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Cyklistika na pohodu

BRNO
● Cejl 87

602 00 Brno
tel.: 545 213 101
po–pá: 8.30–17.30

● Náměstí Svobody 10, Dům u čtyř mamlasů
602 00 Brno
tel.: 542 215 367
po–pá: 9.00–18.00

so: 9.00–13.00

● Odjezdový terminál CK
Heršpická 13
619 00 Brno
tel.: 727 935 394
GPS: 49°10’17.48“ N

16°36’8.2“ E

PRAHA
● Karlovo nám. 10, Nákupní galerie Atrium

120 00 Praha 2
tel.: 296 220 022
po–pá: 9.00–18.00

LIBEREC
● Soukenné nám. 613, Dům kultury

460 01 Liberec
tel.: 485 107 766
po–pá: 8.30–11.30, 12.00–15.00

OSTRAVA
● Purkyňova 6

702 00 Ostrava
tel.: 596 115 597
po–pá: 9.00–18.00

OLOMOUC
● Polská 1, Galerie Šantovka

779 00 Olomouc
tel.: 585 224 275
po–ne: 9.00–21.00

PŘEROV
● Wilsonova 11

750 02 Přerov
tel.: 581 217 221
po–pá: 9.00–13.00, 14.00–18.00

☎ 545 213 101
po–ne 9.00–21.00 hod.

Člen Asociace českých
cestovních kanceláří

Člen Klubu dvacátníků Ve všech pobočkách CK Victoria 
možná úhrada až 100 % ceny zájezdu

Ve všech pobočkách CK Victoria
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âlánek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

11.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladi-
slav Jar˘ – VICTORIA se sídlem Cihláfiská 26, 602 00 Brno, IâO
163 12 520 (dále jen CK VICTORIA) upravují vzájemné smluvní
vztahy mezi CK VICTORIA a zákazníkem, kter˘m mÛÏe b˘t jak fy-
zická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s pfiíslu‰-
n˘mi ustanoveními obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ âeské re-
publiky, jako je Obãansk˘ zákoník (ã. 89/2012 Sb.), Obchodní
zákoník (ã. 159/1999 Sb.) a nafiízením Evropského parlamentu
a Rady EU ã. 2016/679.

22.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing.
Ladislav Jar˘ – VICTORIA jsou platné pro v‰echny zájezdy a jiné
sluÏby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláfií a tvofií ne-
dílnou souãást smlouvy uzavfienou mezi zákazníkem a CK VICTO-
RIA. CK VICTORIA si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech
(katalog, nabídkov˘ list apod.) odli‰né podmínky, které mají pfied-
nost pfied tûmito smluvními podmínkami.

33.. CK VICTORIA poskytuje své sluÏby bez omezení, pouze oso-
by mlad‰í 18 let mohou uÏívat sluÏeb jen se souhlasem svého zá-
konného zástupce. Osoby mlad‰í 15 let mohou vyuÏívat sluÏby CK
VICTORIA jen v doprovodu osoby star‰í 18 let.

âlánek II
SMLUVNÍ VZTAH

11.. Úãastníkem smluvního vztahu je na jedné stranû CK VICTO-
RIA, a to buì pfiímo prostfiednictvím sítû vlastních prodejních míst
nebo nepfiímo, prostfiednictvím autorizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi
má CK VICTORIA uzavfienou smlouvu o provizním prodeji. Na stra-
nû druhé je zákazník.

22.. Pfiedmûtem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a po-
vinnosti smluvních stran upravovány tûmito Podmínkami, je prodej

aa)) tuzemsk˘ch nebo zahraniãních zájezdÛ, tj. pfiedem sestavené
nabízené a prodávané kombinace sluÏeb cestovního ruchu za sou-
hrnnou cenu (dále jen zájezd)

bb)) kombinace sluÏeb cestovního ruchu v tuzemsku ãi zahraniãí na
základû individuálního poÏadavku zákazníka tj. na objednávku (dá-
le jen sluÏby na objednávku)

cc)) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jin˘ch sluÏeb cestov-
ního ruchu, které CK VICTORIA zaji‰Èuje zákazníkÛm dodáním vlast-
ních sluÏeb nebo jejich zprostfiedkováním u jin˘ch dodavatelÛ v tu-
zemsku i zahraniãí (dále jen jednotlivé sluÏby cestovního ruchu)

33.. aa)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfied-
mûtem dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, vzniká uza-
vfiením Smlouvy o zájezdu tj. podpisem zákazníka, pfiípadnû pod-
pisem jeho zákonného zástupce na Smlouvû o zájezdu a jejím po-
tvrzením cestovní kanceláfii.

bb)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmû-
tem dle ãlánku II odst. 2, písm. b)c) tûchto Podmínek, vzniká po-
dáním podepsané Objednávky sluÏeb zákazníkem nebo jeho zá-
konn˘m zástupcem a jejím potvrzením cestovní kanceláfií.

44.. Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo pfiedáním po-
depsané Objednávky sluÏeb zákazník stvrzuje, Ïe je mu znám pl-
n˘ obsah smlouvy a souhlasí s ním, Ïe obdrÏel v‰echny pfiílohy tvo-
fiící nedílnou souãást smlouvy a Ïe v‰echny smluvní podmínky uzná-
vá a souhlasí s nimi.

55.. Potvrzením Smlouvy o zájezdu nebo potvrzením Objednávky
sluÏeb se CK VICTORIA zavazuje zákazníkovi zabezpeãit sluÏby
v dohodnutém rozsahu a kvalitû v souladu se sjednan˘mi podmín-
kami.

66.. Smluvní vztah, kter˘ vznikl na základû uzavfiené Smlouvy
o zájezdu nebo potvrzené Objednávky sluÏeb, mezi zákazníkem
a cestovní kanceláfií, je platn˘ pro v‰echny dal‰í zúãastnûné osoby
uvedené ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb, tzn. pro
objednavatele sluÏeb i spolucestující. Za smluvní závazky spoluces-
tujících ruãí objednavatel jako za své vlastní.

âlánek III
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

11.. CK VICTORIA má právo na zaplacení zájezdu nebo jednot-
liv˘ch sluÏeb pfied jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit
cenu zájezdu nebo cenu jednotliv˘ch sluÏeb pfied jejich ãerpáním.

22.. Ceny zájezdÛ a jednotliv˘ch sluÏeb jsou cenami sjednan˘mi
dohodou mezi CK VICTORIA a zákazníkem.

33.. Cena za dohodnuté sluÏby je vÏdy uvedena ve Smlouvû o zá-
jezdu, jedná-li se o sluÏby dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto
Podmínek, nebo je uvedena na Objednávce sluÏeb, jedná-li se
o sluÏby dle ãlánku II. odst. 2 písm. c) tûchto Podmínek.

44.. V˘‰e záloh a ãasov˘ rozvrh plateb je sjednán takto:
Záloha ve v˘‰i 40 % ze stanovené celkové ceny zájezdu nebo cel-
kové ceny objednan˘ch sluÏeb je splatná ihned pfii vzniku smluvní-
ho vztahu (pfii platbû v hotovosti ãi platební kartou) nebo do doby
splatnosti vystaveného zálohového dokladu (zálohová faktura, zá-
lohová sloÏenka apod.) 
Nedojde-li ve stanovené lhÛtû k úhradû zálohy, stává se smlouva
nebo objednávka neplatnou a objednan˘ zájezd nebo objednané
sluÏby jsou bez upozornûní zákazníka stornovány.
Doplatek do celkové ceny zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb je zá-
kazník povinen uhradit bez vyzvání CK VICTORIA, nejpozdûji 63 dnÛ
pfied zaãátkem plnûní sjednan˘ch sluÏeb. Neuãiní-li tak, má CK VIC-
TORIA právo odstoupit od smlouvy a zru‰it zákazníkovi úãast na ob-
jednan˘ch sluÏbách. Úhrada, která jiÏ byla zákazníkem prokazatel-
nû CK VICTORIA poukázána, se po odeãtení odstupného, viz ãlánek
VII a ãlánek VIII tûchto Podmínek, zákazníkovi neprodlenû vrátí. 

55.. Vznikne-li smluvní vztah mezi CK VICTORIA a zákazníkem ve
lhÛtû krat‰í neÏ 63 dnÛ pfied dnem zaãátku plnûní první objednané
sluÏby, je zákazník povinen uhradit 100 % stanovené ceny sluÏeb
ihned pfii vzniku smluvního vztahu nebo do doby splatnosti vysta-
veného dokladu. Neuãiní-li tak, stává se smlouva neplatnou a ob-
jednané sluÏby jsou bez upozornûní stornovány.

66.. ZZppÛÛssoobbyy  úúhhrraaddyy
– hotovû v síti prodejen CK VICTORIA nebo u autorizovan˘ch pro-
dejcÛ
– platební kartou v síti prodejen CK VICTORIA
– poukázkami spoleãností Sodexo, Edenred a Cheque Déjeuner
– sloÏenkou CK VICTORIA, nebo sloÏenkou autorizovan˘ch pro-
dejcÛ
– bankovním pfievodem, ale pouze na základû vystavené faktury
CK VICTORIA nebo faktury vystavené autorizovan˘m prodejcem.
Jako variabilní symbol je nutné vÏdy uvádût ãíslo vystavené fak-
tury.

77.. U sluÏeb na objednávku dle ãlánku II odst. 2 písm. b) je CK
VICTORIA oprávnûna pfii podání objednávky úãtovat zákazníkovi po-
platek ve v˘‰i 1000 Kã a zákazník je povinen tento poplatek uhra-
dit. V pfiípadû, Ïe po zpracování objednávky dojde k uzavfiení
smlouvy je CK VICTORIA povinna zapoãíst plnou v˘‰i úãtovaného po-
platku do zálohy, resp. do celkové ceny objednan˘ch sluÏeb.
Nedojde-li ke vzniku smluvního vztahu z titulu nemoÏnosti potvr-
zení objednávky zákazníka, je CK VICTORIA povinna úãtovan˘ po-
platek v plné v˘‰i neprodlenû vrátit.

