevěná terasa
• klimatizace • SAT TV
• v jedné ložnici je manželská postel, ve druhé ložnici dvě samostatné
lůžka a 1 patrové lůžko
• denní místnost s kuchyní (možností 1 přistýlky)
• koupelna se sprchovým koutem a WC
• vzdálenost od moře je cca 70 m, domy umístěny u sportovišť

Kemp GALEB nabízí také další typy ubytování
– cena na vyžádání v CK:

• Mobilní dům RELAX „A“
• Mobilní dům RELAX „B“
• Mobilní dům RELAX (s výhledem na hory)
• Mobilní dům RELAX (umístění ve 2., 3. a 4. řadě – dle volby klienta)
• Mobilní dům RELAX PREMIUM
• Mobilní dům SUNSHINE PREMIUM

Doprava

Vzdálenosti
Omiš

Praha
1070 km

Brno
920 km

Ostrava
1090 km

České Budějovice
920 km

• Vlastní
• Autokarová – cena od 2.500 Kč/osoba,
zajišťována smluvními partnery

Pořadatel

• chorvatský ubytovatel
• zde nemáme vlastního delegáta
• CHECK IN od 16:00, CHECK OUT do 10:00

Pobyty 7/10/11 nocí
Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí
kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz

Volitelné příplatky:
Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
L5+ = pojištění léčebných výloh bez storna a pandemie,
cena 35 Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu,
cena 45 Kč/os./den
KSS15P+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den
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MURTER, kemp Jezera Village

Mobilní domy Classic EUROHOUSE a SUNSEEKER
250 m

Poloha

KEMP JEZERA VILLAGE *** se nachází v jihovýchodní části ostrova
Murter a je vzdálen cca 2 km od městečka Tisno u zátoky Lovišća.
Kemp s kvalitním zázemím se rozkládá v mírně svažitém terénu
a je částečně zastíněn borovicemi táhnoucími se podél pobřeží.
Kemp disponuje sociálním zařízením, supermarketem, restaurací,
kavárnou, směnárnou, Tv místností, kadeřnictvím apod. Součástí
kempu je i sportovní centrum s tenisovými kurty, stolním tenisem,
hřištěm pro basketbal, minigolfem apod. S městem je spojen pěší
stezkou podél moře, cca 15-20 minut chůze. V kempu je zakázáno
používat otevřený oheň, grilovat lze pouze na vlastním plynovém
nebo elektrickém vařiči.

Vybavení a služby kempu

• wifi zdarma - 3 dny/domek, poté placená: 3 dny/25 HRK,
7dní/35 HRK, 15dní/50 HRK
• animační program pro děti i dospělé zdarma, večerní program
od 30. 06. 2022
• tenis bez raket 35 HRK/ hod., s raketami 40 HRK/hod.,
při osvětlení 50 HRK hod., s raketami 65 HRK/hod.
• stolní tenis 17 HRK/ hod./1 stůl
• minigolf 8 HRK/1 hra/1 osoba
• půjčení šlapadla 50 HRK/hod., 30 HRK/0,5 hod.
• půjčovna aut: VW Golf 7/75 EUR/den, Chevrolet Spark/50 EUR/den
• půjčení motorového člunu 450 HRK/celý den
• člun na úvaze od kempu od 01. 07. 2022/199 HRK
• v Tisnu kurz potápění 66 EUR
• lodní celodenní výlet do národního parku Kornati, oběd, koupání
250 HRK/os

Pláž

Pláž je situována v klidné zátoce, v obklopení kempového pobřeží
s výhledem na městečko Tisno. Jemná pláž s drceným vápencem

a pozvolným vstupem do moře bude vhodná i pro vaše nejmenší
děti. Na pláži jsou sprchy i kvalitní restaurace s velkou terasou. Poblíž
kempu najdete také přírodní pláže s překrásným výhledem na volné
moře a souostroví Kornati.

Sport a zábava

• tenisové kurty s osvětlením
• stolní tenis
• mini golf
• basketbalové hřiště
• potápěčské centrum v Tisnu
• animační programy pro děti v hlavní sezoně
• aquaerobic a jiná cvičení, sportovní turnaje a taneční večery v hlavní
sezoně
• okolí kempu je ideální k romantickým procházkám v nedotknuté
přírodě

Stravování

• v místní restauraci

Vzdálenosti

• 250 m k moři
• cca 2 km do Tisna

Doprava

• Vlastní
• Autokarová – cena od 2.700 Kč/osoba, zajišťována smluvními
partnery

Cena zahrnuje

• ubytování v mobilním domě/osoba/dle počtu platících osob/pobyt
• spotřebu vody a elektrické energie

Povinné příplatky

• parkovné
• pobytová taxa dospělý 40 Kč/os/noc
• pobytová taxa děti 12-18 let 20 Kč/os/noc
• přistýlka pro 5.,6. osobu
• závěrečný úklid
• závěrečný úklid při pobytu psa
• registrační poplatek kempu 30 Kč/os/pobyt bez rozdílu věku

Volitelné příplatky

• cestovní pojištění léčebné výlohy
• možnost přiobjednání stravy v restauraci za příplatek

•
•
•
•

WWW.CHERRY-TOUR.CZ

Pobyty 7/10/11 nocí
Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí
kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz

e-mail: info@cherry-tour.cz
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e-mail: info@cherry-tour.cz

PRIMOŠTEN, Kemp Adriatic
Poloha

Kemp Adriatic je situován asi 2 km od chorvatského městečka
Primošten. Vše v kempu je v bezprostřední blízkosti od moře.
Z krásných oblázkových pláží, které se táhnou od kempu až do města
Primošten, se naskýtá okouzlující pohled na otevřené moře.
Naleznete zde restauraci, beach bar, market, cukrárnu a několik
sociálních zařízení.

