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Cestovní kancelář
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Cestovní kancelář Votrok | Chelčického 931 | 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 534 066 | Mobil: 725 848 429 | E-mail: votrok@votrok.cz

www.votrok.cz

Při zaplacení 50 % z celkové ceny zájezdu do 31.12.2017

Při zaplacení 50 % z celkové ceny zájezdu do 31.1.2018

sleva 800,- Kč na osobu

sleva 400,- Kč na osobu

Kompletní ceny

Itálie
Chorvatsko



Řím

Caorle Itálie
Caorle

Pobytová
taxa

v Itálii
je již

zahrnuta
v ceně

Starobylé městečko Caorle leží v severním cípu Jaderského 
moře, 70 km severovýchodně od Benátek. Ve středověku 
bylo sice malým, ale významným, přístavem Benátské 
republiky. 
Caorle je v mnoha ohledech naprosto unikátní, díky své 
poloze je často nazýváno „malými Benátkami“.  Klikaté 
uličky v centru města, bývaly ještě před několika sty lety 
vodními kanály, které byly později zasypány. Díky svému 
kouzlu ho často navštěvoval i Ernest Hemingway. 
Caorle je ale taktéž vyhlášeným rybářským centrem 
se staletou a dodnes živoucí tradicí. Jako jedno z mála 
turistických středisek na pobřeží má dochované historické 
centrum města.  Nechybí ani centrum zábavy, ať už se 
jedná o lunapark, aquapark nebo animační programy. 
Pláže v Caorle jsou vhodné především pro malé děti, 
zdravotně postižené a seniory, díky pozvolnému 
a bezpečnému vstupu do moře. Lze si pronajmout plážový 
servis, k dispozici jsou zde bary, sociální zařízení, sprchy 
a dětské hřiště.

Termíny a ceny zájezdů do Caorle
pro školy a skupiny

11.05. – 20.05.2018 5.300 Kč  osoba/pobyt
18.05. – 27.05.2018 5.800 Kč  osoba/pobyt
21.09. – 29.09.2018 5.500 Kč  osoba/pobyt

Ubytování vždy na 7 nocí.
Strava začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den 
odjezdu (po domluvě možnost plné penze a pitného 
režimu). Doprava je prováděna autobusem s klimatizací, 
DVD a možností občerstvení.

Ceny zahrnují ubytování v hotelu Tiepolo, dopravu,
polopenzi, služby delegáta, pojištění cestovní kanceláře 
proti úpadku a pobytovou taxu.
Za každých 20 platících osob 1 osoba zdarma.
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Prohlídka historického centra Portogruara spojená s návštěvou vinného sklepa, s ochutnávkou vína a s občerstvením – 18 EUR

Prohlídka Benátek denní (8:00 – 16:30), doprava kombinovaná autobusem a lodí – 25 EUR

Prohlídka Benátek odpolední (13:00 – 21:30), doprava kombinovaná autobusem a lodí – 25 EUR

Celodenní návštěva Benátek    lodí z přístavu v Caorle (8:00 – 18:00) – 35 EUR

Večerní plavba lodí podél pobřeží Caorle – 12 EUR

Návštěva města Verona a Lago di Garda s koupáním v jezeře – 39 EUR

Celodenní návštěva Benátek a ostrovů Murano a Burano – 38 EUR

Návštěva města Terst a zámku Miramare, Aquillea – 30 EUR

Prohlídka města Verona s operou  v Aréně (vstupenka v ceně)  - 70 EUR

Projížďka vláčkem po Caorle

Návštěva vodního parku v Caorle

Během Vašeho pobytu v Caorle se můžete zúčastnit výletů, které pořádáme

Ceny jsou pouze orientační

a platí se v EUR  na místě u delegáta.



