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Přihlašování
1)  Zašlete nám vyplněnou Přihlášku - Cestovní smlouvu (na konci katalogu), nebo ji doručte do kan-

celáře. Potvrzenou Vám ji vrátíme spolu se složenkou na uhrazení zálohy. 
2)  E-mailem (vidi@ck-vidi.cz) - potřebujeme Vaše jméno, bydliště, mobil, datum narození a případně 

e-mail.
3)  Přihlásit se lze také pouze telefonicky (602 786 895). 

Vážení turističtí přátelé, dovolte nám nejdříve, abychom vám popřáli 
hodně zdraví a spokojenosti po celý rok 2019. 
Nyní, protože se opět přiblížil čas plánování dovolené, si Vám do-
volujeme zaslat nabídku naší již 30. sezóny, kterou jsme pro Vás 
připravili. Nabízíme Vám zájezdy opět do maďarských termálních 
lázní, zájezdy pobytové, pobytové s poznáním, poznávací a pozná-
vací s turistikou z jednoho místa.  Kromě našich tradičních zájezdů, 
a také několika novinek, Vám nabízíme osobní přístup k řešení 
Vaší dovolené a pohodovou rodinnou atmosféru na zájezdech.
Věříme, že Vás některý ze zájezdů zaujme a budeme moc potěšeni, 
když si některý z nich vyberete.
Nyní si Vám dovolujeme podat několik základních informací:
 přidělovat místa v autobuse budeme zejména podle termínu 
přihlášení,
 je možné platit šeky firmy Edenred, se kterou máme uzavřenou 
smlouvu.
 nástupní místa jsou zpravidla v Bruntále,  
Krnově, Opavě, Ostravě - Porubě, Přerově (zá-
jezdy do Maďarska), Olomouci, Brně a po trase  
(Nový Jičín, Prostějov,...).
 v naší CK si můžete do zahraničí sjednat 
cestovní pojištění Union za 24,- Kč / den.
 GDPR   (viz. Všeobecné podmínky)
Hodně krásných, nezapomenutelných  
zážitků a spokojenosti na dovolené  
za celý kolektiv naší CK přeje

Katalog zájezdů CK VIDI 
na rok 2019

Cestovní kancelář »VIDI«
Privat: (pro písemný kontakt ) Ing. V. Smolka, Neumannova 16
747 07 Opava     

Kancelář Opava: (pro osobní kontakt): Horní náměstí 47, 746 01 Opava 

mobil: 602 786 895      
E-mail: vidi@ck-vidi.cz http:// www.ck-vidi.cz   
IČ: 12696404  DIČ: CZ5703261773 č. účtu: 2300417827 / 2010

Otevřeno: pondělí, středa 13.30 - 15.00 hod.       úterý, čtvrtek 13.30 - 16.00 hod. 
 (od srpna bude otevírací doba ve zkráceném režimu)
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Ubytování je ve studiích jen 250 m od vstupu 
do areálu na klidném místě. Studia mají 1 pokoj 
(pro 2 osoby s možností 1 přistýlky pro dítě), kuchyň-
ku (s lednicí, nádobím, příbory) a sociální zařízení se 
sprchou či vanou, balkon.

Stravování: V areálu jsou velmi bohaté možnosti 
stravování od rána do večera za velmi příznivé 
ceny.  V blízkosti je také obchod, ve studiu možnost 
vlastního vaření.

Možnost zajistit snídaně za 110,- Kč / osobu za 1 sní- 
dani (bufet).

Cena s dopravou:

Sleva pro děti do 7 let ... 2.000,- Kč, sleva dítě od 7 let  
do 18 let ...  1.000,- Kč. 

Příplatek za 1 lůžkový pokoj 1.000,- Kč

Příplatek za klimatizaci:  700,- Kč za pobyt.

Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobu-
sem, 7 x ubytování s lázeňskou taxou, spotřebu ener-
gií, lůžkoviny, uvítací drink, delegáta CK.

Možnost vlastní dopravy - sleva 800,- Kč/osobu.

Maďarsko – Harkány / 19. sezóna

Harkány – král léčivých vod !!!

apartmány, studia

Doprava je zajištěna 
zahraničními autobusy s klimatizací.

Odjezdy z Bruntálu, Krnova, Opavy, Ostravy - 
Poruby, Příboru, Nového Jičína, Olomouce, Brna 
a po trase.

Harkány - termální lázně leží v nejteplejší a nej-
jižnější oblasti Maďarska, 26 km od starobylého 
města Pécs.

Lázeňský areál je situován v rozlehlém parku. Má 
celkem 8 bazénů s termální a minerální vodou 
teplou 25° C až 38 °C a nové velké tobogánové 
centrum - děti si taky hodně užijí.

Ubytování (studiový dům Fasor) je ve studiích 
jen asi 200 m od  areálu. Studia mají 1 pokoj 
(pro 2 osoby s možností 1 přistýlky), kuchyňku 
(s lednicí, nádobím, příbory) a sociální zařízení 
se sprchou či vanou a balkon.

Ubytování je možné i  v  apartmánovém domě  
Fortuna (naproti domu Fasor), kde jsou dva pokoje  
+ příslušenství. Vhodné pro ubytování 3 a 4 dospělých 
osob v jednom apartmánu nebo pro rodiny.

Léčivá voda obsahuje velmi aktivní karbonylsul-
fid. Jako jediná na světě obsahuje síru rozpuště-
nou ve formě plynu. Harkánská voda je tak velmi 
vhodná pro léčení pohybového ústrojí a kloubů, 
pro poúrazové léčení, léčení lupenky, gyne-
kologických potíží, zánětlivých onemocnění 
a neplodnosti.

