CK ENERGOTOUR CK ENERGOTOUR se od svého vzniku v roce 1990 zaměřuje na letní

pobyty u Středozemního moře – především v Chorvatsku a Itálii. Těší nás, že každým rokem roste
počet našich klientů a proto jsme pro letošní rok opět rozšířili počet míst i ubytovacích kapacit,
které Vám v našem katalogu a na naší internetové stránce www.ckenergotour.cz nabízíme. I letos
jsme zvolili nabídku systémem „stavebnice“ – samostatně nabízíme ubytování, dopravu a cestovní
pojištění a je pouze na Vás, které z našich služeb si vyberete.
Kromě individuální rekreace zajišťujeme i sportovní soustředění a firemní akce a školení v tuzemsku
i zahraničí – nabídku a kalkulaci Vám rádi vypracujeme na základě Vašich požadavků.
Za uplynulých 23 let si cestovní kancelář ENERGOTOUR našla svůj stálý okruh individuálních
i firemních klientů, kteří se k nám pravidelně vracejí. Budeme rádi, pokud se i Vy v letošní sezóně
rozhodnete využít naší nabídky, a uděláme vše pro to, abyste s námi prožili krásné a pohodové léto.
		

Jaromír Cmíral

Cestovní kancelář je pojištěna podle zákona č.159/99 Sb. u pojišťovny Union pojistnou smlouvou č. 1162515.

ENERGOTOUR

s.r.o., cestovní kancelář, Vršovická 67, 100 00 Praha 10
(zastávka Slavia, křižovatka ul. Vršovická a Bělocerkevská, proti nákupnímu centru Tesco Eden)

tel.: 272735174, fax: 272733741, e-mail: info@ckenergotour.cz, www.ckenergotour.cz

Pro usnadnění plánování Vaší letní dovolené:
Letní prázdniny jsou v roce 2014 od soboty 28. června do neděle 31. srpna.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA CHORVATSKO

Cena dopravy zahrnuje: přepravu jedné osoby (každá osoba i dítě
musí mít vlastní sedačku), přepravu jednoho zavazadla do 15 kg
a jednoho osobního zavazadla. Přeprava zvířat není možná. Garance
místa v autobusu za příplatek 200 Kč. Doprava je zajišťována
zahraničními autobusy, převážně značkami Setra, Mercedes, Neoplan,
Bova. Autobusy jsou vybaveny klimatizací, videem/DVD přehrávačem,
občerstvením, WC. V případě požadavku na samostatnou přepravu
bez objednávky pobytu se všechny uvedené ceny zvyšují o 300 Kč.

DALMÁCIE - jižní
Odjezdy v pátek v poledních hodinách od 23.05. do 12.09.2014
Návrat do ČR vždy v neděli okolo poledne (od 01.06. do 21.09.2014)

ISTRIE
Odjezdy v pátek odpoledne od 23.05. do 12.09.2014
Návrat do ČR vždy v neděli dopoledne (od 01.06. do 21.09.2014)
Česká republika
Odjezdové místo
PRAHA
BRNO
PŘÍBRAM
PÍSEK
STRAKONICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PLZEŇ *)

Cena za osobu

zpáteční
1 990 Kč

jednosměrná
1 500 Kč

Chorvatsko
Místo pobytu

NOVIGRAD
LANTERNA
POREČ
BANJOLE
RABAC

Česká republika
Odjezdové místo
PRAHA
BRNO
PŘÍBRAM
PÍSEK
STRAKONICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PLZEŇ *)
ÚSTÍ NAD LABEM *)

ÚSTÍ NAD LABEM *)

1) Při včasné rezervaci poskytujeme slevu:

Odjezdy v pátek v poledních hodinách od 23.05. do 12.09.2014
Návrat do ČR vždy v neděli dopoledne (od 01.06. do 21.09.2014)

PRAHA
BRNO
PŘÍBRAM
PÍSEK
STRAKONICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PLZEŇ *)

zpáteční
2 290 Kč

jednosměrná
1 800 Kč

ÚSTÍ NAD LABEM *)
*) Příplatek 200,- Kč. Další nástupní místa na dotaz.
    Svozy jsou zajišťovány pro min. 4 osoby.

2

jednosměrná
1 900 Kč

TUČEPI
PODGORA
IGRANE
DRVENIK
GRADAC
TRPANJ
OREBIĆ
PERNA

S L E V Y

DALMÁCIE - severní a střední

Cena za osobu

zpáteční
2 490 Kč

Chorvatsko
Místo pobytu

*) Příplatek 200,- Kč. Další nástupní místa na dotaz.
    Svozy jsou zajišťovány pro min. 4 osoby.

*) Příplatek 200,- Kč. Další nástupní místa na dotaz.
Svozy jsou zajišťovány pro min. 4 osoby.

Česká republika
Odjezdové místo

Cena za osobu

Chorvatsko
Místo pobytu
BIOGRAD
ŠIBENIK - SOLARIS
TROGIR
KAŠTEL ŠTAFILIĆ
SPLIT (trajekt na Hvar)
OMIŠ
BRELA
BAŠKO POLJE
MAKARSKA

4%

do 31.01.2014

3%        do 28.02.2014

pokud u jednotlivých kapacit není uvedeno jinak.
2) Pro stálé klienty (tj. pro ty, kteří s námi již alespoň
1x cestovali) ještě navíc 3%.
Výše uvedené slevy lze kombinovat.
3) Dětské slevy a zvýhodněné termíny jsou uvedeny
přímo u jednotlivých hotelů a apartmánů.
Slevy se poskytují ze základních cen ubytování a stravování uvedených v katalogu - neposkytují se z příplatků,
tj. z dokoupené polopenze, přistýlky (v apartmánech)
dopravy, cestovního pojištění a dalších služeb.
Pro skupiny nad 15 osob kalkulujeme
ceny individuálně.

Foto na titulní straně: Pláž Divna (Chorvatsko - poblíž Trpanje) - Jaromír Cmíral