Hotel Tiepolo
Hotel Tiepolo se nachází v klidné uličce, zhruba 150 metrů 
od moře, nedaleko historického centra. Klienti mohou 
využít velkou terasu před hotelem, výtah, bar za české 
koruny i možnosti půjčení jízdních kol. Na hotelu je 
k dispozici bezdrátové připojení k internetu a TV se 
satelitním příjmem českých programů. Na hotelu je stálý 
delegát. 
Ubytování je v 1, 2, 3 a 4 lůžkových pokojích se sociálním 
zařízením a balkonem.  Strava začíná večeří v den příjezdu 
a končí snídaní v den odjezdu. Snídaně probíhají formou 
švédských stolů, večeře jsou servírované o 2 chodech 
(polévka nebo předkrm, hlavní jídlo, salátový bar). Po 
předchozí domluvě je možné připravit bezlepkovou stravu 
a každý den  během pobytu možnost dokoupení obědů 
(cena 4-6 EUR). 
Ubytování klientů probíhá mezi 12:00-13:00 hodinou. 
V den odjezdu jsou k dispozici toalety, sprcha i prostor pro 
zavazadla. 

Hotel Tiepolo/odjezdy v pátek

Rezidence Colombo 
Velmi oblíbený apartmánový komplex, vzdálený 30 metrů 
od moře a 150 metrů od hotelu Tiepolo. Apartmán pro 
3 – 4 osoby je moderně vybavený s klimatizací. Má ložnici 
s manželskou postelí, obývací místnost s rozkládacím  
gaučem pro 2 osoby a kuchyní, sociální zařízení, balkon. 
K apartmánu náleží výtah, bazén, dětský bazén, sluneční 
terasa a lehátka v 6. patře na střeše budovy. Klienti mohou 
zaparkovat v přízemních garážích. 
Pobyt je od soboty do soboty. Cena je uvedena za celý 
apartmán, bez dopravy!

Uvedené ceny zahrnují:
ubytování, služby delegáta, pojištění cestovní kanceláře 
proti úpadku a pobytovou taxu. 
Při zaplacení 50 % z celkové ceny zájezdu do 31.12.2017 
je poskytnuta sleva 1.000,- Kč na apartmán. 

Termíny a ceny dospělá osoba děti do 12 let

TP1 25.5.-3.6. 7.400,- Kč 6.400,- Kč

TP 2 1.6.-10.6. 7.800,- Kč 6.800,- Kč

TP 3 8.6.-17.6. 7.900,- Kč 6.900,- Kč

TP 4 15.6.-24.6. 8.300,- Kč 7.300,- Kč

TP 5 22.6.-1.7. 8.900,- Kč 7.900,- Kč

TP 6 29.6.-8.7. 9.100,- Kč 8.100,- Kč

TP 7 6.7.-15.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TP 8 13.7.-22.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TP 9 20.7.-29.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TP 10 27.7.- 5.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TP 11 3.8.-12.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TP 12 10.8.-19.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TP 13 17.8.-26.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TP 14 24.8.-2.9. 8.600,- Kč 7.600,- Kč

TP 15 31.8.-11.9. 8.700,- Kč 7.700,- Kč

TP 16 9.9.-21.9. 7.900,- Kč 6.900,- Kč

(9 nocí)

(10 nocí)
Termíny a ceny cena za apartmán

12.5.-19.5. 9.000,- Kč

19.5.-26.5. 11.000,- Kč

26.5.-2.6. 14.000,- Kč

2.6.-9.6. 15.000,- Kč

9.6. – 16.6. 16.000,- Kč

16.6.- 23.6. 18.000,- Kč

23.6.-30.6. 19.000,- Kč

30.6.-7.7. 23.000,- Kč

7.7. – 14.7. 23.000,- Kč

14.7. – 21.7. 23.000,- Kč

21.7.-28.7. 23.000,- Kč

28.7.-4.8. 23.000,- Kč

4.8.-11.8. 25.000,- Kč

11.8.-18.8. 25.000,- Kč

18.8.-25.8. 25.000,- Kč

25.8.-1.9. 19.000,- Kč

1.9.-8.9. 16.000,- Kč

8.9.-15.9. 14.000,- Kč

15.9.-22.9. 10.000,- Kč

Termíny a ceny dospělá osoba děti do 12 let

TS 1 23.5.-5.6.(11 nocí) 7.900,- Kč 6.900,- Kč

TS 2 3.6.-15.6. (10 nocí) 8.200,- Kč 7.200,- Kč

TS 3 13.6.-22.6. 7.900,- Kč 6.900,- Kč

TS 4 20.6.-29.6. 8.700,- Kč 7.700,- Kč

TS 5 27.6.- 6.7. 9.100,- Kč 8.100,-Kč

TS 6 4.7.-13.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TS 7 11.7.-20.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TS 8 18.7.-27.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TS 9 25.7.-3.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TS 10 1.8.-10.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TS 11 8.8.-17.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TS 12 15.8.-24.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