Účinnost harkánské vody je obdivuhodná!!!

Stravování: Lze přiobjednat snídaně (švédské sto-
ly) za 130,- Kč/ snídani, večeře (výběr ze 3 menu) 
za 190,- Kč / večeři. Jsou zde bohaté možnosti stra-
vování za velmi příznivé ceny. Delegáti organizují 
podvečerní programy.

Cena s dopravou:
Termíny: noclehů cena Kč
24.5. – 2.6. 7 4.390,-
31.5. – 9.6. 7 4.590,-
7.6. – 16.6. 7 4.590,- 

14.6. – 27.6. 11 6.290,- 
25.6. – 7.7. 10 5.990,- 
5.7. – 14.7. 7 4.590,- 

12.7. – 21.7. 7 4.590,- 
2.8. – 11.8. 7 4.590,-
9.8. – 18.8. 7 4.590,-

16.8. – 25.8. 7 4.590,-
23.8. – 1.9. 7 4.590,-
30.8. – 8.9. 7 4.390,-

Sleva pro děti do 18 let ... 2000,- Kč

Sleva při ubytování ve 3 lůžkovém studiu v domě 
Fasor 200,- Kč / dospělou osobu (ne v domě Fortuna)

Dítě do 7 let zcela zdarma.

Příplatek za  1 lůžkový pokoj: 600,- Kč/pobyt při  
7  noclezích, 800,- Kč / pobyt při 10  noclezích  
a 900,- Kč / pobyt při 11 noclezích

Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobu-
sem, 7, 10, 11 x ubytování s lázeňskou taxou, spotře-
bu energií, lůžkoviny, uvítací drink, delegáta CK.

Možnost spojení dvou i více turnusů. 
Sleva na dopravu ... 1.200,- Kč/osobu.

Možnost vlastní dopravy (kdykoliv během 
roku v termínech nejlépe od soboty do soboty 
- ale není podmínkou) - sleva 1.200,- Kč/osobu. 
Vlastní dopravou lze jet na libovolný počet 
noclehů - cena bude poměrně vypočtena.
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Maďarsko – Hajdúszoboszló
termální lázně

hotelová studia

Městečko s mnoha hotely, atrakcemi, restauracemi 
- typická maďarská kuchyně, kavárny, čárdy, živá 
hudba na promenádě, tržnice,... má asi 25 tis. oby-
vatel a leží zhruba 220 km východně od Budapešti. 
Jsou to moderní a největší termály v Evropě. Celý 
komplex zahrnuje léčebnou část, „pláž“, veliký 
aquapark a aquapalace. Všichni si přijdou na své, 
ať dospělí, děti, starší i mladší !!!

Lázeňský areál - je velmi vhodný také pro děti, 
které si pobyt užijí. Má 3 bazény s léčivou vodou, 
4 termální zážitkové bazény, koupaliště s 13 růz-
nými bazény (např. Vlna, Bublinka, Děti, Omega,  
Tréning, plavecké, dětské, zážitkové bazény) a více  
než 30 ha zeleně včetně „Středomořské pláže“ -  
písčitá s pirátskou lodí, majákem a palmami. Aqua-
park (zvláštní vstupenka např. na 2 hodiny) s 15 obřími 
skluzavkami (tunel s volným pádem, Vodní smyčka, 
Super vlny, Tsunami, Vesmírná loď, Kamikadze, Twistr, 
Niagara,...).

Léčivá voda je bromitá s vysokým obsahem jódu. 
Léčba je vhodná zejména pro chronickou artriti-
du, degenerativní artrózu, zánětlivé onemocnění 
páteře, chronické neuropatie, neuralgie, chronické 
bolesti svalů, chronické kožní nemoci,...

Aquapalace: kryté tématické bazény se skluzavka-
mi, vlnami a jinými atrakcemi.

Vstupné do areálu  Hajdúszoboszló je trochu levněj-
ší než v Harkánech. Asi 170,- Kč/ den pro dospělého 
a 140,- Kč pro děti a důchodce.

Voda v celém komplexu má teplotu v rozmezí 25 °C 
až 38 °C.  

Jeden z léčebných bazénů.

Léčebný bazén s nejúčinnější vodou.

Dětský ráj v Hajdúszoboszló.

Termíny: noclehů cena Kč
26.7. – 4.8. 7 5.490,-

Léčebné bazény v Hajdúszoboszló.
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Maďarsko – Bükfürdö
- termální lázně

apartmány

20. 7. - 27. 7.
1/ Apartmánový hotel asi 250 metrů od areálu !!!  
2/ hotel Répce*** - "přímo v areálu"

Odjezd v sobotu ráno, návrat  následující sobotu 
večer -  nejsou noční jízdy.

Areál se nachází v západní části Maďarska asi 150 km  
od Bratislavy. Termální voda má vysoký obsah železa, 
vhodná pro léčbu poruch pohybového ústrojí, pá-
teře,... Areál má 19 bazénů. V místě je řada kaváren, 
restaurací, vináren. 

Apartmánový hotel je asi 250 m od areálu. Má  
2 lůžková studia s možností přistýlky s příslušenstvím 
(kuchyňka s lednicí, sprcha, WC).

Hotel Répce ***  - hotel hned vedle lázeňského are-
álu, se kterým je propojen vnitřní chodbou. Zdarma 
možno používat hotelový wellnes (bazén, vířivka, 
jacuzzi, sauny),  2 lůžkové pokoje s možností při-
stýlky s vlastním soc. zařízením, TV,...  Vstupy do 
lázní jsou v ceně (počet vstupů = počet nocí), lze 
používat hotelový župan. Stravování: polopenze 
formou bohatého bufetu.