Vybavení a služby kempu

• wifi v prostoru recepce za poplatek

Pláž

Krásné oblázkové pláže, které se táhnou od kempu až do Primoštenu,
naskýtá se okouzlující pohled na otevřené moře.

Sport a zábava

• volejbalové hřiště • hřiště na malý fotbal • basketbalové hřiště
• tenis, stolní tenis

Cena zahrnuje

• ubytování v Safari bungalov / osoba
• klimatizaci
• ložní prádlo
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• služby delegáta
• poplatek za elektřinu a vodu

• Pobyty 7/10/11 nocí
• Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí

WWW.CHERRY-TOUR.CZ

Povinné příplatky

60m

Splatné na recepci:
• pobytová taxa dospělý 8 HRK/osoba/noc
• pobytová taxa dítě 12-18 let 4 HRK/osoba/noc
• registrační poplatek 7 HRK/osoba/pobyt bez ohledu věku
V kanceláři:
• cestovní pojištění
• parkovné 80 Kč/noc
• domácí mazlíček 250 Kč/noc

Slevy

• jedno dítě do 6 let (5,99) zdarma
• 10 % časová sleva při zaplacení zálohy do 28.2.2022
• 10 % sleva Rodinný pas / Senior pas (neplatí pro Last minute)

Karavan

• 4 lůžkový klimatizovaný • možnost přistýlky
• prostorná zastřešená dřevěná terasa
• plnohodnotná kuchyňka včetně veškerých potřeb k vaření
a stolování, lednice, sporák, rychlovarná konvice

Pořadatel

• Adria Bus s.r.o.

• kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
• rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz

e-mail: info@cherry-tour.cz
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ŽIVOGOŠĆE, kemp Dole
Mobilní domy Classic SUNSEEKER

100m

Poloha

KEMP DOLE ** se nachází 17 km jižně od Makarské. Je chráněn
pohořím Biokovo, od centra Živogošće je vzdálen cca 5km. Ideální
místo pro milovníky krásné, civilizací neporušené přírody, klidné místo, kvalitní koupání i soukromí romantických lagun. Nachází se zde
prodejna potravin, ovoce a zeleniny, suvenýrů, restaurace a směnárna.
V okolí je několik restaurací s výbornou dalmátskou kuchyní.

Vybavení a služby kempu

• wifi 20 HRK/30 minut, 25 HRK/1 hodina, 40 HRK/3 hodiny,
80 HRK/1den, 150 HRK/7dní

Pláž

• hlavní pláž je oblázková, dlouhá celkem 700 m, vstup do moře
pozvolný, obuv do vody doporučujeme
• najdou si zde svou pláž i nudisté

Sport a zábava

• 4 tenisové kurty s umělým povrchem (55 HRK/hod.)
• hřiště na pétanque
• stůl na ping-pong
• hřiště na volejbal, nohejbal
• půjčovna skútrů vodních i silničních
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Stravování

• polopenze cca 2.800 Kč

Vzdálenosti

• 100 m k moři
• cca 5 km do města Živogošće

Doprava

Vzdálenosti
Živogošće

Praha
1100 km

Brno
960 km

Ostrava
1125 km

České Budějovice
955 km

• Vlastní
• Autokarová – cena od 2.900 Kč/osoba,
zajišťována smluvními partnery

Cena zahrnuje

• ubytování v mobilním domě/osoba/dle počtu platících osob/pobyt
• jedno dítě do 11,99 let včetně zdarma
• spotřebu vody a elektrické energie
• služby stálého, česky hovořícího delegáta
• pojištění CK proti úpadku

Povinné příplatky

• parkovné 100 Kč/auto/noc

• pobytová taxa dospělý 40 Kč/os/noc
• pobytová taxa děti 12-18 let 20 Kč/os/noc
• přistýlka pro 5.,6. osobu od 220 Kč/os/noc dle termínu
• závěrečný úklid 400 Kč/mobilní dům
• závěrečný úklid při pobytu psa 200 Kč/mobilní dům
• registrační poplatek kempu 30 Kč/os/pobyt bez rozdílu věku
• mazlíček 350 Kč/noc/max. 10 kg, max. 2 mazlíčci
• vratná kauce 2.000 Kč/mobilní dům - splatná u delegáta

Volitelné příplatky

• možnost přiobjednání stravy polopenze
2.800 Kč/dospělý/týden,
2.100 Kč/dítě do 12 let/týden - v místní restauraci

Sleva až 15 %

Za včasný nákup

ze základní ceny ubytování, platí při úhradě 50% zálohy do:
30. 11. 2021 = 15 % mobilní domy
31. 12. 2021 = 12 % mobilní domy
31. 01. 2022 = 10 % mobilní domy
28. 02. 2022 = 6 % mobilní domy
• turistykarta sleva 5 % ze základní ceny pobytu. Pro čerpání
slevy prosím napište do poznámky číslo Vaší Turistykarty
• časová a věrnostní sleva se nesčítají, ale odečítají postupně
ze základní ceny a platí při úhradě min. 50 % zálohy.
• Sleva se vztahuje pouze na ubytování, neplatí na dopravu,
přistýlku, pojištění a doprovodné služby.