TS 13 22.8.-31.8. 8.800,- Kč 7.800,- Kč

TS 14 29.8.-10.9. 8.900,- Kč 7.900,- Kč

TS 15 8.9.-20.9. 8.000,- Kč 7.000,- Kč

(10 nocí)

(10 nocí)

Hotel Tiepolo/odjezdy ve středu

Uvedené ceny zahrnují:
ubytování v hotelu Tiepolo, dopravu moderním autobusem 
s klimatizací, DVD a možností občerstvení, polopenzi, 
služby delegáta, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 
a pobytovou taxu.  



Možnost přikoupení polopenze:
dospělá osoba: 2.400,- Kč/osoba/týden
dítě do 12 let: 1.200,- Kč/osoba/týden

Možnost přikoupení večeří:
dospělá osoba: 1.800,- Kč/osoba/týden
dítě do 12 let: 900,- Kč/osoba/týden

Možnost přikoupení snídaní:
dospělá osoba: 600,- Kč/osoba/týden
dítě do 12 let: 300,- Kč/osoba/týden

Ceny za apartmány zahrnují:
ubytování, dopravu, služby delegáta, pojištění cestovní 
kanceláře proti úpadku a pobytovou taxu. Apartmány jsou 
prodávány bez stravy, ale s možností stravu dokoupit. 
Snídaně i večeře se podávají na hotelu Tiepolo. Apartmány 
se předávají čisté a uklizené, závěrečný úklid provádí klienti 
sami. Při převzetí apartmánu je nutné složit vratnou kauci  
1.000,- Kč (50 EUR).

Slevy pro hotel i apartmány:
 děti do 3 let bez nároku na lůžko a polopenzi platí
 pouze dopravu 1600 Kč za dítě
 sleva na vlastní dopravu 1000 Kč za osobu

Příplatky pro hotel i apartmány:
 stálé místo na pláži v květnu a září 800 Kč/pobyt/2 osoby
 stálé místo na pláži v červnu 1.200 Kč /pobyt/2 osoby
 stálé místo na pláži v červenci a srpnu 1.500 Kč/pobyt/
 2 osoby
 přistýlka na hotelu Tiepolo (pouze ve 2lůžkovém pokoji)
 – pevná cena 6.000,- Kč
 4. lůžko ve 4lůžkovém pokoji na hotelu Tiepolo pro děti
  do 15 let – pevná cena 5.000,- Kč

Doprava:
U všech zájezdů je v ceně zahrnuta doprava.
Odjezd z Hradce Králové je ve večerních hodinách 
s možností nástupu kdekoliv na trase z Hradce Králové 
do Znojma. Příjezd do Caorle v ranních hodinách. Odjezd 
z Caorle ve večerních hodinách. Návrat do České republiky 
- Hradce Králové je v cca v 6 hodin ráno.

Můžete si také zakoupit pouze dopravu:
Hradec Králové – Caorle a zpět: 1.800 Kč za osobu.
Cesta pouze tam nebo zpět: 1.200 Kč za osobu.

Apartmány Caorle/odjezdy ve středu

Apartmány Caorle
Apartmány A pro 2–4 osoby:
ložnice s kuchyňským koutem, soc. zařízení, balkon/terasa, 
ložní prádlo

Apartmány B pro 3–4 osoby:
ložnice, kuchyň s obývacím pokojem a rozkládacím 
gaučem, sociální zařízení, balkon/terasa, ložní prádlo

Apartmány C pro 4–6 osob:
2 ložnice, kuchyň s obývacím pokojem a rozkládacím 
gaučem, sociální zařízení, balkon/terasa, ložní prádlo

Ubytování klientů v apartmánech probíhá mezi 12:00-13:00 hod.