Stravování (Apartmánový dům): vlastní, lze přiob-
jednat polopenzi nebo jen večeře nebo jen sní-
daně. Jsou zde i velké možnosti poznat výbornou 
maďarskou kuchyni (menu v areálu je v hodnotě 
asi 120,- Kč). Možnost dokoupení 7 polopenzí za 
2.300,- Kč/ os. nebo 7 snídaní za 800,- Kč/os.  7 večeří 
za 1.600,- Kč/os.

Pokud budete ubytováni v hotelu Répce***, pak je  
v ceně polopenze formou bohatého bufetu.

Cena: 5.390,- Kč/osobu (7 nocí) 
 (Apartmánový dům)

 9.690,- Kč/osobu (7 nocí) 
 (Hotel Répce ***)          

Sleva: (Apartman hotel): 
Přistýlka pro 3. osobu ve studiu ..... 500,- Kč
Dítě do 3 let .... 3.000,- Kč
3 - 18 let … 700,- Kč (pokud bude na přistýlce jako 
třetí osoba ve studiu, tak 1.200,- Kč)
Příplatek za 1 lůžkový pokoj ....... 1.500,- Kč

Sleva: (hotel Répce ***) : 
Přistýlka pro 3. osobu ve studiu ..... 2.000,- Kč 

Dítě do 3 let .... 7.000,- Kč, 3 - 6 let … 5.500,- Kč,
6 - 12 let … 4.000,- Kč 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobu-
sem, 7 x ubytování s lázeňskou taxou, spotřebu ener-
gií, lůžkoviny,  delegáta CK . Navíc u hotelu Répce***  
7x vstupy a 7 x polopenze.

Příplatek  za 1 lůžkový pokoj ....... 2.000,- Kč

Možnost vlastní dopravy - sleva na osobu ... 
600,- Kč.

Sárvár 
 hotel, polopenze 

22.5. - 25.5.    
3 noclehy hotel Park Inn ****

Sárvár leží v  západním Maďarsku a je na směs kul-
tury, odpočinku a zábavy. Lázně a hotel se nacházejí  
v blízkosti středu města a jeho historických zajíma-
vostí v klidné části.

Hotel Park Inn ****  má moderní vybavení, stravo-
vání (polopenze - bohaté snídaně formou bufetu, 
večer si pochutnáte na polévce, předkrmech, hlav-
ních chodech a také dezertech. Vyberou si milovníci 
masa i vegetariáni, nechybí ani dětské menu. Nebo 
lze objednat All inclusiv - navíc obědy také ve formě 
bufetu, nechybí polévka, hlavní chody - mezinárodní 
pokrmy i maďarské speciality, salátový bar, ovoce  
a dezerty. Odpoledne je připravena malá svačin-
ka se sušenkami, jednohubkami a slanými snacky.  
+  nápoje, pivo, víno dle přání po celý den. 

Hotel je s lázněmi propojený vyhřívaným tunelem. 
V pokoji na sebe hodíte župan a můžete pohodlně 

Letecký pohled na Bükfürdo.

Krásné pláže v Trpanji.

zamířit rovnou do lázní. Areál získal v roce 2013 oce-
nění Nejlepší lázeňský areál v Maďarsku. 

Léčivý pramen je vhodný pro choroby pohybové-
ho ústrojí, katarů dýchacích cest, gynekologických 
potíží a další.

Lázeňský areál má řadu krytých, částečně krytých, 
vnitřních propojených s venkovními a venkovních 
bazénů o teplotě 30 - 38 stupňů. Zážitkové bazény 
s divokou řekou, tryskami, protiproudem a jacuzzi, 
dále velký plavecký bazén s řadou atrakci, vlnobitím, 
skluzavkami, tobogány,... Řada restaurací, butiky,...  
k dispozici je také sauna a léčebná centra.

Cena:   6.390,- Kč

Sleva: Dítě do 6 let ..... 5.000,- Kč
              6 - 18 let ..... 2.200,- Kč  
Příplatek  za 1 lůžkový pokoj ....... 3.000,- Kč / pobyt
Příplatek za All inclusiv ...... 800,- Kč / pobyt

Cena zahrnuje:  dopravu klimatizovaným autobu-
sem, 3 x ubytování s lázeňskou taxou, 3 x polopenze 
resp. 3 x All inclusiv dle textu, spotřebu energií, lůž-
koviny, neomezené vstupy do areálu, delegáta CK.

Dalmácie – poloostrov Pelješac

  penzion v Trpanji

Klidné letovisko Trpanj na poloostrově Pelješac 
má jedno z nejpříznivějších klimatických podmínek 

na jadranském pobřeží. Okolí i pláže jsou umístěny 
uprostřed zeleně s cypřiši a piniemi. Stálé počasí 
od června do září.

Ubytování: Ubytování je ve 2, 3, 4 a 5 lůžkových 
kompletně vybavených studiích a apartmánech. 
Každé studio nebo apartmán má 1 nebo 2 ložnice, 
kuchyňku s lednicí, sprchu, WC, balkon nebo terasu.
K moři je 200 metrů. Moře zcela čisté, pláže po-
zvolné, oblázkové a upravené skály, vstupy do moře 
i s hrubým štěrkem - vhodné pro děti. V blízkém 
okolí je volně přístupná zátoka s léčivými bahny 
(na onemocnění kloubů).

Možné výlety: historický Dubrovník, přístavní měs-
tečka Korčula a Orebič.