•
•
•
•
•
•
•

Pobyty 7/10/11 nocí
Pobyty na přání klienta od min. 3 nocí
Ceny již od 1 670 Kč /osoba v mobilním domě (při obsazení 4 osobami)
1 dítě do 11,99 let ZDARMA
další děti 0 – 11,99 let sleva 20% ze základní ceny pobytu
kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz

Volitelné příplatky:
Doporučujeme všem klientům zajištění pojištění léčebných výloh do zahraničí u UNIQA pojišťovna:
L5+ = pojištění léčebných výloh bez storna a pandemie,
cena 35 Kč/os./den
K5S15+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu,
cena 45 Kč/os./den
KSS15P+ = pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu a případu pandemie, cena 80 Kč/os./den
WWW.CHERRY-TOUR.CZ

e-mail: info@cherry-tour.cz
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Myslete na
štěstí SRDCEM.

s cestovním
Vždy a všude
NIQA .
pojištěním U

www.uniqa.cz
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Skupinové pobyty 2022
Zájezdy pro školní kolektivy, zájmové skupiny, sportovní kluby
a ostatní kolektivy jsou již několik let pravidelnou součástí nabídky
cestovní kanceláře CHERRY TOUR.
Kolektivům nabízíme dlouhodobé zkušenosti s péčí o kolektivy.
Zároveň pořádáme zážitkové a tématicky zaměřené zájezdy pro
nejrůznější cílové skupiny našich klientů.

• Animační programy
• 4 hvězdičkové kempy s kvalitním vybavením
• Vhodné pro sportovní kluby, školy, školky, firemní pobyty

• Zdarma poukaz za každých 10 osob
• 10 % sleva za včasný nákup
• Odměna pro organizátora
• Přistavení autobusu dle přání klienta
• Česky mluvící delegát
• Ceny již od 750 Kč/osoba/týden

Rychlý kontakt:

Výhody

Destinace pro kolektivy

• Poreč – Bijela Uvala ****
• Poreč - Zelena Laguna****

+420 725 120 440

POREČ, Cvičíme u moře

Sportovní pobyt organizovaný vybranými sportovními centry. Tým
certifikovaných instruktorů se denně postará o množství sportovních lekcí – pump, jóga, spinning, jumping, bosu, pilates, kruhový
trénink, zumba – a to na přilehlé zpevněné cvičící ploše
ve stínu borovicového háje, která je vyhrazena výhradně pro účastníky tohoto pobytu. Pro děti je zajištěn bohatý zábavný program,
po dohodě také zajistíme kolektivní výlet. Ubytování je zajištěno
v plně vybavených mobilních domech s terasou.

Termín: na dotaz
Cena: na dotaz
Doprava: autobus/vlastní
Ubytování: vybavené klimatizované mobilní domy
Strava: možnost dokoupit plnou penzi/polopenzi
Cena zahrnuje: ubytování, cvičení s certifikovanými instruktory,

pitný režim po dobu cvičení, služby delegáta CK + organizační tým,
WIFI v areálu zdarma, možnost nákupu produktů u organizátora v Kč
Cena nezahrnuje: stravu, cestovní pojištění, autobusovou dopravu 2.500 Kč/osoba (nástupní místa Dolní Lutyně, Bohumín, případně
Ostrava, Olomouc, Brno), úklid, pobytovou taxu, registrační poplatek

• kompletní cenová nabídka na www.cherry-tour.cz
• rezervace a poptávky on-line na www.cherry-tour.cz

WWW.CHERRY-TOUR.CZ

e-mail: info@cherry-tour.cz
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POREČ, BABY týden - pobyt pro děti a maminky
Rodiče i prarodiče, vezměte své ratolesti a pojeďte s námi
na týden plný zábavy, zdravého pohybu a zážitků.
Děti ani rodiče se nudit nebudou. Program je vedený certifikovanou instruktorkou Martou Matouškovou.
• Ranní cvičení
• Tématické hry a soutěže ve vodě i na souši
• Výuka a zdokonalování plavání v moři i bazénu
• Orientační závody, výtvarné aktivity, deskové hry
pro nejmenší
• Maškarní bál

Ubytování

Karavany nebo mobilní domy v kempu Bijela Uvala, vzdálené
od pláže 150 – 350 m. Podrobný popis viz.str. 6-8 tohoto katalogu. Popis kempu najdete na str. 15-17

Strava

vlastní nebo možno objednat polopenzi nebo plnou penzi

Termíny

25. 05. – 05. 06. 2022 (9 nocí)
03. 06. – 12. 06. 2022 (7 nocí)
Cena zahrnuje

• Pobyt ve vybraném termínu pro dítě + doprovod
• Dopravu autobusem po moravské trase (Ostrava, Hranice,
Olomouc, Brno, Mikulov)
• Pobytovou taxu
• Závěrečný úklid
• Pojištění CK proti úpadku
• Služby delegáta
• Program pro děti
• Klimatizaci v karavanu nebo mobilním domě
Dítě musí být vždy v doprovodu dospělé osoby.