Apartmány Caorle/odjezdy v pátek

Termíny a ceny dospělá osoba děti do 12 let

APCP1 25.5.-3.6. 5.400,- Kč 4.400,- Kč

APCP 2 1.6.-10.6. 5.800,- Kč 4.800,- Kč

APCP 3 8.6.-17.6. 5.900,- Kč 4.900,- Kč

APCP 4 15.6.-24.6. 6.300,- Kč 5.300,- Kč

APCP 5 22.6.-1.7. 6.900,- Kč 5.900,- Kč

APCP 6 29.6.-8.7. 7.100,- Kč 6.100,- Kč

APCP 7 6.7.-15.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCP 8 13.7.-22.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCP 9 20.7.-29.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCP 10 27.7.- 5.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCP 11 3.8.-12.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCP 12 10.8.-19.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCP 13 17.8.-26.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCP 14 24.8.-2.9. 6.600,- Kč 5.600,- Kč

APCP 15 31.8.-11.9. 6.700,- Kč 5.700,- Kč

APCP 16 9.9.-21.9. 5.900,- Kč 4.900,- Kč

(9 nocí)

(10 nocí)

Termíny a ceny dospělá osoba děti do 12 let

APCS 1 23.5.-5.6. 5.900,- Kč 4.900,- Kč

APCS 2 3.6.-15.6. 6.200,- Kč 5.200,- Kč

APCS 3 13.6.-22.6. 5.900,- Kč 4.900,- Kč

APCS 4 20.6.-29.6. 6.700,- Kč 5.700,- Kč

APCS 5 27.6.- 6.7. 7.100,- Kč 6.100,- Kč

APCS 6 4.7.-13.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCS 7 11.7.-20.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCS 8 18.7.-27.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCS 9 25.7.-3.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCS 10 1.8.-10.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCS 11 8.8.-17.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCS 12 15.8.-24.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APCS 13 22.8.-31.8. 6.800,- Kč 5.800,- Kč

APCS 14 29.8.-10.9. 6.900,- Kč 5.900,- Kč

APCS 15 8.9.-20.9. 6.000,- Kč 5.000,- Kč

(11 nocí)

(10 nocí)

(10 nocí)

(10 nocí )



POBYTOVÝ ZÁJEZD DO ITÁLIE S VÝLETY – ZAHÁJENÍ SEZONY (18.5. – 25.5.2018)
18.05.  odjezd z Hradce Králové 

19.05.  příjezd v ranních hodinách do Caorle, návštěva
  trhů, ubytování

20.05.  volno

21.05.  večer návštěva vinného sklípku s ochutnávkou vína

22.05.  odpoledne výlet do Benátek

23.05.  volno

24.05.  ve večerních hodinách odjezd z Caorle

25.05.  v ranních hodinách příjezd do Hradce Králové

Cena zahrnuje: ubytování na hotelu Tiepolo (5 nocí), 
dopravu autobusem, polopenzi (5x), pobytovou taxu,  výlet 
do Benátek, návštěvu vinného sklípku, pojištění cestovní 
kanceláře proti úpadku a průvodce

Na tento zájezd se nevztahuje časová sleva za včasný 
nákup.
Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu je 
35 osob.

 Cena: 5490 Kč/osoba

Poznávací zájezdy CK Lada 2018
Krakow, Osvětim

Krakow, Vělička

Energylandia – zábavný park v Polsku

Budapešť, Bratislava

Půvaby Solné Komory

Paříž, Versailles

Františkovy Lázně

Wroclaw

Legoland

21.4.2018 | 1.290,- Kč

12.5. 2018 | 1.290,- Kč

19.5.2018 | 1.290,- Kč

28.4. – 1.5.2018 | 4.890,- Kč

5.5. – 8.5.2018 | 4.790,- Kč

16.5. – 20.5.2018 | 5.490,- Kč

20.5. – 26.5.2018 | od 6.750,- Kč

2.6. 2018 | 890,- Kč

vstupné do Osvětimi nutno uhradit při přihlášení

děti do 140 cm vstupné 59 Zl.

nad 140 cm vstupné 109 Zl.