Doprava klimatizovaným autobusem po nové chor-
vatské dálnici a trajekt zpět (do Ploče). 

Cena s dopravou:

Termíny: nocí cena Kč
10.7. – 24.7. 12 8.990,-
22.7. – 4.8. 11 8.590,-

Sleva pro dítě do 18 let s doprovodem dospělé oso-
by ... 1.500 Kč

Příplatek za 1 lůžkový pokoj ... 2.200 Kč

Dítě do 6 let bez nároku na lůžko zdarma, platí pou-
ze dopravu 2.900,- Kč.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobu- 
sem, cestu lodí zpět, ubytování, spotřebu energií, lůž-
koviny, delegáta CK. Na místě se majitelům připlácí po-
bytová taxa ve výši 1,- Euro na noc (dítě 12-18 let platí 
0,5 Euro a dítě do 12 let ji neplatí) ... platby v roce 2018.

Strava: buď vlastní nebo lze pro zájemce přiobjed-
nat večeře, nebo polopenzi.

Cena 1 polopenze ...  400,- Kč / osobu (děti do 12 let 
... 290,- Kč), 1 večeře: 280,- Kč (děti do 12  let ...  
200,- Kč). Stravu lze objednat i na méně dní.

Možnost vlastní dopravy. Sleva na dopravu 
1.500,- Kč.

Dalmácie - Ruskamen      
           studia, apartmány, autobus,  

vlastní doprava

Letovisko  Ruskamen se nachází  cca 5 km od historic-
kého města Omiš. Pláže jsou oblázkové s pozvolným 
vstupem do moře. Na pláži se dají zapůjčit šlapadla, 
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vodní skútry atd. Ve vzdálenosti cca 300 m od AP 
domu Miriana se nachází restaurace a samoobsluha.

Studia Miriana jsou situovány  pod magistrálou, cca 
60 m od moře. Studia v 1. a 2. patře mají výhled na 
moře, u studií umístěných v přízemí domu je součástí 
terasa v zahradě, se společným posezením a grilem 
(vhodné pro rodiny s menšími dětmi). Ubytování je 
ve 3 a 4 lůžkových studiích.  

Cena s autobusovou dopravou v Kč/osobu:

Termín
Dní/
nocí Dospělý

Dítě do 
15 let Přistýlka

17.05. – 26.05. 7 4 990,- 4 990,- 3 990,-
24.05. – 02.06. 7 4 990,- 4 990,- 3 990,-
31.05. – 09.06. 7 5 490,- 4 990,- 4 490,-
07.06. – 16.06. 7 5 990,- 5 490,- 4 490,-
14.06. – 23.06. 7 6 490,- 5 990,- 4 490,-
21.06. -  30.06. 7 6 690,- 6 190,- 4 690,-
28.06. – 07.07. 7 6 990,- 6 490,- 4 990,-
05.07. – 14.07. 7 6 990,- 6 490,- 4 990,-
12.07. – 21.07. 7 6 990,- 6 490,- 4 990,-
19.07. – 28.07. 7 6 990,- 6 490,- 4 990,-
26.07. – 04.08. 7 6 990,- 6 490,- 4 990,-
02.08. – 11.08. 7 6 990,- 6 490,- 4 990,-
09.08. – 18.08. 7 6 990,- 6 490,- 4 990,-
16.08. – 25.08. 7 6 490,- 5 990,- 4 490,-
23.08. – 01.09. 7 5 990,- 5 490,- 4 490,-
30.08. – 08.09. 7 5 490,- 4 990,- 4 490,-
06.09. – 15.09. 7 4 990,- 4 490,- 3 990,-
13.09. – 22.09. 7 4 990,- 4 990,- 3 990,-
20.09. – 29.09. 7 4 990,- 4 990,- 3 990,-

Dítě do 6 let v doprovodu dvou dospělých osob – 
pobyt zdarma (bez nároku na lůžko) - platí pouze 
dopravu 2.500,- Kč. 

Cena  zahrnuje:  dopravu klimatizovaným autobu-
sem, 7x ubytování s klimatizaci, TV, WiFi, SAT, lůžko-
viny, spotřebu el. energie a vody, služby delegáta. 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (300,- Kč/ do-
spělý do 70 let, 150,- Kč dítě do 18 let), pobytovou 
taxu (350 Kč / pobyt, 175,- Kč / dítě 12-18 let / pobyt, 
dítě do 12 let taxu neplatí).

Pláž v Ruskamenu.

Stravování:  vlastní nebo je možno dokoupit po-
lopenzi

Za neobsazené lůžko se platí doplatek ve výši  
1.000,- Kč/osobu.  

Vlastní doprava - sleva 2.000,- Kč / osobu (termíny 
sobota - sobota).  Bezplatné parkování u ubyto- 
vání.

Itálie - Řím, Kampánie, Capri, …           

                         pobytový zájezd s koupáním, 
                                            apartmány, polopenze.    

30.8. - 8.9.
Zájezd s koupáním a hvězdicovými výjezdy z jed-
noho místa. 

Nezapomenutelné Capri, sopka Vesuv, spálené 
město Pompeje (Unesco), italské přístavní město 
Neapol - hlavní město Kampánie se známou čtvr-
tí Santa Lucia. Známé řecké vykopávky Paestum 
(nejzachovalejší řecké chrámy Héry, Apollóna  
a Athény - Unesco), výlet do blízkého Agopoli (ranní 
trhy - od zeleniny, sýrů po plody moře + podvečerní 
výlet). Cestou tam a zpět Řím a Vatikán. 4 volné 
dny u moře. 