Cena nezahrnuje

• Příplatek za neobsazené lůžko 990 Kč/lůžko v karavanu
• Příplatek za neobsazené lůžko 1.590 Kč/lůžko v mobilním
domě

Volitelné příplatky

• Cestovní pojištění
• Polopenze - bližší informace v CK nebo na www.cherry-tour.cz

Ceny

7.990 Kč/dítě a doprovod v karavanu
9.990 Kč/dítě a doprovod v mobilním domě
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POREČ, Jóga
Aktivní dovolená s možností zacvičit si jógu nebo namalovat přímořské scenérie pod vedením zkušených lektorů.

Strava

Poreč, kemp Bijela Uvala

na dotaz

dopravu autobusem, ubytování, pobytovou taxu, závěrečný úklid,
spotřebu vody. el. energie a plynu, služby delegáta, pojištění CK proti
úpadku

Při 5 osobách: na dotaz
Při 4 osobách: na dotaz

vratnou kauci 2000 Kč/mobilní dům, cestovní pojištění, ložní prádlo
(možno objednat 250 Kč/osoba/pobyt), stravu

Místo

Termín

Cena dospělý/dítě 12-18 let/ dítě do 12 let
Doprava

vlastní nebo možnost dokoupit plnou penzi / polopenzi

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

autobus

Ubytování

klimatizované mobilní domy Comfort CAPRI

POREČ, Tenis
Pořádáme tradiční tenisové a kondiční soustředění u moře. Kemp
je určen hlavně pro závodní a výkonostní hráče a hráčky od 7 let.
Zároveň také vítáme účast r kreačních hráčů (dospělí, rodiče), kteří
chtějí poměřit síly s ostatními v rámci turnaje dospělých či sparingů.

Místo

Poreč, kemp Bijela Uvala a kemp Zelena Laguna

Doprava

autobus/vlastní

Ubytování

klimatizované mobilní domy v kempu Bijela Uvala a Zelena Laguna

Strava

vlastní nebo možnost dokoupit plnou penzi nebo polopenzi

Na zájezdu bude probíhat

dvou-tří fázový trénink s profesionálními trenéry s dlouholetou praxí
(pouze mládež) včetně uspořádání závěrečného turnaje
Termín a cena: na dotaz

Cena: na dotaz

31

ISTRIE - dovolená nejen historii na dosah
Istrie – západní pobřeží istrijského poloostrova návštěvníky překvapí svou malebností, přírodními krásami,
zelenými borovicovými háji, dlouhými plážemi, průzračným mořem, tisíciletou historií a samozřejmě proslulou
pohostinností místních obyvatel. Důvodů, proč strávit dovolenou na istrijském poloostrově, je nepřeberné množství...
Turisté mířící za odpočinkem si mohou vychutnat odpočinek na plážích vyhřátých sluníčkem.
Ti, kteří však rádi spojí dovolenou s možností poznávání nových míst, budou Istrií doslova okouzleni – procházky
starobylými městy, objevování skrytých zákoutí, nezapomenutelné výhledy na typickou pobřežní scenérii, středomořská atmosféra, večerní posezení s výhledy na moře při západu slunce, návštěvy olivových hájů a ochutnávky
vynikajících vín a vyhlášených místních specialit – to je jen drobný výčet radostí, které si během pobytu na Istrii
můžete dopřát.
V minulosti patřila Istrie pod italskou nadvládu, i z tohoto důvodu si dodnes většina míst zachovává atmosféru
italských měst. I z Istrie se můžete mimo jiné vydat trajektem na návštěvu historických Benátek a vychutnat tak pravou pulzující italskou atmosféru, navštívit proslulé kanály plné gondol, poznat romantická zákoutí Benátek, zastavit
se na náměstí Svatého Marka nebo si nakoupit tradiční benátské suvenýry.
Díky velmi dobré infrastruktuře je možno se vydat na výlet po širokém okolí a navštívit tak například amfiteátr
v Pule, historické centrum Poreče, seznámit se s tisíciletou historií Rovinje apod.
Příjemné středomořské klima je příslibem příjemně stráveného pobytu již od května až do října.
Delegáti CHERRY TOUR Vám rádi doporučí místa, která stojí za návštěvu.