3x ubytování

3x ubytování se snídaní

2x ubytování se snídaní

6x ubytování se snídaní

2.6.2018 | 2.190,- Kč

děti do 16-ti let 1.990,- Kč vč. vstupenky

Od Julských Alp k Jaderskému moři

Česko-Saské Švýcarsko

Orlí hnízdo, solné doly,
slavnosti slunovratu

v Českém Krumlově

To nejhezčí ze Slovenska
Vysoké, Nízké a Belianské Tatry

umava, Srní

Drážďany, Berlín, Postupim

Horní Lužice
Oybin, Žitava, Budyšín

Víkend v Olomouci a Ostravě

Š

1.6. – 3.6.2018 | 4.790,- Kč

2x ubytování se snídaní

14.6. – 17.6.2018 | 4.550,- Kč

22.6. – 24.6.2018 | 2.490,- Kč

29.7. – 4.8.2018 | ceny od 8.150,- Kč

3.9. – 9.9.2018 | cena od 6.750,- Kč

14.9. – 16.9.2018 | 4.390,- Kč

22.9.2018 | 890,-Kč

28.9.-30.9.2018 | 2,690,- Kč

3x ubytování s polopenzí

1x ubytování se snídaní

6x ubytování s polopenzí

2x ubytování se snídaní

2x ubytování se snídaní



Chorvatsko
Baška Voda

Penzion Goran
Penzion leží 150 metrů od moře a má nádhernou velikou 
venkovní terasu pro posezení klientů. Ubytování je ve 2 a 3 
lůžkových pokojích se sociálním zařízením, balkonem nebo 
terasou. Klientům je k dispozici lednice i varná konvice na 
chodbě.  Stravování je formou polopenze, kdy u snídaně 
jsou švédské stoly a večeře je servírovaná (výběr z menu). 
Strava začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den 
odjezdu. 
Ubytování klientů probíhá do 12:00 hodin.
Cena u penzionu Goran zahrnuje ubytování, dopravu, 
polopenzi, služby delegáta, pobytovou taxu a pojištění 
cestovní kanceláře proti úpadku. 

Termíny a ceny dospělá osoba děti do 12 let

G1 5.6.-17.6. 8.300,- Kč 7.300,- Kč

G2 15.6.-26.6. 8.600,- Kč 7.600,- Kč

G3 24.6.-3.7. 8.900,- Kč 7.900,- Kč

G4 1.7.-10.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

G5 8.7.-17.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

G6 15.7.-24.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

G7 22.7.-31.7. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

G8 29.7.-7.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

G9 5.8.-14.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

G10 12.8.-21.8. 9.200,- Kč 8.200,- Kč

G11 19.8.-28.8. 8.900,- Kč 7.900,- Kč

G12 26.8.-4.9. 8.400,- Kč 7.400,- Kč

G13 2.9.-13.9. 8.400,- Kč 7.400,- Kč

G14 11.9.-23.9. 8.300,- Kč 7.300,- Kč

(10 nocí)

(9 nocí)

(9 nocí)

(10 nocí)

Pobytová
taxa je již
zahrnuta
v ceně

Baška Voda

Baška Voda je malé městečko nacházející se na dalmáckém 
pobřeží, 10 km od Makarské, obklopené Jaderským mořem.  
Z někdejší malé osady se v průběhu let stalo jedno 
z nejznámějších letovisek na Makarské riviéře. Dříve to bylo  
rybářské městečko, žijící hlavně ze zemědělství a rybolovu. 
Dodnes se tu pěstují hojně olivy, vinná réva nebo fíky. 
Jsou zde krásné a dlouhé oblázkové pláže s hrubým pískem, 
táhnoucí se oběma směry. Při koupání v moři se můžete 
kochat pohledem na pohoří Biokovo. Příjemný borový 
porost, který dosahuje až k plážím, poskytuje příjemný 
stín.  Přímo na pláži můžete využít půjčovnu vodních skútrů, 
vodních lyží, lety padákem a projížďky na člunech. 
Baška Voda je vhodná pro rodiny s dětmi i pro seniory. 
Kromě nádherně průzračného moře se toto město může 
pochlubit fascinujícím pohořím Biokovo. 

Během Vaší dovolené určitě navštivte nějaký z výletů:
- celodenní výlet lodí na ostrovy Hvar i Brač (s obědem) 
- výlety mikrobusem – Makarská, Split, Omiš, Biokovo 
- večerní výlet lodí do Makarské s občerstvením 
- přímo na pláži možnost využít veškeré vodní vyžití
Platba je v HRK v místě pobytu u delegáta. 