Ubytování: (http://www.cerullospaestum.it/)  
v oblíbeném prázdninovém středisku Villaggio 
Cerullos, ležícím v jedné z nejkrásnějších zátok  
u městečka Paestum. 

Pláž: soukromá, čistá a udržovaná, písečná a je vzdá-
lena 50 metrů od residence. Je s plážovým servisem 
v ceně (slunečník, lehátka). Pozvolný vstup - vhodné 
i pro děti. V plážovém baru velmi příjemné ceny.

Prostorné apartmány jsou kompletně vybavené 
(dva neprůchozí 2 lůžkové pokoje s možností pl-
nohodnotné přistýlky, sociální zařízení se sprchou, 
WC a fénem, vybavená kuchyňka s velkou lednicí  
a mrazákem, sporákem, TV, bezplatná WiFi, balko-
nem resp. s terasou).

Cena:   9.980,- Kč 
Sleva pro dítě do 15 let ... 2.500,- Kč

Možnost za příplatek 1.600,- Kč / osobu při ubytování 
pouze 2 osob v apartmánu. 

Možnost za příplatek 1.000,- Kč / osobu při ubytování 
pouze 3 osob v apartmánu. 

Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobu-
sem, 7 noclehů v  kompletně vybavených apartmá-

nech u moře, 7 x polopenze (český kuchař), plážový 
servis (lehátka a slunečník), výlety dle textu (Capri, 
Paestum, Agropoli, Neapol, Vesuv, Pompeje, cestou 
tam a zpět Řím, kromě ceny lodě na Capri), pobytová 
taxa, průvodce CK.

Krušné hory a okolí ...  
                      hotel, polopenze

14.7. - 20.7.
Vracíme se po 8 letech k zájezdu do atraktivní oblasti 
západních Čech. Hvězdicové výjezdy z jednoho místa 
v centru Krušných hor. Turistické trasy pro zdatné 
turisty opět s alternativami pro méně zdatné.

Oblast Božího Daru - nejvyšší hora Klínovec, NS 
Blatenský příkop, NS Rašeliniště, německý Fich-
tenberg (1215 m), lázeňské městečko Kurort Ober-
wiesenthal, 

Oblast Klášterec nad Ohří se zámkem a zahradou 
-  PP Sfinga, NS Cesta z města s Měděncem, krá-
lovské město Kadaň.

Oblast lázně Jáchymov - rozhledna Plešivec, NS 
Merklin, NS Peklo, městská památková zóna Ostrov 
(nad Ohří).

Oblast Horní Blatná - NS Vlčí jámy, hraniční obec 
Potůčky, Horská NS, rozhledna na Blatenském 
vrchu. Dále navštívíme hrad Loket a světoznámé 
Karlovy Vary, cestou také staré město Chomutov 
a Žatec.

Ubytování:  hotel, 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím 
v oblasti Božího Daru.

Cena:   6.380,- Kč 

Sleva pro děti do 18 let ......  1.000,- Kč      

Příplatek za 1 lůžkový pokoj:  1.000,- Kč                               

Cena zahrnuje:  6 x nocleh s polopenzí, turistická 
taxa, klimatizovaný autobus, průvodce CK. 

Kysuce a Orava      
                          penzion, polopenze

10.8. - 16.8.
Hvězdicové výjezdy z jednoho místa (Oravská Lesná). 
Turistické trasy pro zdatné turisty opět s alternativami 
pro méně zdatné. Uvedené km jsou informací pro 
zdatnější turisty, méně zdatní budou mít připraveny 
zhruba poloviční vzdálenosti s využitím autobusu).

Podíváme se na Slovensko. Poznáme a projdeme kraj 
CHKO Horná Orava - Oravské Beskydy, Oravská 
Magura a CHKO Kysuce. 

Turistické trasy a návštěvy: 

1. den: Pribišská - Kohútik (946 m) - Tanečník, želez-
ničkou do sedla Beskyd, Mrvova Kykula (1040 m) 
- Jamy - Jasenovská (10 km)

2/ Lesnícký naučný chodník (10 km) skanzen Orav-
ské vesnice v Nové Bystrici

3/ Výstup z polské strany na Babí horu (1725 m) - 
Hviezdoslavova horáreň - rašelinisko Slaná Voda 
(Naučný chodník) (13 km)

4/ Oravská přehrada - lodí na Slanický ostrov - Orav-
ská galerie, přes Trstenou do termálního aquaparku  
v Oravici (koupání).

5/ Oravské Veselé - vrch Pilsko (1557 m) - Sihelné 
(12,5 km), prohlídka Námestova

6/ Oravský hrad, plavba na pltích po Oravě z Horní 
Lehoty do Oravského podzámčí + evangelický 
kostel v Leštinách (UNESCO), příp. Dolný Kubín.

7/ prohlídka Staré Bystrice (orloj), návštěva buď 
Žiliny nebo koupání v Rajeckých Teplicích.

Ubytování: penzion, 2 lůžkové (pro ucelené trojice 
třílůžkové) pokoje s příslušenstvím, polopenze 

Cena:   5.880,- Kč 

Sleva pro děti do 18 let ...... 1.000,- Kč   

Cena zahrnuje: 6 x nocleh s polopenzí, turistická 
taxa, klimatizovaný autobus, průvodce CK.

Příplatek za 1 lůžkový pokoj: 1.000,- Kč

              

Pohodová pláž v Paestum.
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Sleva pro děti do 18 let … 1.000,- Kč

Příplatek za 1 lůžkový pokoj ..... 1.200,- Kč                                                             

Cena zahrnuje: 6 x nocleh s polopenzí, turistická 
taxa, klimatizovaný autobus, průvodce CK.