Poreč Tourist Board
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Všeobecné podmínky prodeje zájezdů a služeb cestovního
ruchu u cestovní kanceláře CHERRY TOUR s.r.o.
I. Úvodní ustanovení
1) Cestovní kancelář CHERRY TOUR s.r.o. (dále jen CK) je touroperátorem zahraničních i tuzemských pobytů, organizuje tuzemské
i zahraniční zájezdy, je prodejcem produktů jiných cestovních
kanceláří, pojišťovacích služeb, a jiných doplňkových služeb
cestovního ruchu (dále jen služba).
2) Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv o zájezdu (dále jen SOZ), případně Objednávek cestovní služeb (dále
jen OCS) uzavřených s klienty CK, na základě kterých dochází
k čerpání služby klientem, kterou zajišťuje CK. Předmětem těchto Všeobecných podmínek (dále jen VP) je úprava vztahu mezi
CK a jejím klientem, a to od okamžiku rezervace až po čerpání
zakoupené služby.

e-mailovou adresu info@cherry-tour.cz
b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům
týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může
požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet
námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních
údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů
bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale
o omezení jejich použití; (iii) cestovní kancelář již nepotřebuje
jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to
do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo
omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho
údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů.
e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní
kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel
zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává,
(iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní
údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po
kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence
práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů
týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést
námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u
dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
f) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i)
je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu
se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí
automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář
osobní údaje zákazníka jinému správci.