88.. Zmûny ceny sluÏeb:
CK VICTORIA má právo jednostrann˘m úkonem zv˘‰it cenu sluÏeb
uvedenou ve Smlouvû o zájezdu nebo v Objednávce sluÏeb v pfiípa-
dû, Ïe dojde ke zv˘‰ení

aa)) ceny pohonn˘ch hmot a s tím související zv˘‰ení ceny za 
dopravu

bb)) plateb spojen˘ch s dopravou
cc)) smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny

sluÏeb v prÛmûru o více neÏ 10 %
Zv˘‰ení ceny u zájezdÛ a sluÏeb je moÏné, pokud k nûmu dojde do
21. dne pfied dnem zahájení plnûní. Cenu zájezdu nebo sluÏeb, uve-
denou ve Smlouvû o zájezdu (Objednávce sluÏeb), je CK VICTORIA
oprávnûna zv˘‰it o ãástku, o kterou se zv˘‰í cena nebo platba dle
odst. 8 písm. a)b) tohoto ãlánku Podmínek. V pfiípadû zv˘‰ení
smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny zájez-
du nebo sluÏeb v prÛmûru o 10 % a více je CK VICTORIA oprávnûna
zv˘‰it cenu zájezdÛ nebo sluÏeb maximálnû o ãástku odpovídající
procentní v˘‰i zmûny kurzu. Rozhodn˘ den, kdy byla stanovena ce-

na zájezdu nebo sluÏby cestovního ruchu je uveden v nabídkovém
katalogu nebo v nabídkov˘ch listech. U sluÏeb na objednávku, není-
li cena sluÏby uvedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodn˘ den
povaÏuje den potvrzení objednávky.
Písemné oznámení o zv˘‰ení ceny je CK VICTORIA povinna zákaz-
níkovi odeslat doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla uve-
deného ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb nejpozdûji 21.
den pfied zahájením plnûní první objednané sluÏby.
Zákazník je povinen do 5 dnÛ od oznámení o zv˘‰ení ceny uhradit
rozdíl v cenû zájezdu nebo sluÏby. Pfii poru‰ení tohoto závazku ze
strany zákazníka má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit,
ãímÏ není dotãeno její právo na úhradu ‰kody.

99.. CK VICTORIA má právo pfied zahájením zájezdu nebo pfied
zahájením ãerpání sluÏeb, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu
dle ãlánku II tûchto Podmínek, upravit cenu sluÏeb a vyhlásit nové
ceníky, je-li k tomu nucena i z jin˘ch objektivních dÛvodÛ, neÏ kte-
ré jsou uvedeny v odst. 1 tohoto ãlánku, zejména v pfiípadû zv˘‰e-
ní cen sluÏeb dodavatelÛ. Takto upravené ceny sluÏeb jsou platné
ode dne vyhlá‰ení a vztahují se na v‰echny zájezdy, sluÏby na ob-
jednávku i na jednotlivé sluÏby cestovního ruchu u nichÏ nebyla do
tohoto dne zahájena jejich realizace. CK VICTORIA i zákazník po-
stupují v tomto pfiípadû dle ãlánku VI odst. 2 tûchto Podmínek.

âlánek IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

11.. K právÛm zákazníka patfií zejména
aa)) právo na fiádné poskytnutí smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch

sluÏeb,
bb)) právo vyÏadovat od CK VICTORIA informace o v‰ech skuteã-

nostech, které se dot˘kají smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch 
sluÏeb,

cc)) právo b˘t seznámen s pfiípadn˘mi zmûnami ve smluvnû sjed-
nan˘ch sluÏbách,

dd)) právo kdykoliv pfied zahájením ãerpání sluÏeb odstoupit od
smlouvy dle ãl. VII tûchto Podmínek,

ee)) právo na reklamaci vad a jejich vyfie‰ení v souladu s ustano-
vením ãlánku X,

ff)) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, kte-
ré jsou obsahem smlouvy pfied nepovolan˘mi osobami,

gg)) právo, nejpozdûji 7 dnÛ pfied zahájením zájezdu na poskyt-
nutí dal‰ích písemn˘ch podrobn˘ch informací, o skuteãnostech, kte-
ré jsou pro zákazníka dÛleÏité, a které jsou CK VICTORIA známy,
pokud nejsou jiÏ obsaÏeny ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce slu-
Ïeb nebo v katalogu, kter˘ byl zákazníkovi pfiedán.
Mezi tyto informace patfií zejména:
– informace o platbách za sluÏby, jejichÏ cena není zahrnuta v ce-
nû zájezdu nebo cenû objednan˘ch sluÏeb, ale tvofií souãást zájez-
du nebo objednan˘ch sluÏeb,
– informace o poloze ubytování, jeho kategorii a stupnû vybave-
nosti, je-li ubytování souãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o stravování, jeho zpÛsobu a rozsahu, je-li strava sou-
ãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o moÏnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zá-
stupcem CK VICTORIA v místû pobytu nezletilé osoby, jde-li o zá-
jezd, jehoÏ úãastníkem je nezletilá osoba,
– informace o jménu, adrese a telefonním ãísle osoby, na kterou
se mÛÏe zákazník v pfiípadû nesnází v prÛbûhu pobytu obrátit a in-
formace o adrese a telefonním ãísle zastupitelského úfiadu.

hh)) právo poÏadovat zmûnu ve Smlouvû o zájezdu nebo
Objednávce sluÏeb. Zmûny smluvních podmínek na pfiání zákazní-
ka se fiídí ustanovením ãlánku VI odst. 4 tûchto Podmínek.

22.. K základním povinnostem zákazníka patfií:
aa)) poskytnout CK VICTORIA souãinnost, která je nutná k zabez-

peãení a poskytnutí sluÏeb, pfiedev‰ím pravdivû a úplnû uvádût ce-
stovní kanceláfii poÏadované údaje ve Smlouvû o zájezdu nebo
Objednávce sluÏeb vãetnû jak˘chkoliv zmûn,

bb)) zajistit u osob mlad‰ích 15 let doprovod a dohled dospûlého
úãastníka, obdobnû zajistit doprovod a dohled osob, jejichÏ zdra-
votní stav to vyÏaduje,

cc)) pfiedloÏit souhlas zákonného zástupce v pfiípadû, Ïe zákazník
star‰í 15 let a mlad‰í 18 let ãerpá sluÏby bez jeho doprovodu,

dd)) nahlásit úãast cizích státních pfiíslu‰níkÛ,
ee)) zaplatit sjednanou cenu zájezdu nebo sluÏeb v souladu s ãlán-

kem III tûchto Podmínek,
ff)) pokud je souãástí sluÏeb pobyt nebo zájezd do zahraniãí, mít

u sebe platn˘ cestovní doklad, pfiípadnû vízum, pokud je vyÏado-
váno, 

gg)) dodrÏovat platné pfiedpisy zafiízení a subjektÛ, jejichÏ sluÏby
vyuÏívá, stejnû jako zákonné pfiedpisy âeské republiky ãi nav‰tíve-
ného státu,

hh)) uposlechnout pokynÛ vedoucího zájezdu nebo delegáta v mís-
tû pobytu, nenaru‰ovat prÛbûh zájezdu, neobtûÏovat ostatní úãast-
níky zájezdu a poãínat si tak, aby nedocházelo ke ‰kodám na zdra-
ví nebo majetku na úkor ostatních zákazníkÛ, dodavatelÛ sluÏeb
nebo CK. Cestovní kanceláfi Victoria má právo odstoupit s okamÏi-
tou platností od smlouvy pfied nástupem cesty ãi po zapoãetí cesty,
pokud cestující sv˘m nevhodn˘m a hrub˘m chováním váÏnû naru-
‰uje prÛbûh cesty nebo pobytu, popfi. hrozí nebezpeãí, Ïe by tato si-
tuace mohla nastat, a má právo zákazníka ze zájezdu vylouãit.
Zákazníkovi v takovém pfiípadû zaniká nárok na úhradu neãerpa-
n˘ch sluÏeb. Náklady na pfiípadnou zpáteãní cestu nese zákazník
sám. Vylouãena je pfieprava osob v podnapilém stavu ãi pod vlivem
omamn˘ch látek.

ii)) v pfiípadû odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové
odstoupení oznámit v prodejním místû, kde uzavfiel smluvní vztah
s CK VICTORIA a to buì zasláním písemného oznámení nebo se-
psáním a podepsáním záznamu o odstoupení v pfiíslu‰ném prodej-
ním místû.

âlánek V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA

11.. K právÛm a povinnostem zákazníkÛ se vztahují odpovídající
práva a povinnosti CK VICTORIA.

22.. CK je povinna pravdivû a fiádnû informovat zákazníka
o v‰ech skuteãnostech, t˘kajících se sjednan˘ch sluÏeb, které jsou
pro zákazníka dÛleÏité a které jsou CK VICTORIA známé.

33.. CK VICTORIA není povinna poskytnout zákazníkovi plnûní
nad rámec pfiedem potvrzen˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb.

44.. CK VICTORIA je povinna v pfiípadû Ïe nabízí a prodává zájez-
dy dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek mít uzavfienou po-
jistnou smlouvu, na základû níÏ vzniká zákazníkovi, s nímÏ CK uza-
vfiela Smlouvu o zájezdu dle ãlánku II odst. 3 písm. a) právo na pl-
nûní v pfiípadech, kdy CK v dÛsledku svého úpadku:

aa)) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniãí
do âR, pokud je tato doprava souãástí zájezdu,

bb)) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu
v pfiípadû, Ïe se zájezd neuskuteãnil nebo

cc)) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu
a cenou ãásteãnû poskytnutého zájezdu v pfiípadû, Ïe se zájezd
uskuteãnil pouze zãásti. 
CK VICTORIA je povinna v tûchto pfiípadech pfiedat zákazníkÛm sou-
ãasnû se Smlouvou o zájezdu doklad poji‰Èovny, kter˘ obsahuje in-
formace o uzavfieném poji‰tûní, zejména oznaãení poji‰Èovny, pod-
mínky poji‰tûní a zpÛsob oznámení pojistné události. Pfievzetí to-
hoto dokladu stvrzuje zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu.

55.. Je-li souãástí objednan˘ch sluÏeb ubytování a splnil-li zákaz-
ník povinnosti dle ãlánku IV odst. 2 písm. e) tûchto Podmínek, je
CK VICTORIA povinna nejpozdûji 5 pracovních dnÛ pfied zahájením
plnûní vystavit zákazníkovi ubytovací poukaz (tzv. voucher), kter˘
pfiedá, popfi. za‰le na adresu/sídlo zákazníka. Zákazník se uvede-
n˘m voucherem prokazuje pfii uplatÀování nárokÛ na ãerpání ob-
jednan˘ch sluÏeb. 
Pfii ubytování v mobilhomech, chatkách, karavanech nebo stanech
se samostatn˘ ubytovací poukaz nevystavuje a zákazník se proka-
zuje Smlouvou o zájezdu (Objednávkou sluÏeb) a doklady o za-
placení.