Bílé Karpaty
                         hotel, polopenze

12.5. - 17.5.    
“Je to jak u nás v Anglii, ta příroda, ty louky a zur- 
čící potůčky“.  George Klein.

Komplexní poznání Bílých Karpat a okolí jak  
z moravské, tak i slovenské strany. 

Nádherně kvetoucí louky v oblastech přírodních re-
zervací, zpestřené kopaninovými lidovými stavbami, 
památníky, muzei a studánkami, i různě dlouhými 
výšlapy pro zdatnější i méně zdatné turisty. Hvěz-
dicovité výjezdy z jednoho místa, (nástupní místo 
i Olomouc).

Poznáme nejnavštěvovanější místa této oblasti  
(v květnu v době kvetení luk - nejvyšší druhová 
rozmanitost orchidejí ve střední Evropě - biosférická 
rezervace UNESCO).

Oblast Velké Javořiny: Velká Javořina (970 m) 
- nejvyšší hora Bílých Karpat, Holubyho chata - sym-
bol česko-slovenské vzájemnosti (tradiční setkávání 
Čechů a Slováků), Kamenná búda, Bahulské jámy, 
Květná - sklárna.

Oblast Velkého Lopeníku: Velký Lopeník s roz-
hlednou, Malý Lopeník, NS Lopeník, lyž. areál 
Mikulčin vrch, obec Komňa, domek zvěrokleštiče, 
Bojkovice - zámek Nový Světlov.

Oblast Starého Hrozenkova:  NS Hrozenka, Starý 
Hrozenkov, NS Moravské Kopanice, Žítková - 
obec a přehrada.Buchbergská soutěska.

Strážnická oblast:  Tvarožná Lhota - Muzeum oske-
ruší, NS Oskerušová, přírodní koupaliště Lučina, Lou-
ky Čertoryje a Vojšické louky, vrch Kobyla (584 m),  
Cesta M. Kudeříkové, soubor stodol v Hrubé Vrbce, 
větrný mlýn Kuželov, Javorník a Filipovo údolí, 
Strážnice - zámek, skanzen.

Slovenská část - Bradlá:  PR Vršatské hradné 
bradlo, NS Vršatské bradlá, Červený kameň, PR 
Červenokameňské bradlo, PR Lednické bradlo, 
zřícenina hradu Lednica.

Ubytování: 5 x v hotelu ve  dvoulůžkových poko-
jích (pro ucelené trojice 3 lůžkových) se sociálním 
zařízením, 5 x polopenze. 

Cena:   5.990,- Kč 
Sleva pro „děti“ do 18 let ......  1.000,- Kč    

Příplatek za 1 lůžkový pokoj ..... 1.200,- Kč                                                               

Cena zahrnuje:  5 x nocleh s polopenzí, turistickou 
taxu, klimatizovaný autobus, průvodce CK.

Českomoravská vysočina  
- Jihlavsko         

           hotel, polopenze

15.6. - 18.6
Dokončíme poznání Českomoravské vysočiny čtyř-
denním zájezdem do oblasti Jihlavy,... Turistika opět 
pro zdatnější i méně zdatné turisty, výjezdy z jed-
noho místa.

Prohlídka královského města Jihlavy (podzemí, 
Městská památková rezervace),  Přírodní park Če-
řínek (761 m), Čertův hrádek (714 m),  městečko 
betlémů - Třešť, výšlap na Špičák (NPR Velký Špičák), 
Brtnice - městská památková zóna, výšlap údo-
lím Brtnice s hradem Rokštejn, prohlídka Třebíče 
(bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - UNESCO) 

Divoká příroda Šumavy.

a Telče - zámek + cenná památková rezervace - 
UNESCO, Dalešická přehrada - projížďka výletní 
lodí + výšlap podél přehrady (Kozlovské skály, Maxův 
kříž, vyhlídky).

Ubytování: 3 x v hotelu na jednom místě s polopenzí 
-  2 lůžkové, pro trojice 3 lůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením.

Cena:   3.990,- Kč 
Sleva pro děti do 18 let ......  1.000,- Kč                                     

Příplatek za 1 lůžkový pokoj ..... 1.000,- Kč                               

Cena zahrnuje: 3 x nocleh s polopenzí, turistic-
kou taxu, klimatizovaný autobus, průvodce CK.

Českomoravská vysočina  
- Havlíčkobrodsko, ...                
            hotel, polopenze

12. 9. – 15. 9.
Pro velký zájem opakujeme poznání krásné Česko-
moravské vysočiny čtyřdenním zájezdem do oblas-
ti kolem Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Humpolce  
a okolí Pelhřimova.

Turistika opět pro zdatnější i méně zdatné turisty.

Navštívíme  Havlíčkův  Brod a Havlíčkovu Borovou  
- rodný dům K. H. Borovského s muzeem, Želiv (zná-
mý klášter a Trčkův hrad), procházka podél Želivky  
a kolem přehrady Vřesník, Žižkovou mohylu, 
zámek v Přibyslavi, Chotěboř, divoké údolí řeky 
Doubravy, Naučnou stezku Březina, hrad v Lipnici 
nad Sázavou - památník J. Haška, přírodní park 
Melechov, Rejčkov, Humpolec, hrad Orlík s roz-
hlednou, královské město Pelhřimov, rozhlednu 
Křemešník,... 

Ubytování: 3 x v hotelu na jednom místě s polopenzí 
-  2 lůžkové, pro trojice 3 lůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením.