II. Objednávka, smlouva o zájezdu, platební podmínky
1) Rezervaci služby provádí klient jakoukoliv komunikační formou
s kanceláří CK, případně prostřednictvím autorizovaných prodejců CK. Rezervace je platná dle domluvy, nejdéle však 7 dní.
Pokud nebude uzavřena SOZ/OCS, není CK povinna službu dále
klientovi rezervovat.
2) Objednávka služby se stává závaznou až po uhrazení zálohy
ve výši min. 50%. V případě skupinových pobytů, případně
individuálně, lze dohodnout nižší zálohu. Částka je uhrazena
při podpisu SOZ/OCS nebo zaslána na bankovní účet CK, a to
nejpozději do 7 dnů od podpisu SOZ/OCS či zaslání objednávky.
Variabilní symbol = číslo objednávky, případně číslo faktury.
3) Nárok klienta na čerpání služby vzniká úplným zaplacením
ceny služby, dle ustanovení těchto VP. Doplatek do plné výše
bude zákazníkem uhrazen nejpozději 30 dnů před začátkem
čerpání služby, v opačném případě pozbývá SOZ/OCS platnosti
a finanční vypořádání bude provedeno ve smyslu těchto VP.
Po doplacení celé částky bude klientovi zaslán Pobytový poukaz
výhradně elektronickou poštou, nejpozději 7 dní před začátkem
pobytu, který opravňuje klienta k čerpání zakoupené služby.
V případě, že klient nedisponuje adresou elektronické pošty
nebo na jeho žádost, budou odbavovací pokyny zaslány na poštovní adresu klienta.
4) Za smluvní závazky dalších osob uvedených v SOZ/OCS ručí
podepisující klient (objednavatel). Specifikace služby vyplývá
z katalogu CK, webových stránek, případně jiných propagač- IV. Cena, změna ceny
ních materiálů a je uvedena v SOZ/OCS. Katalogy zájezdů jsou 1) Cena služby je smluvně sjednána mezi zákazníkem a CK, je uvedena v SOZ/OCS a je stanovena v souladu s podkladem CK, který
vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo
specifikuje její rozsah.
oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů nebo na www stránkách. V případě, kdy se údaje 2) CK je oprávněna v termínu 21 dnů před zahájením služby přistoupit k navýšení ceny v případech, kdy dojde k nepříznivému
ve SOZ/OCS a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené
vývoji:
v SOZ/OCS.
a) ceny dopravy včetně cen PHM
III. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně služby
III.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávně- c) směnného kurzu české koruny o více než 8 % (kalkulace cen
provedena ke dni 15.9.2021)
na pro účely plnění smlouvy o zájezdu či objednávky cestovních
služeb a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho d) ceny ubytování.
osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejcestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení, později 21 dní před zahájením plánovaného čerpání služby. Předatum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa. Všechny kročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu či služby, může zákazník
osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, od SOZ/OCS odstoupit, a to bez stornopoplatku.
případně po dobu nezbytně nutnou.
V. Práva a povinnosti klienta
III.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu či objednávek cestovních 1) Klient je oprávněn:
služeb budou informace uvedené v čl. III.1. v nezbytném rozsahu a) požadovat poskytnutí všech zaplacených služeb uvedených
v SOZ/OCS
poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména ubytovatelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační b) být včas a plně informován o službách CK, o případných změnách programu, termínu, rozsahu služeb a ceně zájezdu
údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny v SOZ/OCS, pokynech
reklamovat případné vady poskytovaných služeb ihned
k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu c) 
u zástupce CK a požadovat sjednání nápravy. Není-li možno
či pobytu.
nedostatky odstranit na místě, sepsat protokol s delegátem CK
s jeho vyjádřením. Reklamaci s potvrzeným protokolem musí
III.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu
zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však
a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna
do 30 dnů od skončení čerpání služby. Pokud zákazník neuplatní
předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu, nemusí být sleva z ceny přiznána. Promlčecí lhůta
III.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zprapro právo zákazníka na slevu je 2 roky. Reklamaci nelze uplatnit
covávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa,
v případech, kdy: a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají
telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních
z jednání klienta, b) neplnění nebo nedostatečné plnění
sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat
je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování
formou elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zadohodnutých služeb, c) nedostatky či změny jsou důsledkem
sílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku,
nepředvídatelných zásahů vyšší moci. Za vyšší moc se považují
a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným
okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodna e-mailovou adresu info@cherry-tour.cz. V tomto případě nevratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují
bude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení,
řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší
ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímoci např. extrémní klimatické jevy, karanténa, pandemie,
mého marketingu.
požáry, válečný konflikt apod. osvobozují CK od úplného nebo
částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění.
III.5. Zákazník může souhlasit s tím, že cestovní kancelář bude
pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu d) kdykoliv před započetím čerpání služby odstoupit od SOZ/OCS
viz odst. VI. těchto VP.
a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné e) právo na ochranu dat, která uvádí v SOZ/OCS a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami
podobě, tak na webových stránkách či na sociální sítích.
f) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (viz Reklamační řád)
III.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu
k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu nebo
objednávku cestovních služeb uzavřel (spolucestující). Uzavřením 2) Klient je povinen:
smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolu- a) uhradit sjednanou cenu všech objednaných služeb
cestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného b) zajistit si platný cestovní doklad, případně příslušná vstupní
víza, dodržovat pasové, celní, zdravotní předpisy včetně potřebzastoupení.
ných očkování, jsou-li pro poskytnutí služby vyžadována (včetně
očkování na COVID-19) a další předpisy země, do které cestuje;
III.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména
veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů,
následující práva:
nese klient
a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv
odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď c) řídit se pokyny na cestu a pokyny průvodce, delegáta nebo jiné
osoby pověřené CK odpovědností za sjednané služby.
na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na
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d) vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému zástupci CK
e) zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu čerpání služby u osob mladších 15 let a osob, jejichž zdravotní stav
to vyžaduje, předložit souhlas zákonného zástupce pro klienta
ve věku 15-18 let s vycestováním, nezajišťuje-li jeho doprovod.
VI. Práva a povinnosti CK
1) CK je oprávněna:
a) ze závažných důvodů změnit podmínky SOZ/OCS a navrhnout
je klientovi. CK není povinna sdělit důvody změny podmínek,
vyjma důvodu pro zvýšení ceny. Pokud však navrhovaná změna
SOZ/OCS vede i ke změně ceny služby, musí být v návrhu nová
cena uvedena. Po navržení změny SOZ/OCS má klient právo se
ve lhůtě 5 dnů rozhodnout o odstoupení od SOZ/OCS. Pokud
tak klient neučiní, má se za to, že se změnou SOZ/OCS souhlasí.
Právo odstoupit od SOZ/OCS neplatí v případě, že předmětem
změny je výhradně změna ceny služeb dle odst. IV. těchto VP.
b) v případě nedosažení minimálního počtu klientů nutných pro
realizaci zájezdu zájezd zrušit, případně zrušit svozové místo
z organizačních důvodů dopravce. O tom je povinna klienta informovat alespoň 3 dny před plánovaným termínem zahájení
zájezdu a neprodleně vrátit klientovi všechny předmětné úhrady. Minimální počet účastníků pro svoz z jednoho nástupního
místa jsou 10 osob. Z organizačních důvodů mohou být klienti
rovněž dodatečně informováni o nutnosti přestupu s různými
časovými prodlevami. Svozy mohou být řešeny formou vlakových a autobusových jízd, případně jejich kombinací. Fakultativní výlet se může pro nedostatek klientů zrušit též v průběhu
pobytu.
2) CK je povinna:
a) zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně SOZ/OCS; pokud
nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření.
b) v případě oprávněných stížností ze strany klienta v průběhu čerpání služby prostřednictvím delegáta CK vynaložit veškeré úsilí
k okamžitému odstranění nedostatku nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení.
VII. Odstoupení od SOZ/OCS
1) CK je oprávněna od SOZ/OCS odstoupit jen tehdy, byl-li zájezd/
služba zrušena nebo porušil-li zákazník svou povinnost.
2) Klient je oprávněn od SOZ/OCS odstoupit kdykoli (písemnou
formou – doporučeně) před zahájením zájezdu bez udání důvodu, smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy
je písemné oznámení (storno) doručeno CK. Klient bere na vědomí, že jeho odstoupením od SOZ/OCS vzniká CK újma spočívající v nutnosti vynaložení dalších nákladů. Jako náhradu této
újmy strany sjednávají smluvní odstupné (stornopolatky), které
se klient při odstoupení od SOZ/OCS zavazuje zaplatit. Výše storno poplatků se stanoví z celkové ceny SOZ/OCS, a to dle počtu
dní mezi odstoupením a začátkem pobytu (zájezdu):
a) do 30 dnů 10 %
b) 29 – 15 dní 40 %
c) 14 – 5 dní 70 %
d) 4 – 1 den 90 %
V případě, že bude tato doba kratší než 1 den nebo zákazník nenastoupí v dohodnutém termínu, případně poruší celní, pasové
či devizové předpisy, a na základě toho se nebude moci účastnit
pobytu (zájezdu), nechává si CK 100 % z ceny. Storno poplatky
se neúčtují, najde-li si zákazník za sebe náhradu. Za dodatečnou
změnu dat v přihlášce si CK účtuje manipulační poplatek Kč 200,-.
Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává klientem.
Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí
s uzavřenou SOZ/OCS. Původní a nový klient společně a nerozdílně
odpovídají za zaplacení ceny služby.
V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se
postupuje při obsazení karavanu/mobilního domu nižším počtem
osob.
3) Při předčasném ukončení pobytu ze strany zákazníka se částka
za zbylé ubytování nevrací.
4) Tyto storno podmínky neplatí pro skupinové smlouvy. Ty se řídí
speciálními ujednáními ke každé smlouvě.
Poznámka: pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění,
který vám sjednáme v naší CK, viz odst. IX. Pojištění
VIII. Podmínky pobytu v karavanech a mobilních domech
CK
1) Zákazník je oprávněn využívat karavanu, mobilního domu
a ostatního vybavení (dále jen zařízení) ve sjednané době
k rekreaci, je však povinen vše předat v původním stavu. V zařízení smí pobývat jen osoby uvedené v SOZ/OCS a pobytovém
poukazu. Zákazníkovi je zakázáno přijímat celodenní návštěvy
na pozemku CK.
2) Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu v zařízení a jeho
blízkosti, dbát pokynů delegáta CK, zaměstnanců kempu; dodržovat vnitřní řád kempu.
3) Zákazník se zavazuje při převzetí zařízení zaplatit delegátovi CK
vratnou kauci. U karavanu ve výši 1.000 Kč, u mobilního domu
ve výši 2.000 Kč. Tato částka bude po ukončení pobytu vrácena
nájemci, popřípadě z ní bude odečtena úhrada vzniklé škody.
4) Zákazník plně odpovídá za škody způsobené na zařízení v době
pobytu, v případě poškození, zničení či ztrátě, škodu uhradí
do 14 dnů od ukončení pobytu. Zákazník se zavazuje zaplatit
penále z prodlení z neuhrazené částky ve výši 0,1 % denně ode
dne uplynutí 14 denní lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5) Zákazník je povinen dle § 665 Občanského zákoníku na požádání delegáta CK či bezpečnostních složek kempu kdykoliv
zpřístupnit zařízení za účelem jeho kontroly.
6) Zákazníkovi je zakázáno postoupit pobyt v zařízení třetí osobě,
manipulovat se zařízením, používat otevřeného ohně a kouřit
v něm.