âlánek VI
ZRU·ENÍ A ZMùNY DOHODNUT¯CH SLUÎEB

11.. Zru‰ení zájezdu z titulu nedosaÏení min. poãtu zákazníkÛ:
aa)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd, jestliÏe do 21 dnÛ pfied

jeho zahájením nebude dosaÏeno minimálního poãtu zákazníkÛ.
Minimální poãet zákazníkÛ je pro v‰echny zájezdy, není-li v katalo-
gu uvedeno jinak, stanoven poãtem 30. V pfiípadû, Ïe CK VICTORIA
zru‰í zájezd z dÛvodu nedosaÏení minimálního poãtu zákazníkÛ,
je povinna tuto skuteãnost zákazníkovi oznámit doporuãen˘m do-
pisem, nejpozdûji v‰ak ve lhÛtû do 7 dní pfied jeho zahájením.

bb)) JestliÏe CK VICTORIA zájezd podle písm. a) tohoto odstavce
Podmínek zru‰í, má zákazník právo poÏadovat, aby mu byl na zá-
kladû nové cestovní smlouvy/objednávky sluÏeb poskytnut jin˘ zá-
jezd, nejménû v kvalitû odpovídající pÛvodní Smlouvû o zájez-
du/Objednávce sluÏeb, mÛÏe-li CK VICTORIA takov˘ zájezd nabíd-
nout. Nedojde-li ale k uzavfiení nové Smlouvy o zájezdu/Objed-
návky sluÏeb, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrá-
tit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny zájezdu
podle zru‰ení Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, aniÏ by byl
zákazník povinen platit CK odstupné. JestliÏe dojde k uzavfiení no-
vé Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, platby, uskuteãnûné na
základû pÛvodní Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, se pova-
Ïují za platby uskuteãnûné podle nové Smlouvy o zájezdu/Objed-
návky sluÏeb.

cc)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd nebo sluÏby cestovního
ruchu, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto
Podmínek i v dÛsledku neodvratitelné události, které nemohla za-
bránit, ani pfii vynaloÏení ve‰kerého úsilí, které lze od ní rozumnû
poÏadovat.

dd)) JestliÏe CK VICTORIA zru‰í zájezd z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ které
jsou uvedeny pod písmenny a) a c) tohoto odstavce ve lhÛtû krat-
‰í neÏ 20 dnÛ pfied termínem jeho zahájení je povinna zákazníko-
vi uhradit pokutu ve v˘‰i 10 % ceny zájezdu.

22.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb pfied zahájením zájezdu ze stra-
ny CK VICTORIA:
Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout sluÏby dle smluv-
nû dohodnut˘ch podmínek a je-li tak CK VICTORIA nucena z objek-
tivních dÛvodÛ pfied zahájením ãerpání sluÏeb zmûnit podmínky
smlouvy, je CK VICTORIA povinna takové zmûny oznámit zákazní-
kovi doporuãen˘m dopisem a navrhnout mu zmûnu smlouvy.
Zákazník má právo se rozhodnout, zda se zmûnou smlouvy bude
souhlasit, ãi zda od smlouvy odstoupí. 

aa)) Pokud zákazník ve lhÛtû do 5 dnÛ od doruãení návrhu na
zmûnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, Ïe s její zmû-
nou souhlasí. JestliÏe zmûna smlouvy vede ke zv˘‰ení ceny sluÏeb,
je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v cenû sluÏeb do 5 dnÛ od
doruãení návrhu na zmûnu smlouvy. Pfii poru‰ení tohoto závazku
má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno
právo CK VICTORIA na úhradu ‰kody. JestliÏe zmûna smlouvy vede
ke sníÏení ceny sluÏeb, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ce-
nû sluÏeb v pfiípadû, Ïe zákazník uhradil jiÏ celkovou cenu sluÏeb
nebo sníÏit doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem dosud
uhrazen.

bb)) JestliÏe zákazník nesouhlasí se zmûnou smlouvy a ve lhÛtû do
5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy od smlouvy odstoupí,
má právo poÏadovat, aby mu CK VICTORIA na základû nové smlou-
vy poskytla jiné sluÏby cestovního ruchu nejménû v kvalitû odpoví-
dající pÛvodní smlouvû, mÛÏe-li CK VICTORIA takové sluÏby nabíd-
nout. Nedojde-li ale v takovém pfiípadû k uzavfiení nové smlouvy je
CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi
v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu sluÏeb podle zru‰ené smlouvy,
aniÏ by byl zákazník povinen platit odstupné. JestliÏe dojde k uza-
vfiení nové smlouvy, platby uskuteãnûné na základû pÛvodní smlou-
vy se povaÏují za platby podle nové smlouvy.

33.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb v prÛbûhu zájezdu:
aa)) JestliÏe po zahájení zájezdu CK VICTORIA neposkytne zákaz-

níkovi sluÏby nebo jejich podstatnou ãást fiádnû a vãas nebo zjistí,
Ïe mu v‰echny sluÏby nebo jejich podstatnou ãást nebude moci fiád-
nû a vãas poskytnout, tfiebaÏe se k tomu smluvnû zavázala, je po-
vinna bez zbyteãného odkladu a bezplatnû provést takové opatfie-
ní, aby mohl zájezd pokraãovat, zejména je povinna zabezpeãit ná-
hradní program a sluÏby v rozsahu a kvalitû shodné nebo se pfiibli-
Ïující pÛvodnû dohodnut˘m podmínkám

bb)) Pokud nelze pokraãování zájezdu ãi ãerpání sluÏeb zajistit ji-
nak neÏ prostfiednictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ jako jsou uvedené
ve smlouvû, je CK VICTORIA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl 
v cenû.

cc)) Pokud nelze pokraãování zájezdu, ãi ãerpání sluÏeb zajistit ani
prostfiednictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ je uvedené ve smlouvû, ne-
bo zákazník toto náhradní fie‰ení nepfiijme, je CK VICTORIA povinna
bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû. V pfiípa-
dû, Ïe souãástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zá-
kazníkovi dopravu zpût na místo odjezdu, nebo jiné místo návratu
s nímÏ zákazník souhlasí, vãetnû nezbytného náhradního ubytová-
ní a stravování. Pokud je doprava uskuteãnûna jin˘m dopravním
prostfiedkem, neÏ kter˘m mûla b˘t uskuteãnûna podle smlouvy, je
CK VICTORIA povinna:
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za niÏ‰í náklady, vrátit
zákazníkovi rozdíl v cenû
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za vy‰‰í náklady, rozdíl
v cenû uhradit z vlastních zdrojÛ

44.. Zmûny smluvních podmínek na základû pfiání zákazníka:
aa)) zákazník má právo nejpozdûji 3 dny pfied zahájením zájezdu

oznámit, Ïe se místo nûho zúãastní zájezdu jiná osoba. Oznámení
o zmûnû úãastníka musí provést vÏdy písemnû a zaslat nebo doru-
ãit na prodejní místo, kde uzavfiel smluvní vztah. K oznámení je nut-
né pfiiloÏit prohlá‰ení nového zákazníka, Ïe souhlasí s uzavfienou
Smlouvou o zájezdu/Objednávkou sluÏeb a splÀuje podmínky sta-
novené pro úãast na zájezdu.
PÛvodní a nov˘ zákazník spoleãnû a nerozdílnû odpovídají za za-
placení ceny zájezdu a úhradu nákladÛ, pokud v souvislosti se zmû-
nou CK VICTORIA vzniknou. Za zmûnu provedenou ve Smlouvû o zá-
jezdu/Objednávce sluÏeb dle odst. 4 písm. a) tohoto ãlánku
Podmínek je oprávnûna úãtovat manipulaãní poplatek ve v˘‰i 100
Kã nebo 300 Kã, je-li oznámení o zmûnû pfiijato CK ve lhÛtû krat‰í
neÏ 8 dnÛ pfied zahájením plnûní.

bb)) CK VICTORIA na pfiání zákazníka provádí, pokud je to nutné,
zmûny podmínek sjednan˘ch ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce
sluÏeb. Provedení takov˘ch zmûn podléhá zaplacení manipulaãního
poplatku ve v˘‰i a za podmínek níÏe uveden˘ch. Poplatky se úãtu-
jí vÏdy za kaÏdou osobu

ba) zmûna a doplnûní osobních údajÛ zákazníka pfied zahájením
ãerpání sluÏeb:
8 a více dní – 50 Kã; 7 a ménû dní – 100 Kã

bb) zmûna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování 
63 a více dní – 300 Kã.
V pfiípadû zmûny ve lhÛtû krat‰í neÏ 63 dní do zahájení ãerpání slu-
Ïeb je tato zmûna povaÏována za odstoupení od smlouvy ze stra-
ny zákazníka a zákazník je povinen uhradit CK VICTORIA odstupné
dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. 

bc) zmûna místa odjezdu nebo typu dopravy
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

bd) sníÏení poãtu osob v ubytovací jednotce
Zmûna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné ãi více
osob, které jsou povinny uhradit odstupné dle ãlánku VIII tûchto
Podmínek. Dojde-li v dÛsledku sníÏení poãtu osob v ubytovací jed-
notce ke zmûnû ceny za ubytování, jsou neodstupující zákazníci po-
vinni tento rozdíl uhradit.

be) zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã
Dojde-li v dÛsledku zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce ke
zmûnû ceny za ubytování, je CK VICTORIA povinna tento rozdíl zá-
kazníkÛm vrátit. 

bf) jiné zmûny ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

âlánek VII
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.. CK VICTORIA je oprávnûna pfied zahájením ãerpání sluÏeb,
které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu od smlouvy odstoupit 
z dÛvodu:

aa)) poru‰ení povinnosti zákazníkem
bb)) z dÛvodu zru‰ení zájezdu

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením dÛvodu
zasílá CK VICTORIA doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla
zákazníka uvedeného ve smlouvû.