Apartmány Baška Voda
 Apartmány pro 2–3 osoby.
 vybavený kuchyňský kout s obývací místností, balkon
  nebo terasa, WC se sprchou, ložní prádlo.
 Apartmány pro 4–6 osob.
 2 ložnice, kuchyň, balkon, klimatizace, WC se sprchou,
 ložní prádlo.
Ubytování klientů probíhá do 12:00 hodin. 

Možnost přikoupení večeří:
dospělá osoba: 1.800,- Kč/osoba/týden
dítě do 12 let: 1.500,- Kč/osoba/týden

Termíny a ceny dospělá osoba děti do 12 let

APBV1 5.6.-17.6. 6.300,- Kč 5.300,- Kč

APBV2 15.6.-26.6. 6.600,- Kč 5.600,- Kč

APBV3 24.6.-3.7. 6.900,- Kč 5.900,- Kč

APBV4 1.7.-10.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APBV5 8.7.-17.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APBV6 15.7.-24.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APBV7 22.7.-31.7. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APBV8 29.7.-7.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APBV9 5.8.-14.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APBV10 12.8.-21.8. 7.200,- Kč 6.200,- Kč

APBV11 19.8.-28.8. 6.900,- Kč 5.900,- Kč

APBV12 26.8.-4.9. 6.400,- Kč 5.400,- Kč

APBV13 2.9.-13.9. 6.400,- Kč 5.400,- Kč

APBV14 11.9.-23.9. 6.300,- Kč 5.300,- Kč

(10 nocí)

(9 nocí)

(9 nocí)

(10 nocí)

Uvedené ceny zahrnují:
Dopravu, ubytování, služby delegáta, pobytovou taxu 
a pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, polopenzi 
( jen u penzionu Goran).

Slevy (penzion i apartmány):
 děti do 3 let bez nároku na lůžko a polopenzi platí
 pouze dopravu 2000 Kč za dítě
 sleva na vlastní dopravu 1000 Kč za osobu

Příplatky pro penzion i apartmány:
 přistýlka na penzionu Goran pevná cena 6.000 Kč/za
 osobu

Doprava:
U všech zájezdů je v ceně zahrnuta doprava. Odjezd 
z Hradce Králové je ve večerních hodinách s možností 
nástupu kdekoliv na trase z Hradce Králové do Znojma. 
Příjezd do Bašky Vody je v ranních hodinách, odjezd 
z Bašky Vody opět ve večerních hodinách. Návrat do České 
republiky – Hradce Králové je další den dopoledne. 

 Můžete si také zakoupit pouze dopravu:
 Hradec Králové–Baška Voda a zpět: 2000 Kč za osobu.
 Cesta pouze tam nebo zpět: 1600 Kč za osobu.



Informace pro klienty
 Cestovní doklady
Občané České republiky včetně dětí musí mít
pro vycestování do zahraničí platný cestovní pas nebo 
občanský průkaz.  Řidiči dále potřebují řidičský průkaz, 
doklady od vozidla a zelenou kartu.

 Způsoby platby
V cestovní kanceláři hotově.  V cestovní kanceláři 
platební kartou.  Bankovním převodem na číslo účtu 
uvedené v cestovní smlouvě.  Poukázkami SODEXO
Flexi Pass, Holiday Pass nebo Dárkový Pass (poukázkami
lze pokrýt zájezd v celé jeho výši).
Zájezdy je možno jakýmkoli z výše uvedených způsobů 
platit celé, popřípadě zálohu do dvou týdnů od sepsání 
cestovní smlouvy. Doplatek minimálně jeden měsíc 
před odjezdem.

 Dárkové poukazy
V cestovní kanceláři je možnost zakoupení dárkových 
poukazů v libovolné hodnotě dle přání zákazníka.

Všeobecné smluvní podmínky
1. Smluvní vztah
Předmětem smluvního vztahu jsou zájezdy a pobyty (soubory služeb) pro jed-

notlivce i skupiny, které jsou vypsány, tj. s předem vyhlášeným programem stanove-
ným rozsahem služeb a cenou (dle katalogové nabídky).