7) Zákazník je povinen řádně zabezpečit své osobní věci proti odcizení. Hotovost, kreditní a platební karty, šperky a další cennosti
je povinen uložit v trezoru na recepci kempu, případně spotřební a výpočetní elektroniku pro pobyt na vlastní náklad pojistit.
V opačném případě nenese CK za ztráty, odcizení a poškození
uložených věcí odpovědnost.
8) Zákazník převezme zařízení od delegáta CK v den nástupu po
15 hod, předává poslední den pobytu do 9 hod., nebude-li
oznámeno jinak.
9) CK si v případě zničení zařízení (živelných katastrof apod.) vyhrazuje právo zrušit pobyt kdykoliv před nástupem k pobytu,
a to neprodleně po udání se nehody. V takovém případě vynaloží CK veškerou snahu k nabídnutí náhradního ubytování
a rozdíl v ceně bude nájemci kompenzován, případně zaplacená
částka v plné výši vrácena, pokud nájemce nepřijme nabídku
náhradního ubytování.
10) V případě porušení ustanovení tohoto odstavce, může delegát CK ukončit zákazníkův pobyt v zařízení, a to do 24 hodin
od zjištění bez vrácení nájemného. Záloha 1.000 Kč, respektive
2.000 Kč v takovém případě zůstává CK.
11) Zákazník má právo reklamovat pobyt pouze v případě, že zařízení či jeho vybavení neodpovídá věcnému popisu uvedenému
v propagačních materiálech CK, a to u delegáta CK viz odst. V.
těchto VP.
IX. Pojištění
V ceně všech zájezdů a pobytů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. CK proto nabízí všem klientům možnost sjednání cestovního
pojištění společnosti UNIQA pojišťovna a.s. (dále jen pojišťovna).
V případě sjednání cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi
klientem a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou skupinovou
pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici k nahlédnutí
u CK. Případnou škodnou událost řeší klient přímo s pojišťovnou.
CK upozorňuje, že klient, který si nabízené cestovní pojištění
nesjedná, přebírá sám plnou odpovědnost za případné důsledky
škod z toho plynoucích. Pojištění pro případ zrušení cesty (storno)
je platné pouze v případě sjednání (zakoupení) současně při objednání zájezdu (pobytu).
Rozsah pojistného krytí a maximální pojistné částky cestovního
pojištění pojišťovny je ve zvláštním dokumentu jako Příloha č. 1.
Cestovní pojištění se sjednává jako příplatek k základní ceně zájezdu (pobytu), dle počtu dnů strávených v zahraničí.
Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „zákon“), příslušnými ustanoveními
ostatních právních předpisů ČR. Informacemi pro klienta a Všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a případné doplňkové pojištění (dále jen „UCZ/Ces/20, č. EU5361/1/E a případně DPP/Ces/A/20, č. EU5362/1/E“). UCZ/Ces/20,
č. EU5361/1/E a Informace pro klienta tvoří nedílnou součást této
pojistné smlouvy.