22.. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv pfied za-
hájením ãerpání sluÏeb:

aa)) bez udání dÛvodÛ
bb)) jestliÏe nedojde k uzavfiení nové smlouvy dle ustanovení ãlán-

ku VI odst 1 písm. b) nebo dle ãlánku VI odst. 2 písm. b) tûchto
Podmínek.
Oznámení o odstoupení od smlouvy a v pfiípadû odstoupení dle
písm. b) tohoto odstavce s uvedením dÛvodu, je moÏno provést
pouze písemnû v prodejním místû, kde sluÏby zakoupil nebo ozná-
mení zaslat doporuãenou po‰tou na prodejní místo. 
Úãinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doruãení písemného
oznámení do prodejního místa, kde si zákazník sluÏby zakoupil.

33.. Není-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení
povinnosti CK VICTORIA stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK
VICTORIA od smlouvy pfied zahájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu po-
ru‰ení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK VIC-
TORIA odstupné ve v˘‰i stanovené v ãlánku VIII tûchto Podmínek.
CK VICTORIA je po odeãtení odstupného (stornopoplatku) a pfiípad-
ného poji‰tûní povinna vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela
na úhradu ceny sluÏeb dle zru‰ení smlouvy.

44.. Je-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení po-
vinností CK VICTORIA stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uzavfie-
ní nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto ãlánku Podmínek, je CK
VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi v‰e,
co od nûho obdrÏela na úhradu ceny sluÏeb podle zru‰ení smlouvy,
aniÏ by byl zákazník povinen platit CK VICTORIA odstupné. 

âlánek VIII
ODSTUPNÉ

11.. Odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy uzavfiené se zákazní-
kem dle ãlánku II odst. 2 písm. a), b), c) tûchto Podmínek pfied za-
hájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu poru‰ení povinností zákazníkem,
je CK VICTORIA oprávnûna poÏadovat odstupné a zákazník je povi-
nen toto odstupné uhradit.

22.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s pfiedmûtem smluvního
vztahu dle ãlánku II odst. 2 písm. a) b) nebo c) tûchto Podmínek
je zákazník povinen zaplatit odstupné.

33.. Odstupné se úãtuje z celkové ceny v‰ech objednan˘ch sluÏeb
po odeãtení pfiípadného poji‰tûní. V˘‰e odstupného je závislá na dni
doruãení písemného oznámení o odstoupení do CK VICTORIA a ãiní:
300 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením
ãerpání sluÏeb cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu do
3.000 Kã/os. vãetnû;
700 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením
ãerpání sluÏeb cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu nad
3.000 Kã/os.;
25 % pfii odstoupení ve lhÛtû 62–41 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu. Minimálnû v‰ak 700 Kã/os./termín
50 % pfii odstoupení ve lhÛtû 40–21 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
70 % pfii odstoupení ve lhÛtû 20–15 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
90 % pfii odstoupení ve lhÛtû 14–7 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
95 % pfii odstoupení ve lhÛtû 6–3 dny pfied dnem zahájení ãerpá-
ní sluÏeb cestovního ruchu;
100 % pfii odstoupení ve lhÛtû 2 a ménû dnÛ pfied dnem zaháje-
ním ãerpání sluÏeb cestovního ruchu.

44.. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, ãi neãerpá-li sluÏby ce-
stovního ruchu bez pfiedchozího odstoupení od smlouvy nebo z dÛ-
vodu, Ïe nesplnil povinnost dle ãlánku IV odst. 2 písm. f), hradí
100 % pfiedem stanovené ceny.

55.. CK VICTORIA má právo odeãíst odstupné od sloÏené zálohy
nebo zaplacené ceny.

66.. Pfii urãení poãtu dnÛ pro v˘poãet odstupného se do stanove-
ného poãtu dnÛ zapoãítává i den, kdy nastaly úãinky odstoupení od
smlouvy. Do poãtu dnÛ se nezapoãítává den odjezdu nebo nástupu
na pfiíslu‰n˘ zájezd nebo sluÏbu.

77.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z dÛvodÛ kvalifikovan˘ch
v pojistné smlouvû a má-li takovou smlouvu uzavfienou, má nárok
na ãásteãnou úhradu odstupného.

âlánek IX
REKLAMAâNÍ ¤ÁD

11.. Tento reklamaãní fiád upravuje zpÛsob uplatÀování nárokÛ
zákazníkÛ vypl˘vajících z odpovûdnosti CK VICTORIA za vady po-
skytnut˘ch sluÏeb a jejich vyfiízení.

22.. Tento reklamaãní fiád se vztahuje na sluÏby poskytované CK
VICTORIA pfiímo nebo prostfiednictvím jin˘ch dodavatelÛ sluÏeb
v rámci uzavfieného smluvního vztahu.

33.. Zákazník je povinen pfiípadnou vadu reklamovat bez zbyteã-
ného odkladu u zástupce CK VICTORIA v místû pobytu nebo u zá-
stupce zafiízení poskytujícího sluÏby tak, aby mohla b˘t vãas usku-
teãnûna náprava v místû samém. Jedinû tak mÛÏe b˘t závadn˘ stav
odstranûn, sluÏba doplnûna nebo poskytnuta znovu.

44.. Rozhodne-li se zákazník uplatÀovat reklamaci po skonãení
pobytu u CK VICTORIA, je vhodné jiÏ v místû pobytu sepsat zápis
o zji‰tûn˘ch vadách, udat jméno pracovníka, kterému byly tyto zá-
vady na místû hlá‰eny a uvést zpÛsob, jak˘m byly/nebyly vady od-
stranûny. Tento zápis nechá podepsat pracovníkem, u kterého vady
v místû pobytu reklamoval a pfiipojí svÛj podpis.

55.. Reklamaci lze podat písemnû i ústnû v prodejním místû, kde
do‰lo k uzavfiení smluvního vztahu bez zbyteãného odkladu, nejpo-
zdûji v‰ak do 1 mûsíce od skonãení zájezdu nebo poskytnutí po-
slední sluÏby. Doporuãujeme, obzvlá‰tû u sloÏitûj‰ích reklamací, se-
psat zápis o zji‰tûn˘ch vadách dle odst. 4 tohoto ãlánku Podmínek.

66.. V˘sledek reklamaãního fiízení bude zákazníkovi oznámen
nejpozdûji do 30 dnÛ od data podání reklamace.

77.. NepovaÏuje-li zákazník vyfiízení reklamace za uspokojivé, je
oprávnûn poÏádat o pfiezkoumání správnosti postupu, popfi. pfie-
hodnocení vûcného vyfiízení reklamace. Pfiezkoumání je provedeno
v termínu do 30 dnÛ.

âlánek X
POJI·TùNÍ

11.. V cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu CK VICTORIA ne-
ní zahrnuto poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí, poji‰tûní úrazové,
poji‰tûní zavazadel a poji‰tûní odpovûdnosti, stejnû jako v cenách
zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu není zahrnuto poji‰tûní nákladÛ
souvisejících s odstoupením od smlouvy.

22.. V‰ichni zákazníci CK Victoria mají moÏnost uzavfiít Komplexní
poji‰tûní (léãebné v˘lohy, aktivní asistence, trvalé následky úrazu,
‰koda na osobních vûcech, ‰koda na zdraví, stornopoplatky) u ERV
a.s. ve v‰ech prodejních místech CK Victoria a u autorizovan˘ch pro-
dejcÛ, se kter˘mi má CK Victoria uzavfienou smlouvu o provizním
prodeji zájezdÛ pofiádan˘ch CK Victoria. Ve‰keré nároky vypl˘vající
z eventuální pojistné události uplatÀuje zákazník u pojistitele (ERV
a.s., KfiiÏíkova 237/36a, 186 00, Praha 8).

33.. V‰ichni úãastníci zájezdÛ pofiádan˘ch CK VICTORIA jsou po
celou dobu ãerpání objednan˘ch sluÏeb poji‰tûni pro pfiípad úpadku
cestovní kanceláfie v souladu s ustanovením zákona ã. 159/1999
Sb.

âlánek XI
ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ

Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky sluÏeb
zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby CK VICTORIA v souladu

s ustanovením § 5, odst. 2 zákona ã. 101/2000 Sb. zpracová-
vala chránûná osobní data zákazníka, vãetnû rodného ãísla.
Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK VICTORIA oprávnûna zpra-
covávat za úãelem nabízení poskytovan˘ch sluÏeb a pro akviziãní
ãinnost.
Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdy-
koliv písemnû odvolat.
V˘‰e uvedená ustanovení platí pfiimûfienû i ve vztahu k osobám, v
jejichÏ prospûch zákazník smlouvu o zájezdu/objednávku sluÏeb
uzavfiel (spolucestující).
Uzavfiením smlouvy zákazník prohla‰uje, Ïe je oprávnûn souhlasy
za spolucestující osoby udûlit, a to aÈ uÏ na základû smluvního ãi ji-
ného zastoupení.
Zákazník bere na vûdomí, Ïe jako subjekt údajÛ má zejména ná-
sledující práva:

aa)) Souhlas s pofiizováním fotografií mÛÏe kdykoliv odvolat, a to
podáním zaslan˘m CK, a to buì na adresu CK nebo e-mailem. 

bb)) PoÏadovat od CK pfiístup k osobním údajÛm t˘kajících se jeho
osoby, jejich opravu nebo v˘maz, mÛÏe poÏadovat omezení zpra-
cování sv˘ch osobních údajÛ, vzná‰et námitky proti zpracování
osobních údajÛ, jakoÏ i práva na pfienositelnost údajÛ.

cc)) PoÏadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajÛ,
pokud 

ca) zákazník popírá pfiesnost sv˘ch osobních údajÛ, a to na do-
bu potfiebnou k tomu, aby správce ovûfiil pfiesnost jeho osobních
údajÛ; 

cb) zpracování jeho osobních údajÛ bylo protiprávní, ale nepo-
Ïádá o v˘maz osobních údajÛ, ale o omezení jejich pouÏití; 

cc) CK jiÏ nepotfiebuje jeho osobní údaje pro úãely zpracování,
ale zákazník je poÏaduje pro urãení, v˘kon nebo obhajobu sv˘ch
nárokÛ; nebo 

cd) zákazník vznesl námitku proti zpracování sv˘ch osobních
údajÛ, a to do doby neÏ bude ovûfieno, zda oprávnûné dÛvody CK
pfievaÏují nad oprávnûn˘mi dÛvody zákazníka. Pokud bylo omeze-
no zpracování osobních údajÛ zákazníka, mohou b˘t jeho údaje
zpracovány, s v˘jimkou uloÏení, pouze s jeho souhlasem.