Cena:   3.990,- Kč 

Velká Javořina.

Divoké údolí řeky Doubravy.

Šumava + Bavorské příhraničí 
- perly jižních Čech

                         hotel, polopenze 

10. 8. - 16. 8.
– putování za divokou přírodou, historií  
a dalekými výhledy 

Hvězdicové výjezdy z jednoho místa. Turistické trasy 
pro zdatné turisty opět s alternativami pro méně 
zdatné. Náhradní program pro nepříznivé počasí.

Seznámení s historií i současností Šumavy a Bavor-
ského lesa. Putování pěší i jízda lodí. Trasy vedou 
romantickými soutěskami - Buchbergská soutěska 
(jedno z nejhezčích míst Bavorského lesa),... i po 
nejvyšších vrcholcích Plechý, Třístoličník, obelisk 
A. Stiftera, přechod Boubína z Kubovy Hutě do 
Zátoně a jiné. Dále Jezerní slať, Kvilda, Chalupská 
slať, Pláně, Churáňov, prohlídka Vimperka, ...,  
s důrazem na místa známá z literatury (Klostermann, 
Stifter), TV a filmové tvorby.

Projdeme Pasov – bavorské Benátky (vyhlídka na 
město z Veste Oberhaus – projížďka lodí po Du-
naji a Innu, procházka po nábřeží a pěší zónou 
historického centra a vyhlídka na město od kláštera 
Mariahilf. Dále Buchbergerleite + sklářská manu-
faktura firmy Weinfurtner nad Freyungem, Horní 
Grainet, rozhledna Haidl 1166 mnm, Schwendreut 
– Herzogsreut. 

Cestou obec Holašovice (UNESCO) - unikátní sou-
bor staveb ve stylu selského baroka + české Sto-
nehenge, Český Krumlov (UNESCO) a renesanční 
jádro Prachatic nebo zámek Hluboká. 

Ubytování: 6 x v hotelu s polopenzí v Nových 
Hutích. 2 lůžkové, pro trojice 3 lůžkové pokoje  
s vlastním sociálním zařízením.

Cena:   5.980,- Kč 
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Sleva pro děti do 18 let ......  1.000,- Kč                                     

Příplatek za 1 lůžkový pokoj ..... 1.000,- Kč       

Cena zahrnuje:  3 x nocleh s polopenzí, turistickou 
taxu, klimatizovaný autobus, průvodce CK.

Poznávací zájezdy od jiných CK 
s odjezdy z Opavy, Ostravy:

Moldávie, Ukrajina a Rumunsko                  

                     hotely, penziony, snídaně, večeře

14. 9. - 23. 9. 
Ukrajina: Lvov (UNESCO), starobylý Kamenec Po-
dolský, kaňon řeky Smotryč.

Moldávie: pevnost Soroca,  řeka Dněstr, klášter Ca-
priana, vinařské království Cricova - podzemní vinné 
sklepy, starobylé osídlení - Orchei Vechi, klášterní 
areál CURCHO, pevnost  BENDER,  město TIRASPOL. 
Lázeňské město CA HUL, město COMRAT,...

Rumunsko: klášter SINAIA, zámek PELES,  Dráku-
lův hrad - BRAN, historický Brašov, hrad CORVIN  
a horský hřeben FAGARAŠ. 

Cena:   15.460,- Kč        

Cena zahrnuje: autobusová doprava, 8x ubytování 
(hotely, penziony – 2 a 3 lůžkové pokoje), 8x snídani, 
5x večeři, průvodce CK.

Řecko a země Balkánu
- Bulharsko, Makedonie

                     hotely, penziony, snídaně, večeře

27. 9. - 8. 10.
Bulharsko: prohlídka Sofie, pohoří Rila, Rislký kláš-
ter (UNESCO), město Blagoevgrad, vinařské město 
Melnik, pohoří Pirin, 

Makedonie: archeologický areál Filipi, Ohridské je-
zero, klášter Sv. Nauma, prameny řeky Černý drim, 
město Ohrid (UNESCO), 

Řecko: staré město Kavala, ostrov Thassos, letovisko 
Limeria, město Soluň, podhůří Olympu, kláštery 
Meteora, skanzen Panteleimonas, staré město Pe-
lla, vodopády Edessa, město Nausa, Aristelova škola 
Mieza, podhorské městečko Litochoro, posvátné 
město Dion, magnetická hora Filigra.

Cena:   14.490,- Kč        

Cena zahrnuje: dopravu busem, 9x ubytování 
(hotely, penziony – 2-3 lůžkové pokoje, 2-3 lůžková 
studia s  kuchyňským koutem), 3x snídani, 5x večeři, 
průvodce CK.

Zakarpatská Ukrajina

                     chatky, ubytovny

22. 7. - 27. 7.
Prohlídka  Užhorodu - hrad a skanzen a Mukačeva, 
termální bazény v Berehovu, vesnice Koločava - mu-
zeum Olbrachta), Siněvirské jezero, vodopád Šipot, 
park u sanatoria Karpaty.

Cena:   7.980,- Kč        

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, 8x 
ubytování ve 4–5 lůžkových chatičkách s možností 
vaření nebo v ubytovnách, průvodce CK.