Prohlašuji, že jsem převzal a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen s Informacemi pro klienta, které rovněž
obsahuje poučení o ochraně osobních údajů, a s UCZ/Ces/20, č.
EU5361/1/E jejich obsahu rozumím a s obsahem souhlasím. Svým
podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s pojistnou smlouvou,
že tato odpovídá mým zájmům pojistným potřebám, a dále prohlašuji, že s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny
včetně změny osobních a jsem si vědom případných negativních
následků nenahlášení změn (zejména při doručovací korespondence).

XI. Doporučení pro klienta
Každý klient cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. (Ne)
možnost očkovat se je okolností na straně zákazníka, za kterou
CK nenese odpovědnost. Pokud se klient z vlastní vůle rozhodne
nečerpat objednané a zaplacené služby, nevzniká mu ze strany CK
nárok na finanční kompenzaci těchto nevyužitých služeb.
XII. Závěrečná ustanovení
1) Zákazník je zodpovědný za správnost uvedených osobních údajů
jeho vlastních i osob spolucestujících. Zákazník bere na vědomí
informace uvedené v katalogu zájezdů, případně informace
uvedené v dodatečné písemné nabídce. Veškeré informace
a údaje obsažené v materiálech CK o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich
přípravy. CK je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností odpovídajícím způsobem upravit.
2) Zákazník souhlasí jménem svým i jménem spolucestujících osob
s použitím osobních údajů uvedených v této smlouvě (v souladu se zákonem 101/2000Sb) pro účely zasílání nabídek služeb
cestovního ruchu na adresu jeho i osob spolucestujících.
3) Tyto VP nabývají platnosti dnem 10. 10. 2021
Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4
Tel: (+420) 221 586 660
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Zavazuji se plnit povinnosti uvedené ve UCZ/Ces/20, č. EU5361/1/E
a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo
odmítnutí pojistného plnění). V případě vzniku škodné události
zprošťuji ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady, orgány správy sociálního zabezpečení, státní zastupitelství, policii a další orgány činné
v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, záchrannou službu
(včetně horské služby) a další orgány veřejné správy
a zaměstnavatele k poskytnutí informací a dokladů ze zdravotnické
a jiné dokumentace povinnosti mlčenlivosti, dále zmocňuji pojistitele, aby si od lékařů
a zdravotnických zařízení vyžádal nutné informace o mém zdravotním stavu bez obsahového omezení.
Jako zákazník cestovní kanceláře jsem uzavřel smlouvu o zájezdu
či objednávku cestovních služeb pro více osob (např. rodinných
příslušníků, apod.) Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené pro- V Ostravě dne 10. 10. 2021
hlášení učinit i jménem těchto osob. Pro tento případ se zavazuji, Ing. Lukáš Třešňák
že tyto osoby seznámím také s obsahem pojistné smlouvy, UCZ/ Jednatel
Ces/20, č. EU5361/1/E a Informacemi pro klienta.
X. Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní
kanceláře
Tato pojistná smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě, zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (dále jen „zákon č.
159/1999 Sb.“), a Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře VPP UCK – 2016/01“,
které tvoří nedílnou součást této smlouvy a pojištěním jsou kryté:
- doprava z místa pobytu v zahraničí do ČR, jestli je doprava součásti zájezdu
- zaplacená záloha nebo cena zájezdu, jestli se zájezd neuskutečnil
- rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, jestli byl zájezd poskytnut částečně.
Nároky objednávatele v případě pojistné události je potřebné
uplatnit na níže uvedenou kontaktní adresu nebo telefonním čísle, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, ve kterém měl být zájezd
skončen.

Pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře
Tento doklad stvrzuje, že cestovní kancelář sjednala pojištění, z něhož vzniká zákazníkovi
cestovní kanceláře právo na pojistné plnění v případech, kdy:
a) cestovní kancelář z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi repatriaci, pokud je
odpovědný za přepravu;
b) cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu
zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu;
c) cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou
cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Pojištění se vztahuje pouze na zájezdy dle § 1 b bod 1 č. 159/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů potřebných pro šetření škodní události a další podrobnosti
týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále
v obchodních místech Generali České pojišťovny.
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SLEVA

40%

Pro osoby nad 55 let

v termínech

01. 05. – 25. 06. 2022 a 03. 09. – 30. 09. 2022

CHERRY TOUR s.r.o.

Zengrova 27
Ostrava - Vítkovice
703 00
•
Tel.: +420 596 924 531
Mobil: +420 725 120 440
E- mail: info@cherry-tour.cz
•

www. cherry-tour.cz
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