dd)) Právo podat stíÏnost u dozorového orgánu, kter˘m je Úfiad
pro ochranu osobních údajÛ.

ee)) Získat od CK kdykoliv potvrzení, Ïe jeho osobní údaje jsou
zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na Ïádost
poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávan˘ch
osobních údajÛ: 

ea) úãel zpracování; 
eb) kategorie osobních údajÛ, které zpracovává; 
ec) pfiíjemci nebo kategorie pfiíjemcÛ, kter˘m jeho osobní údaje

byly nebo budou zpfiístupnûny; 
ed) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní údaje ulo-

Ïeny, nebo není-li ji moÏné urãit, kritéria pouÏitá ke stanovení této
doby; 

ee) existence práva poÏadovat od správce opravu nebo v˘maz
osobních údajÛ t˘kajících se zákazníka nebo omezení jejich zpra-
cování a vznést námitku proti tomuto zpracování.
CK VICTORIA nenese odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením
právních povinností, pokud prokáÏe, Ïe ‰kodu nezpÛsobila ona, ani
jiní dodavatelé sluÏeb v rámci uzavfieného smluvního vztahu, ale
‰kodu zpÛsobil 
– zákazník
– tfietí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu 
– neodstranitelná událost, které nemohlo b˘t zabránûno ani vy-
naloÏením ve‰kerého úsilí, které lze poÏadovat.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na eventuální odli‰nosti v katalogu
oproti skuteãnostem v prÛbûhu zájezdu, které není schopna ovliv-
nit a které nastaly po uzávûrce katalogu.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo ãasové-
ho harmonogramu zájezdu z dÛvodu tzv. vy‰‰í moci (nepfiíznivé po-
ãasí, silniãní kalamity, hraniãní blokády, politické nepokoje, Ïivelné
pohromy apod.)
CK VICTORIA neodpovídá za moÏné zpoÏdûní dopravních prostfied-
kÛ, jakoÏ i následky z toho plynoucí. CK VICTORIA nehradí ‰kody,
které pfiípadn˘m zpoÏdûním dopravních prostfiedkÛ mohou zákaz-
níkovi nastat.
Pozdní nástup na ubytování zdÛvodu zpoÏdûní dopravních pro-
stfiedkÛ, nezadává právo na pozdní vyklizení ubytovacího zafiízení
v den odjezdu.
Katalog CK VICTORIA nabízí základní popisy jednotliv˘ch ubytova-
cích zafiízení zpÛsobem odpovídajícím skuteãnosti. Na vyÏádání je
moÏno poskytnout i dal‰í informace.
Ubytování zákazníka v místû pobytu probíhá v plné kompetenci
ubytovatele – poskytovatele sluÏeb. CK nemá ve vût‰inû pfiípadÛ
pfiím˘ vliv na urãení konkrétního pokoje nebo apartmánu.
PoÏadavky zákazníkÛ na ubytování v konkrétním pokoji, apartmá-
nu, mobilihomu, chatce, karavanu nebo stanu mÛÏe CK VICTORIA
zajistit pouze v rámci sv˘ch moÏností po pfiedchozí dohodû.
Nesplnûní poÏadavku na konkrétní ubytovací jednotku, stejnû tak ja-
ko poÏadavku klienta uvedeného na smlouvû v sekci poznámky, ne-
zadává v Ïádném pfiípadû na moÏnost odstoupení od uzavfiené
smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
Fakultativní sluÏby uvádûné v nabídkovém katalogu CK VICTORIA
nejsou pfiedmûtem smluvního vztahu. Jedná se o sluÏby doplÀko-
vé, hrazené v místû pobytu, na kter˘ch je úãast dobrovolná a CK
VICTORIA nenese odpovûdnost za jejich prÛbûh. NemoÏnost ãerpat
nûkterou z nabízen˘ch fakultativních sluÏeb z dÛvodu sezónnosti,
malé obsazenosti apod., nezadává v Ïádném pfiípadû právo na
zmûnu podmínek Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, ani na
moÏnost odstoupení od uzavfiené smlouvy ze strany zákazníka bez
povinnosti hradit odstupné. Reklamace fakultativních sluÏeb je
moÏná pouze v místû pobytu u jejich poskytovatele.
V pfiípadû ztráty nebo odcizení cestovních dokladÛ v prÛbûhu zá-
jezdu je zákazník povinen si na vlastní náklady obstarat potfiebné
náhradní doklady. CK VICTORIA je povinna mu b˘t pfiitom nápo-
mocna.
Zákazník v˘slovnû bere na vûdomí a souhlasí s tím, Ïe cestovní kan-
celáfi je oprávnûna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona ã.
89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník, v platném znûní (dále jen „ob-
ãansk˘ zákoník“) kdydoliv v prÛbûhu zájezdu pofiizovat obrazové
(zejména fotografické), zvukové a zvukovû obrazové záznamy zá-
kazníka (tj. vãetnû v‰ech prvkÛ a projevÛ jeho osobnosti); cestovní
kanceláfi je oprávnûna v‰echny takto pofiízené záznamy v prÛbûhu
zájezdu i kdykoliv po jeho skonãení v nezbytné mífie retu‰ovat i ji-
nak upravovat a v pÛvodní i pfiípadnû takto zmûnûné podobû je zve-
fiejÀovat ve v‰ech druzích sv˘ch propagaãních materiálÛ (ti‰tûné ka-
talogy, letáky, webové stránky, sociální sítû, newslettery apod.)
a takto je ‰ífiit v‰emi v úvahu pfiipadajícími zpÛsoby, a to samostat-
nû i ve spojení s jin˘mi záznamy, díly a prvky. V‰echny souhlasy uve-
dené v tomto ustanovení jsou udûleny v územnû a mnoÏstevnû ne-
omezeném rozsahu, jakoÏ i na neomezenou dobu, resp. aÏ do je-
jich pfiípadného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87
obãanského zákoníku. V‰echny souhlasy jsou zákazníkem udûlová-
ny bezplatnû.
Pfii zakoupení zájezdu, jehoÏ organizátorem je jiná cestovní kance-
láfi v síti prodejen CK VICTORIA, pfiijímá zákazník V‰eobecné smluv-
ní podmínky organizující CK.

âlánek XII
P¤ECHODNÁ A ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

Tyto V‰eobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a úãinnost
dne 1. 10. 2019 a nahrazují V‰eobecné smluvní podmínky ze dne
1. 10. 2018. 
Ve‰keré údaje a informace o sluÏbách, cenách a cestovních pod-
mínkách odpovídají skuteãnostem znám˘m ke dni 1. 10. 2019
a jsou ve shodû s platn˘m právním fiádem âR. Zákazník sv˘m pod-
pisem na Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb stvrzuje, Ïe tûm-
to Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

V Brnû, 1. 10. 2019
Ing. Ladislav Jar˘, CK Victoria

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKYNa kole na nejkrásnější místa Evropy www.victoria-ck.cz

LAGO DI GARDA – SEVER, 
MONTE BALDO A TREMALZO 
Hvězdicová cykloturistika s podporou autobusu 
v nádherném přírodním prostředí severní části 
jezera
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 22.30 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka). Noční přejezd přes Rakousko do Itálie. Na kole z historic-
kého Trenta přes Rovereto k jezeru Lago di Garda. Ubytování
v Torbole Nago. 
3.–6. den: S podporou autobusu vyjedeme do krásných horských ob-
lastí Tremalzo, jezer Ledro a Tenno (možnosti koupání). Čekají nás
sjezdy s nádhernými výhledy kolem pevností z 1. svět. války a pro-
hlídka měst Torbole, Malcesine a starobylé vesničky Canale.
Lahůdkou je sjezd po skalní cestě Via Ponale do města Riva del
Garda. Krásné horské scenérie s výhledy na jezero Garda si můžeme
vychutnat při pěší turistice ke skalní kapli St. Barbara nebo pohořím
Monte Baldo, kam ti trénovanější mohou vyjet i na kole. Pohodáři si
mohou udělat výlet lodí do Limone. Navštívíme jeskynní vodopád
Cascata Varone a v případě nepříznivého počasí termální koupaliště
v Torbole. Po výjezdu do pohoří Monte Brione se svezeme po hezké
cyklostezce kolem řeky Sarca do města Arco a kolem jezer Cavedine
a Toblino pokračujeme do cíle našeho cykloputování. Večer 6. dne
odjezd do ČR.
7. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách.

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 27/48; 2. – od 27; 
3. – různé varianty 22–69; 4. – 0–123; 5. – 25 a více.
Náročnost lehká až střední, podpora busu (lze zvolit kratší
nebo delší trasu). Jezdí se většinou po asfaltových cyklo-
stezkách a silničkách s minimálním provozem, volitelné
jsou obtížnější terénní trasy (např. Tremalzo, horský přejezd
do Arca a další). Úsek od jezera Ledro a po Via Ponale je se
šotolinovo-štěrkovým povrchem.
Navštívená země: Itálie

Cena zahrnuje:
– 4 x nocleh v hotelu*** s polopenzí (snídaně švédské stoly,

večeře výběr ze 3 menu) s venkovním bazénem v Torbole
Nago 

– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu na mís-
tě (ostatní odjezdová místa viz příplatky)

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– závěrečnou trentinskou večeři
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,1 €/os. od 13 let/noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu: vodopády Cas-

cata del Varonne 6 €/os.; hrad Drena 3,50 €/os.; do vnější-
ho areálu hradu Arco 3,50 €/os.; lanovka Malcesine – Monte
Baldo 25 €/os. s jízdním kolem (v omezených časech);
15 €/os. bez kola nahoru, 22 €/os. zpáteční bez kola; jed-
nosměrný lodní lístek z Malcesine do Limone nákladním tra-
jektem cca 8 €/os. s kolem; Malcesine–Limone výletní lodí
cca 6,50 €/os. bez kola; Malcesine–Limone a zpět lodním
pendlem 9 €/os. bez kola; Limone–Riva nebo Torbole cca
5 €/os. bez kola, kolo +3,40 €; vyhlídková věž Apponale
v Rivě 2 €.