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky zájezdu (dále jen zákazník) a cestovní 
kanceláří Hynek Souček – provozování cestovní kanceláře (CK VOTROK) (dále jen 
CK) se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a zákona č. 159/1999 
Sb. a je upraven v těchto všeobecných smluvních podmínkách. Smluvní vztah mezi 
zákazníkem a CK vzniká na základě vyplněné, podepsané a předané smlouvy o  zá-
jezdu a zaplacením celkové dohodnuté ceny zájezdu. Smluvní vztah mezi zákazní-
kem a CK vzniká i prostřednictvím smluvního prodeje. Smluvním prodejem je mí-
něna cestovní agentura nebo cestovní kancelář, která má s CK uzavřenou řádnou 
smlouvu o obchodním zastoupení. Cestovní smlouvu u nezletilých osob do 18ti 
let musí podepsat jejich zákonný zástupce. Cestovní smlouva platí a je závazná i 
pro osoby uvedené v cestovní smlouvě ze strany zákazníka. Za smluvní závazky 
dalších přihlášených osob ručí zákazník jako za své vlastní. Potvrzením Cestovní 
smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby cestovního ruchu v dohod-
nutém rozsahu.

2. Cena a platební podmínky
Cena zájezdu je cenou smluvní mezi zákazníkem a CK. Orientační ceny zájez-

dů a pobytů jsou uvedeny v katalogu CK. Pro zákazníka je však závazná ta cena, 
která je uvedena v cestovní smlouvě. CK je oprávněna při vzniku smluvního vztahu 
u vypsaných zájezdů a pobytů požadovat zálohu min. ve výši 50 % z celkové ceny, 
doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací 
souboru služeb cestovního ruchu. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší 
než 30 dnů před nástupem zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny. 
CK je oprávněna v případě snížení kurzů nebo devalvace Kč o více než 10 % opro-
ti kurzům vyhlášeným ČNB v době stanovení ceny zájezdů a pobytů i jednotlivých 
služeb upravit příslušným způsobem ceny zájezdů, pobytů i jednotlivých služeb uve-
dených v cenících. CK má právo v případě zvýšení cen služeb od dodavatelů služeb 
oproti cenám v době stanovení cen zájezdů, pobytů i jednotlivých služeb upravit 
příslušným způsobem cenu dohodnutou se zákazníkem. CK je povinna písemně zá-
kazníkovi oznámit případnou změnu ceny zájezdu pobytu i jednotlivých služeb a to 
nejpozději do 14 dnů před realizací zájezdu, pobytu i jednotlivých služeb. Je-li tato 
nová cena vyšší o více než 10 % než cena uvedená v cestovní smlouvě, je zákazník 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a celá zaplacená částka mu bude bez zby-
tečného odkladu vrácena. Neodstoupí-li zákazník nejpozději do 2 dnů po oznámení 
změny ceny od smlouvy, má se za to, že s novou cenou souhlasí. Odstoupí-li zákazník 
později než 2 dny po obdržení oznámení o změně ceny, je povinen uhradit storno 
poplatky podle stornovacích podmínek.

3. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo:
na řádné poskytnutí potvrzených služeb, právo vyžadovat od CK (smluvního pro-

dejce) potřebné informace o okolnostech a náležitostech potvrzených služeb, právo 
být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými změnami programu zájezdu, 
rozsahu služeb a ceny, právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání slu-
žeb písemným odstoupením od cestovní smlouvy, právo na reklamaci vad a služeb 
na místě u delegáta, pokud nebude vada odstraněna na místě uplatní reklamaci pí-
semně nejpozději do 3 měsíců po návratu ze zájezdu, právo na ochranu osobních 
dat, která uvádí v cestovní smlouvě.

Zákazník je povinen:
pravdivě a úplně vyplnit cestovní smlouvu a k tomuto účelu předložit doklady 

podle požadavků CK, zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělé-
ho účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob jejichž 
zdravotní stav to vyžaduje, zaplatit cenu zájezdu poskytovaných služeb podle ceny 
uvedené v cestovní smlouvě, zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit 
nebo omezovat ostatní účastníky, dodržovat program zájezdu a řídit se pokyny zá-
stupce CK. V případě vážného narušování programu může být zákazník z další účasti 
vyloučen, přičemž ztrácí nárok na náhradu nevyužitých služeb.