Norsko
- Velký polární okruh

                     chatky, ubytovny

4. 7. - 16. 7.
Tento podrobný okruh propojuje nejkrásnější par-
tie severního Norska (fjord Nusfjord (UNESCO), 
čarokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmavě 
červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí 
rozeklané vrcholky hor a s městečky Svolvaer, Sund, 
Reine a "A") s přírodními krásami středního a již-
ního Norska krajinou Nordlandu - jezera a fjordy,  
NP Rago, městečko Fauske, Polární kruh, ledovec, 
ledovec Svartisen, městečko Mo i Rana, Zlatá cesta 
Severu, přes hory a fjordy začínající proslulou ces-
tou Trollů, pokračující plavbou přes Nord-dalsfjord  
a končící u nejkrásnějšího fjordu Geiranger 
- UNESCO. Zájezd neopomíjí ani kulturní památ-
ky země, navštívíme největší severskou gotickou  
katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen  
v Lillehammeru, městečko Lom,  věhlasná muzea 
v Oslu. Cestou ve Švédsku: města Lund a Malmö. 

Cena:   16.890,- Kč        

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty,  
8x ubytování ve 4–5 lůžkových chatičkách s možností 
vaření nebo v ubytovnách, průvodce CK.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře 
CK VIDI – ing. Vladimír Smolka

 (dále jen CK).
Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vznikne na základě Přihlášky-Cestovní smlouvy a uhrazení zálohy na daný zájezd (i prostřednictvím 
třetí osoby).
Ceny zájezdu zahrnují služby uvedené v Základních informacích u daného zájezdu, které jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy, 
dále pojištění proti úpadku CK ve smyslu Zákona 159/99 Sb., aniž je to přímo uvedeno. 
Cena zájezdů nezahrnuje pojištění na léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, repatriaci, pojištění stornopoplatků ani pojištění 
proti krádeži a pojištění odpovědnosti za škodu (pokud není uvedeno jinak).
CK doporučuje všem účastníkům, aby si toto pojištění sjednali.
Průvodci CK VIDI jsou naši dlouholetí zkušení kolegové a i když nejsou oficiálně licencovaní pro danou oblast, jsou velmi „kvalitní“ a mají 
bohaté zkušenosti. 
Za vloupání do zamčeného autobusu CK neručí. Plnění je předmětem pojišťovny od dopravce. 
V případě objektivních důvodů, jako např. výrazná změna kursů, změna cen pohonných hmot,... si CK vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu. 
O této objektivně vynucené úpravě bude CK účastníka informovat (nejpozději však 18 dnů před zahájením zájezdu), a pokud by se cena 
zvýšila o více než 8%, může účastník do 3 dnů od obdržení této informace zájezd odříct (odstoupit od smlouvy), aniž by platil stornopoplatky.
Scénář zájezdu může CK nebo vedoucí zájezdu v ojedinělých a odůvodnitelných případech (počasí, organizační důvody, a pod.) upravit.
Stornopodmínky: Zákazník má právo kdykoliv před zájezdem odstoupit od smlouvy, a to písemným oznámením, nebo předáním 
této informace v kanceláři. CK má právo účtovat stornopoplatky, jejichž výše je odvislá od doby odhlášky před odjezdem (podle razítka 
pošty nebo data odhlášení v kanceláři):
- do 80 dnů před dnem odjezdu zájezdu ................................................  300,- Kč
- mezi 41 - 79 dny před dnem odjezdu zájezdu ......................................  30% z ceny
- mezi 14 - 40 dny před dnem odjezdu zájezdu ......................................  60% z ceny
- mezi 6 - 13 dny před dnem odjezdu zájezdu ........................................  80% z ceny
- pozdější odhlášení nebo nedostavení se k zájezdu v čase určeném  ....  100% z ceny.
CK má v případě malého zájmu právo zájezd zrušit, a to nejpozději 18 dní před odjezdem. Malým zájmem se rozumí 30 přihlášených 
účastníků a méně.
Zákazník může za sebe kdykoliv do odjezdu poslat náhradu. Za toto „překnihování“ CK VIDI neúčtuje žádný poplatek.
Reklamace: účastník zájezdu ohlásí zjištěnou závadu zástupci CK na místě. Pokud nedojde k vyřešení situace na místě, je účastník 
oprávněn reklamovat služby ústní nebo písemnou formou do 30 dnů od návratu. 
Poznámka: Je-li klient přihlášen přes CK VIDI na zájezd, který pořádá jiná CK (provizní prodej), platí pro klienta Všeobecné podmínky 
(stornopodmínky, poplatky za „překnihování“, atd.) dané CK. Pořádající CK je uvedena v Základní informacích nebo je klientovi sdělena 
při jejich předání.
Pojištění Union                                                           limit
- pojištění léčebných výloh v zahraničí ...................  4.000.000,- Kč
- asistenční služby v zahraničí .................................  bez limitu
- pojištění zavazadel ...............................................  18.000,- Kč
- pojištění odpovědnosti .........................................  2.500.000,- Kč
- úrazové pojištění - trvalé následky .......................  180.000,- Kč
- smrt v důsledku úrazu ...........................................  90.000,- Kč
- pojištění zrušení objednaných služeb ...................  80 % stornopoplatku

Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR
Společnost CK VIDI – ing. Vladimír Smolka (dále jen CK) je správcem a současně zpracovatelem údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. 
(Zákon o ochraně osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti  
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 
Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání 
obchodních nabídek.
CK zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, kontaktní e-mail, telefon, adresu,  
datum narození. Bez těchto osobních údajů nelze službu poskytnout. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou či firmou, 
slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání našich obchodních nabídek.
Údaje, které nám klient poskytne, jsou uchovávány na zabezpečených zařízeních po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 
maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu. K poskytnutým údajům má přístup jen vybraný okruh zaměstnanců společnosti CK. 
Klient může požádat o jejich opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.
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