Příplatky: 
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 525 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny 
od 20 osob

LAGO DI GARDA – JIH, 
VERONA A LAGO D’IDRO 
Hvězdicová cykloturistika v příjemném prostředí 
jižní a střední části Gardského jezera 
s návštěvou Verony a dalších starobylých měst.
Sjezd z pohoří Monte Baldo.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 22.30 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka). Noční přejezd přes Rakousko do Itálie. Na kole z opevněné
Mantovy podél místních jezer do Valeggio sul Mincio (hrad Scaligerů
a opevnění v Borghetto) a dále po cyklostezce kolem řeky Mincio do
Peschiery. Lze prodloužit přes Solferino, Castiglione, Dessenzano a ko-
lem jezera přes Sirmione. Ubytování v Peschieře. 
3.–6. den: Po cyklostezkách kolem řeky Adige a po málo frek-
ventovaných silničkách navštívíme historickou Veronu a projedeme
se krásnými vesničkami vinařského kraje Valtenesi. Poplujeme tra-
jektem po jezeře a navštívíme nádherná opevněná města s jedineč-
nou atmosférou na pobřeží – Saló, Lazise, Bardolino, Torri a Gardu.
S podporou busu vyjedeme do pohoří Monte Baldo, navštívíme vě-
hlasné poutní místo – kapli Madonna della Corona a některou z mož-
ných tras se na kole vrátíme zpátky k jezeru. Navštívíme jeskynní vo-
dopád Cascata Varone a na závěr se projedeme po cyklostezce od je-
zera Ledro k jezeru Ampola a hezkou soutěskou sjedeme přes měs-
tečko Storo k jezeru Lago d’Idro, sevřenému skalními masívy. Odjezd
do ČR.  
7. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách. 

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 38/54/90; 2. – 48/72;
3. – 59 nebo různé kombinace; 4. – 42, lze prodloužit; 
5. – 36. Některou etapu lze vynechat a zvolit individuální
program. 
Náročnost lehká až střední, podpora autobusu (většinou
lze zvolit kratší nebo delší trasu). Jezdí se po asfaltových
i šotolinových cyklostezkách a silničkách s minimálním

Camping Bella Italia

Madonna della Corona

Aréna ve Veroně

Sirmione
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Lanovka z Malcesine na Monte Baldo

Malcesine

Via Ponale

Lago di Garda

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

Hotel*** s bazénem a polop.POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

Ho.1/2; 1/2+1

8.590,–

Ho.1/1

10.090,–

24. 5.–30. 5.
21. 6.–27. 6.

5. 7.–11. 7.
6. 9.–12. 9.

1 C-LGS
2 C-LGS
3 C-LGS
4 C-LGS

Ne
Ne
Ne
Ne

So
So
So
So

7/4
7/4
7/4
7/4

ZÁKAZNICKÁ KARTA

MINI + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).LUX ev.

Mobilní dÛm Lux 2/2+2
(WC/sprcha, klima), cena za 1 osobu

LoÏnice 2 os. LoÏnice 1 os. Pfiist˘lka

POâET
dnÛ/nocí

Katal.
ãíslo T E R M Í N

6.390,– 8.390,– 3.990,–12. 10.–18. 10.1 C-LGJ Po Ne 7/4

Na lanovce ve Val di Sole

WWeellllnneessss  vv  hhootteelluu,,
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Pohled na ledovec Presena

Passo Gavia

Sjezd z Passo Gavia

TRENTINO – VAL DI SOLE
Hvězdicová cyklistika v úžasné přírodě Val di Sole,
v podhůří Brenty a vinařská stezka Strada del Vino 
u Bolzana. 5 dní na kole! S kartou Opportunity 
lanovky zdarma!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 22.30 hod. (ostatní odjezd. místa viz
tabulka), noční přejezd přes Rakousko do Itálie. Na kole z Madonny
di Campiglio po silnici či terénem do Dimara a po asfaltové cyklos-
tezce jabloňovými sady k přehradě u města Cles. Busem do místa
ubytování. 
3.–6. den: Z lyžařského střediska Andalo pod horou La Paganella (lze
vyjet lanovkou i s kolem do výšky 2.124 m n. m.) sjedeme kolem je-
zer Nembia a Molveno na úpatí pohoří Brenta. Lanovkami zdarma vy-
jedeme do nádherných horských oblastí kolem ledovce Presena
a v lyžařském středisku Pejo (výhledy ze 3.000 m n. m.!!!). Až se po-
kocháme, vrátíme se do údolí a poté již na kolech po hezkých te-
rénních i asfaltových cyklostezkách přes Passo Tonale, resp. Cogolo,
Ossanu a lyžařské středisko Marillevu v údolí Val di Sole do místa
ubytování. Etapy lze prodloužit výjezdem z lyžařského Ponte di Legno
do průsmyku Passo Gavia (2.652 m n. m. – jen pro zdatné) nebo do
krásných horských oblastí Malga Mare nebo k jezeru Pian-Palú. Lze
využít i lanovku z Daolasy, poté 20-km sjezd přes Folgaridu nebo do
Marillevy. Projedeme údolím řeky Adige do historického Bolzana a po
vinařské cyklostezce Strada del Vino do malebného vinařského měs-
tečka Caldaro. U jezera Lago di Caldaro (s možností návštěvy věhlas-
ného Traminu) končí naše cykloputování. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách.

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 33; 2. 35/56, lze i více;
3. – 34/44/55/65, lze i více; 4. – 26/37–70; 5. – 38/48/
/64/72, lze i více. Některou etapu lze vynechat a zvolit in-
dividuální program. 
Náročnost lehká i střední, možnost obtížnějších tras. Jezdí

se po terénních cyklostezkách nebo alternativně po
silničkách s hezkými výhledy, některé etapy nebo je-
jich části jsou vedeny po asfaltových cyklostezkách.
Navštívená země: Itálie

Cena zahrnuje:
– 4x nocleh s polopenzí (snídaně švédské stoly, večeře výběr

ze 2–3 menu) v hotelu***+ s welness v ceně
– dopravu busem z Brna + podporu busu na místě (ostatní

odjezdová místa viz příplatky)
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku
– kartu Opportunity Val di Sole, jež umožňuje jízdu zdarma la-

novkami v oblasti Passo Tonale, Pejo a Daolasa (berou i ko-
la, v Daolase za příplatek 5 €), přepravu místními autobu-
sy, přepravu na železnici Male–Marilleva (poplatek za pře-
pravu jízdního kola 2 €), vstup do muzeí ve Val di Sole

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,5 €/os./noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakult. programu, lanovky mimo výše uve-

dené oblasti (lanovka La Paganella cca 15 €/os. s kolem,
17 €/os. zpáteční bez kola)

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 525 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny 
od 20 osob

provozem. Na Monte Baldo nás vyveze autobus, voli-
telné prodloužení trasy v pohoří již bez podpory bu-
su. Ve Valtenesi je zvlněný profil, většina ostatních
tras je po rovině.  
Navštívená země: Itálie

Cena zahrnuje:
– 4x nocleh ve 4-lůžkových klimatizovaných mobilních do-

mech Lux v Camping Bella Italia***** ve městě Peschiera
– dopravu lux. busem z Brna + podporu busu na místě (ostat-

ní odjezdová místa viz příplatky) 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– povinný závěrečný úklid 290 Kč/os.
– pobytovou taxu 1,1 €/os. od 13 let/noc

(povinná platba v místě)
– kauci 2.000 Kč (80 €)/mobilní dům
– vstupné v rámci fakultativního programu: trajekt Maderno–

Torri del Benaco 8 €/os. s jízdním kolem

Příplatky: 
– ložní prádlo 290 Kč/os.
– ručníky (netkaná textilie) 100 Kč/os.
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 525 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny 
od 20 osob

ZÁKAZNICKÁ KARTA

Hotel***+ s wellness a polopenzí
Ho. 1/2, 1/3, 1/4

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

10.390,–
Ho. 1/1

13.390,–28. 6.–4. 7.1 C-VS Ne So 7/4

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).
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Val di Sole
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Cena zahrnuje:
– 7x nocleh ve 2–4-lůžkových jednodušších apartmánech vy-

bavených kuchyňským koutem, WC/sprcha
– dopravu busem z Brna a Mikulova vč. trajektu kategorie

paluba + podporu busu na místě (ostatní odjezdová mís-
ta viz příplatky) 

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku
– veškeré spotřeby energií + místní poplatky

Cena nezahrnuje:
– povinný závěrečný úklid 40 €/apartmán
– kauci 100 €/apartmán
– vstupné v rámci fakultativního programu: NP Asinara cca

25 €/os.

Příplatky: 
– ložní prádlo + ručníky (fakultativně) 15 €/os./set
– Komplexní cestovní pojištění 390 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 750 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)
– příplatek na kajutu – celonoční trajekt (8 hod. plavby!) cca

2.900 Kč/zpáteční/os. při plném obsazení kajut. Rezervace
kajut CK přijímá při prodeji zájezdu, nejpozději však do 15.
ledna! CK zajištění kajut ani jejich velikost nemůže garan-
tovat!