4. Práva povinnosti CK
CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách. CK 

není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem sjednaných, potvr-
zených a zaplacených služeb. CK má právo, pokud nastanou okolnosti v plnění po-
skytovaných služeb, na změnu ubytování, poskytne-li náhradní ubytování ve stejné 
nebo vyšší kategorii, dále změnit trasu, příjezdová a odjezdová místa, typ dopravní-
ho prostředku, eventuální svozové prostředky apod.

CK je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (změny prováděné zahranič-
ními partnery, dopravci a jednotlivými dodavateli, nenaplnění stanoveného počtu 
skupiny či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele), které CK brání 
v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:

1. zrušit zájezd a informovat o tom zákazníka nejpozději 7 dnů před odjezdem, 
případně přesunout termín odjezdu a návratu.

2. změnit cenu (v tomto případě má účastník zájezdu právo odstoupit od smlouvy 
bez dalšího, pokud je původní cena navýšena o více než 10 % oproti ceně původní).

5. Stornovací podmínky
Stornovací poplatky účtuje CK zákazníkům při zrušení účasti za každou přihláše-

nou (zrušenou) osobu ve výši:
70 a více dnů před termínem zájezdu  ............................. 15 % z celkové ceny zájezdu
69–30 dnů před termínem zájezdu  .................................. 30 % z celkové ceny zájezdu
29–10 dnů před termínem zájezdu  .................................. 50 % z celkové ceny zájezdu
9–4 dny před termínem zájezdu  ....................................... 70 % z celkové ceny zájezdu
3 dny a kratší před termínem zájezdu  ...........................  90 % z celkové ceny zájezdu
Rozhodné datum pro stanovení výše stornovacího poplatku nastává dnem přijetí 

písemného oznámení o odstoupení od zájezdu. V případě, že za sebe odstupující 
vyšle na zájezd náhradníka, je povinen tuto změnu oznámit do 5 dnů CK.

6. Reklamace
Zákazník uplatní reklamaci ihned, pokud možno na místě u zástupce CK, aby 

mohla být závada odstraněna. Nelze-li závady odstranit na místě, uplatní zákazník 
písemně reklamaci nejpozději do 3 měsíců po návratu ze zájezdu, pobytu. Na poz-
dější reklamace nebude brán zřetel. CK má povinnost reklamaci řádně prozkoumat 
a vyřídit jí do 30 dnů od jejího uplatnění. V ostatním platí ustanovení obecně zá-
vazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku 
a zákona na ochranu spotřebitele.

7. Pojištění
a) Povinné smluvní pojištění Hynek Souček – Provozování CK VOTROK dle zákona 

159/1999 Sb. v případě jejího úpadku je zahrnuto v ceně zájezdu a obsahuje tato 
plnění: poskytnutí dopravy zákazníkovi z místa pobytu v zahraničí do České Repub-
liky, pokud je doprava součástí zájezdu vrácení zaplacené zálohy nebo ceny zájezdu, 
v případě, že se zájezd neuskutečnil vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu 
a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil z části

b) Ceny zájezdu nezahrnují cestovní zdravotní pojištění. Doporučujeme klientům 
sjednat toto pojištění u vybrané pojišťovny. Případnou pojistnou událost řeší zákaz-
ník přímo s pojišťovnou.

8. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že jsou mu tyto Všeobecné 

smluvní podmínky známy, že s nimi souhlasí a přijímá je. Tyto podmínky vstoupily 
v platnost dne 1.1.2014, kdy nabyly právní účinnost a vztahují se na katalogové zá-
jezdy CK VOTROK. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na cel-
kovou platnost podmínek a uzavření smlouvy.

 Na Vaši účast se těší pracovníci Cestovní kanceláře VOTROK.

Car-tour, spol. s r.o.
Mezinárodní a vnitrostátní autobusová doprava
Linková doprava
Kamionová doprava
Servis autobusů a nákladních vozidel

Pohřebačka 182, 533 45  Opatovice nad Labem
E-mail: doprava@car-tour.cz    www.car-tour.cz