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy 
– skupiny od 20 osob

www.victoria-ck.cz Na kole na nejkrásnější místa Evropy
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TO NEJHEZČÍ Z KORSIKY  
Pohodová cykloturistika uprostřed úžasné divoké pří-
rody s podporou autobusu, dlouhými sjezdy na kole 
a s možnostmi koupání. Jedinečná cena! 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna ve 4 hod. (ostatní odjezdová místa viz tabulka),
denní průjezd Rakouskem do Itálie, večer příjezd k trajektu. Celonoční
trajekt do Bastie na Korsice. 
2. den: Busem přes Corte (prohlídka) do Sarténe. Na kole do Propriana
(písečná pláž) a dále do místa ubytování.
3.–8. den: Na kole po zvlněné silničce s výhledy na moře nebo autobu-
sem navštívíme hlavní město Korsiky a rodiště Napoleona Bonaparta –
Ajaccio a kolem pláží dojedeme k mysu Parata s pevností (výhledy na
ostrovy Íles Sanquinaires). S podporou autobusu vyjedeme do Col de
Vergio (1.477 m n. m.), nejvyššího silničního průsmyku Korsiky, násle-
duje 40-km sjezd s nádhernými výhledy do Porta. Poté výjezd kolem
oranžových skal Les Calanches do horské vesničky Piana a sjezd do
Cargése, lze pokračovat kolem pobřeží. Z vesničky Zonza projedeme bo-
rovicovými lesy s krásnými skalami, poté 25-km sjezd kolem přehrady
Ospedale do přístavu Porto Vecchio (prohlídka). Nádherné Bonifacio si
prohlédneme i při plavbě na lodičkách kolem útesů. Další 40-km sjezd
nás čeká z průsmyku Col de Vergio kolem přehrady Calacuccia a dále di-
vokým kaňonem řeky Golo. Lze pokračovat až do Corte s možností vý-
jezdu do soutěsky Restonica. Bude i čas na individuální program, který
se dá strávit na plážích nebo na kole – lze objet záliv Golfe de Valinco
k pevnosti Belvédére-Campomoro nebo prozkoumat okolí (např. okruh
Porto Pollo, Filitosa (Oppidum Filitosa – megalitická kultura) a do měs-
tečka Olmeto.
9. den: Z nejhezčího průsmyku ostrova – Col de Bavella sjezd ke kaská-
dám Polischellu a přes sedlo Col de Larone dlouhý sjezd do Solenzary
(koupání v moři). Busem do přístavu Bastia. Celonoční plavba trajek-
tem. 
10. den: Vylodění, průjezd Itálií a Rakouskem. Návrat do Brna kolem půl-
noci. 

Počet cyklodnů až 8; denní km: 1. – 27; 
2. – 11/35/71/95; 3. – 62/87; 4. – 0–55; 5. 28/41; 6.
40/54, lze i více; 7. – libovolné km; 8. – 32. Některé eta-
py lze vynechat a zvolit individuální program. 
Náročnost lehká až střední. Jezdí se po asfaltových sil-
ničkách, většinou s minimálním provozem. Na kopce
nás většinou vyveze autobus, pozvolná stoupání na ko-
le mají malá převýšení. Za cenu delších přejezdů auto-

busem uvidíte to nejhezčí z navštívené oblasti ze
sedla kola. Možnost volby kratší nebo delší varian-
ty. Je tu stále co obdivovat – každý den jiný typ kra-
jiny! 
Navštívená země: Francie

Cena zahrnuje:
– 7x nocleh v korsických bungalovech v kempu s venkovním

bazénem v Olmeto-Plage, 300 m od nádherné písečné plá-
že. 4-lůžkové bungalovy mají dvě ložnice, jednoduše vyba-
venou kuchyňku s vařičem, mikrovlnkou a lednicí. WC +
koupelna s teplou vodou 

– dopravu autobusem z Brna, vč. trajektu kategorie paluba,
+ podporu autobusu na místě (ostatní odjezdová místa viz
příplatky) 

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 0,6 €/os. od 18 let/noc

(povinná platba v místě)
– kauci 30 €/bungalov
– vstupné v rámci fakultativního programu: oppidum Filito-

sa 9 €/os.; Bonifacio – lodičky 18,5 €/os., Aragonské scho-
dy 2,50 €/os., vyhlídka „skalní balkon“ 2,50 €/os., opev-
nění „Bastion“ 2,50 €/os.; pevnost Tour de Campomoro
2,50 €/os.; muzea 8–12 €/os.

Příplatky: 
– Komplexní cestovní pojištění 390 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 750 Kč/auto
– svoz do Brna (trasa C, viz str. 9)
– příplatek na kajutu – celonoční trajekt (8 hod. plavby!) cca

2.300 Kč/zpáteční/os. při plném obsazení kajut. Rezervace
kajut CK přijímá při prodeji zájezdu, nejpozději však do 15.
ledna! CK zajištění kajut ani jejich velikost nemůže garan-
tovat!

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny 
od 20 osob

SARDINIE
A NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE EVROPY
Pohodová hvězdicová cykloturistika s podporou 
autobusu a s možnostmi volby náročnějších tras. 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna v 0.30 hod. (ostatní odjezdová místa viz ta-
bulka), průjezd Rakouskem do Itálie, odpoledne příjezd do Livorna. Celo-
noční trajekt na Sardinii. Ráno připlutí do Golfo Aranci. Přejezd do pří-
mořského letoviska Isola Rossa, ubytování. 
3.–8. den: Cykloturistika z Isola Rossa do tajemného městečka Castel-
sardo. Prohlídka přístavu Alghero, kteremu se říká malá Barcelona, cyk-
loturistika na polostrově Stintino, nejkrásnější pláž severu Sardinie „La
Pelosa“. Přes přístav Porto Torres se vydáme na neobydlený ostrov Asi-
nara, který je dnes národnim parkem, cykloturistika v panenské příro-
dě s možností koupání. Z Tempio Pausania můžeme vystoupat na nej-
vyšší vrchol severní Sardinie Punta Balistreri (1.362 m n. m.), cyklotu-
ristika v oblasti Valle della Luna („Měsíční údolí“), charakteristické žulo-
vými skalami a korkovými duby. Z Isoly Rossy pojedeme do přírodních
termálních lázní Casteldoria. Možnost koupání v řece s léčivým bahnem.
V rámci individuálního programu lze po vlastní ose zajet do oblasti Cos-
ta Paradiso, event. do zátoky Cala Rossa či na horu Monte Tinnari.
9. den: Ukončení pobytu, přejezd busem do přístavu, trajektem do
Itálie.
10. den: Průjezd Rakouskem, návrat do
Brna.  

Počet cyklodnů až 7. Některé etapy lze vyne-
chat a zvolit individuální program. 
Náročnost lehká i střední. 
Navštívená země: Itálie

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

Apartmán 1/2+2 (WC/sprcha) – cena za 1 osobu

4 osoby 3 osoby 2 osoby 1 osoba
POâET

dnÛ/nocí
Katalog.

ãíslo T E R M Í N

10.390,– 10.890,– 11.390,– 13.890,–9. 10.–18. 10.1 C-SA Pá Ne 10/7

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Trasa C (viz str. 9).

Bungalov 2/2 (WC/sprcha), cena za 1 os.

LoÏnice 2 os. LoÏnice 1 os.

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

11.990,– 14.990,–18. 9.–27. 9.1 C-KO Pá Ne 10/7

– dopravu lux. busem ev. minibusem z Brna včetně trajektu
+ podporu busu na místě (ostatní odjezdová místa viz pří-
platky)

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– povinný závěrečný úklid 290 Kč/os.
– kauci 2.000 Kč (80 €) mobilní dům

1.000 Kč (40 €) karavan
– vstupné v rámci fakultativního programu: mořské akvári-

um 7 €; muzeum minerálů 9 €; Napoleonovy vily 8 €; la-
novka na Monte Capanne 18 €

Příplatky:
– karavan s klimatizací 500 Kč/os.
– ložní prádlo 290 Kč/os.
– ručníky (netkaná textilie) 100 Kč/os.
– Komplexní cestovní pojištění 390 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 600 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 osob 

NAPOLEONŮV OSTROV ELBA
Hvězdicová cykloturistika s podporou autobusu, 
relaxace a koupání.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna v 16 hod. (ostatní odjezdová místa viz tabul-
ka), cesta Rakouskem do Itálie. V časných ranních hodinách příjezd do
Piombina, trajektem na Elbu. Prohlídka Portoferraia a Napoleonových
vil – Mulini a St. Martino, na kole z Portoferraia do kempu do Marina di
Campo. Ubytování v Camping Ville degli Ulivi s bazénem. 
3.–6. den: Na kole v západní části ostrova z Marina di Campo přes
Procchio a Marciana (možnost vyjet lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova
Monte Capanne) a přes Sant Andrea a Fetovaia zpět do Marina di Campo.
Z Capoliveri projedeme poloostrovem Punta Calamita. V další etapě nav-
štívíme Procchio, Marciana Marina, Poggio, Perone (pěší výstup na
Monte Capanne) a San Ilario, event. odpočinkový den – vycházka po oko-
lí nebo lodní výlet. Ve východní části ostrova projedeme Porto Azzuro,
Rio nell‘ Elba, Cavo, Rio Marina – pevnost Volterraio a Portoferraio. 
7. den: Okruh z Marina di Campo přes St. Piero a St. Illario zpět do
Marina di Campo. Navečer odjezd do Portoferraia – trajektem zpět na
pevninu. Noční přejezd Itálií a Rakouskem do ČR.
8. den: Návrat do Brna kolem poledne.

Počet cyklodnů až 6; denní km: 1. – 20/40; 
2. – 30/55; 3. 19–65; 4. 0–35; 5. 26–80; 6. – 16. 
Některou etapu lze vynechat a zvolit individuální
program.
Náročnost střední. Každý den je možné si trasu zkrá-
tit autobusem.
Navštívená země: Itálie

Cena zahrnuje:
– 5x nocleh ve 4-lůžkových karavanech nebo klimatizovaných

mobilních domech Domus 2/2 ev. Lux 2/2+2 v Camping
Ville degli Ulivi***

ZÁKAZNICKÁ KARTA

4.990,–

MINI + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).LUX ev.

Karavan, cena za 1 osobu

Mobilní dÛm Domus* a Lux, cena za 1 osobu

K. 1/4

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

5.390,–
K. 1/3

5.890,–
K. 1/2

6.390,–
K. 1/1

7.390,–

LoÏnice 2 os.

7.390,– 9.390,–
LoÏnice 1 os. Pfiist˘lka

3. 5.–10. 5.1 C-EM Ne Ne 8/5

*) V mobilním domě Domus lze ubytovat 2 dospělé osoby 
+ 2 děti do 12 let na přistýlce (palanda)

Lanovka na Monte Capanne

Pobřeží Elby

Portoferraio

NNááddhheerrnnýý  oossttrroovv  ssee  ssuubbttrrooppiicckkoouu  vveeggeettaaccíí,,
ccyykklloottuurriissttiikkaa  ss  ppooddppoorroouu  aauuttoobbuussuu

ÚÚžžaassnnáá  ppřříírrooddaa,,
jjeeddiinneeččnnáá  cceennaa

Les Calanches

Bonifacio

Col de Bavella

Pevnost v Corte

KKaarriibbiikk  SSttřřeeddoommoořříí,,  ccyykklloottuurriissttiikkaa  ss  ppooddppoorroouu  aauuttoobbuussuu

Isola Rosa

Castel Sardo

Pobřeží Sardinie
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Egregy Balaton

Pohoří Bükk

Festetics Hévíz - druhé největší termální jezero Evropy

CCyykklloo,,  ggaassttrroo,,  vvíínnoo  aa  tteerrmmáállyy

55**  rreessoorrtt  ss  vvyyhhřříívvaannýýmmii  bbaazzéénnyy  ++  wweellllnneessss  &&  ssppaa

AZUROVÉ POBŘEŽÍ,
JIŽNÍ PROVENCE A KAŇON VERDON
Cykloturistika v oblasti francouzské riviéry
a jižní Provence s pobytem u moře a podporou
autobusu. 
Pro cyklistiku skvělé termíny!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 20 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka), noční průjezd Rakouskem. Přes Itálii odpoledne pří-
jezd do francouzského Port Grimaud. Ubytování v Camping Les
Prairies de la Mer s písečnou pláží. Podvečerní vycházka do pří-
stavu v Port Grimaud.
3.–8. den: Na kole navštívíme St. Tropez se známou četnickou
stanicí. Možnost koupání na plážích Pampelonne nebo cyklistiky
na divoký Cap Camarat s výjezdem do Ramatuelle (hrob herce
Gérarda Philippa). Typickou jižní Provence představují městečka
v kopcích Le Plan-de-la Tour, Grimaud a La Garde-Freinet, která
mohou spojit do jednoho vyhlídkového okruhu zdatnější cyk-
listé. Přímořskou atmosféru jižní Provence s možnostmi koupá-
ní si vychutnáme jízdou po pobřežních cyklostezkách, vedoucích
městečky Ste. Maxime, Le Lavandou nebo Cavalaire-Sur-Mer, kam
dojedeme po tělese zrušené železnice. Ve dvou kopcovitějších
etapách projedeme okolí Verdonu s městečky Castellane, Comps-
sur-Artuby a Aiguines s fantastickými výhledy na dno kaňonu až
do 700-m hloubky (na okruhu Route des Cretes) a se sjezdy k je-
zeru Lac de Sainte-Croix. Zde možnost půjčení lodiček nebo šla-
padel, případně prohlídka skalního městečka Moustiers-Ste-
Marie. Na kole vyjedeme do pohoří Massif de L’Esterel nebo sed-
la Col de Canadel s jedinečnými výhledy na moře, okolní ostrovy
Hyéres, do údolí ve vnitrozemí i na pobřeží francouzské riviéry
s festivalovým městem Cannes. Sem se podíváme i na kole a do-
jedeme až do starobylého Antibes (s Galerií Picasso a přístavem
pro jachty až 160-m délky). 
9. den: Odjezd busem do Monaka, celodenní individuální pěší
prohlídka knížectví (katedrála, knížecí palác, kostel
Ste. Dévote, kasino, oceánografické muzeum, botanic-
ká zahrada Jardin Exotique). Možnost koupání na
městských plážích. Večer odjezd do ČR.
10. den: Návrat do Brna v odpoledních hodinách.

Počet cyklodnů 5 (1 C-FAZ), 6 (2 C-FAZ); denní km:
1. – 18/48; 2. – 32/46/61; 3. – 25/37/56/68; 4. –
35/47/55/68 i více; 5. – 52; 6. – libovolné km. Něk-

Na kole na nejkrásnější místa Evropy www.victoria-ck.cz
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Provence – levandulová pole

Camping Les Prairies de la Mer

Istra Premium Camping Resort

Amfiteátr v Pule Kamenjak – nejjižnější výběžek Istrie

Kaňon Verdon

teré etapy lze vynechat a zvolit individuální program.
Náročnost střední i lehká. Jezdí se s podporou autobu-
su – volitelná délka i náročnost tras. Všechny cyklostez-
ky na pobřeží jsou vedeny po rovině, ve vnitrozemí jsou
i pozvolná několikakilometrová stoupání a dlouhé sjez-
dy. Jezdíme vesměs po asfaltových silničkách s mini-
málním provozem, v některých úsecích u moře využije-
me značené asfaltové i šotolinové cyklostezky.
Navštívená země: Francie

Cena zahrnuje:
– 7x nocleh (resp. 6x u 1 C-FAZ) ve 4-lůžkových klimatizovaných

mobilních domech Lux v Camping Les Prairies de la Mer*****
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu na místě

(ostatní odjezdová místa viz příplatky) 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu a povinný závěrečný úklid 545 Kč/os./1 C-FAZ

590 Kč/os./2 C-FAZ
– kauci 2.000 Kč (80 €)/mobilní dům
– vstupné v rámci fakultativního programu: lodičky v Port

Grimaud 20 min. 6 €/os.; šlapadla nebo lodičky na jezeře Lac de
Sainte-Croix 14–16 €/hod. podle obsazenosti; Monaco – Oceáno-
grafické muzeum 14 €/os.; botanická zahrada Jardin Exotique
8 €/os.; St. Tropez – Citadella (muzeum) 3 €/os.; Antibes –
Galerie Picasso 8 €/os.

Příplatky: 
– ložní prádlo 290 Kč/os.
– ručníky (netkaná textilie) 100 Kč/os.
– Komplexní cestovní pojištění 390 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 675 Kč/auto/1 C-FAZ

750 Kč/auto/2 C-FAZ
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy - skupiny od 20 osob

FFrraannccoouuzzsskkáá  rriivviiéérraa  ++  PPrroovveennccee
PPrroo  ccyykklliissttiikkuu  sskkvvěělléé  tteerrmmíínnyy

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Trasy A, C, (viz str. 9).

Mobilní dÛm Lux 2/2+2
(WC/sprcha, klima), cena za 1 osobu

LoÏnice 2 os. LoÏnice 1 os.

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N Y

7.990,– 12.990,–

Pfiist˘lka

3.990,–
25. 4.–3. 5.
2. 10.–11. 10.

1 C-FAZ*)

2 C-FAZ

So 

Pá

Ne 

Ne

9/6

10/7

BALATON, POHOŘÍ MÁTRA A BÜKK,
EGER A HÉVÍZ – CYKLO A TERMÁLY
Cykloturistika nejen v okolí „maďarského 
moře“ s volitelnou náročností a délkou tras. 
Doprovodný autobus. Ochutnávky místního 
vína. Návštěvy termálů v Egeru ZDARMA!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v 1 hod. (ostatní odjezdová místa viz ta-
bulka) přes Slovensko do Maďarska. Sjezd z nejvyšší maďarské
hory Kékes (1.014 m n. m.) po málo frekventované silnici.
Možnost dojezdu až do lázeňského Egeru. Ubytování, návštěva
místních termálů nebo večerního hotelového wellness nebo
místní vinařské čtvrti. 
2.–4. den: Na kole projedeme pohořím Bükk přes lázeňský
Lillafüred a kolem hradu Diósgyör do Miškolce (návštěva jes-
kynních termálů). Alternativně busem přímo do termálů v
Miškolci, případně cykloturistika na okraji pohoří Bükk a ter-
mály v Egeru. 
Z Fonyód po jižním břehu Balatonu do lázeňského města Hévíz
(největší evropské přírodní termální jezero), ubytování.
Návštěva vinařské čtvrti Egregy. Severní břeh Balatonu proje-
deme během celodenního výletu – trajektem z jižního břehu do
Tihany (benediktinský klášter) a dále po severním břehu přes
Badacsony (vinice) a Keszthely (zámek Festetics) zpět do Hévízu.
Alternativně individuální cykloturistika v okolí Hévízu bez pod-
pory autobusu s možností návštěvy zámku v Keszthely nebo
koupání v termálním jezeře v Hévízu.
5. den: Od přírodní rezervace na jezeře Kis-Balaton po cyklos-
tezce k termálům Kehidakustány. Návštěva termálů, alternativ-
ně delší okruh. Odpoledne odjezd do ČR, návrat do Brna v
nočních hodinách. 

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 32/53; 2. – 64 (lze i více
nebo zkrátit); 3. – 46; 4. – 81 nebo libovolné individuální km;
5. – 29, lze i více.

Náročnost lehká i střední, podpora autobusu (možnost
volby krátké nebo delší trasy). Profil: V pohořích jsou
pozvolná stoupání i dlouhé sjezdy, severní břeh
Balatonu je zvlněný, jižní břeh a okolí Kis-Balatonu rovi-
na. Jezdíme po asfaltových i šotolinových cyklostezkách
a po málo frekventovaných silnicích.
Navštívená země: Maďarsko

Cena zahrnuje:
– 4 x nocleh s polopenzí (snídaně i večeře švédské stoly) v hote-

lech*** (2x v Egeru, 2x v Hévízu)
– dopravu busem z Brna + podporu busu na místě (ostatní od-

jezdová místa viz příplatky) 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,7–1,8 €/os./noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu (Turecké lázně v Ege-

ru od 2.200 HUF/os., masáže za příplatek; jeskynní termály
Miškolc Tapolca celodenní 2.600 HUF/os., 2.100 HUF/senioři;
termální jezero Hévíz: 2.800 HUF/os., 2.300 HUF/senior nad 60
let; termály Kehidakustány 3 hod. 2.000 HUF/os.; trajekt Szán-
tód-Tihany 1.100 HUF/os. s kolem.; zámek Keszthely 2.500
HUF/os.; dětské, studentské a seniorské slevy; 

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK 375 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 osob

ZÁKAZNICKÁ KARTA

Hotel*** s polopenzí
Ho. 1/2, 1/3

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

8.390,–
Ho. 1/1

9.890,–20. 4.–24. 4.1 C-BAL Po Pá 5/4

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

TO NEJHEZČÍ Z ISTRIE
Hvězdicová cykloturistika s podporou autobusu.
Relaxace a koupání ve vyhřívaných bazénech 5*
resortu Istra s wellness & spa.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 22 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka), cesta přes Rakousko do Chorvatska. Ráno příjezd do
Funtany, ubytování v resortu Istra. Na kole do Poreče (prohlíd-
ka historického centra) – Vabriga – jeskyně Baredine – Višnjan a
návrat zpět do Vrsaru. 
3.–7. den: Prohlídka Puly. Na kole trasa Pula – Banjole – Preman-
tura – mys Kamenjak (nejjižnější výběžek Istrie ) – Pomer – Pula.
Z Roče se vydáme do nejmenšího městečka Hum a na nejvyšší
vrchol Istrie, Vojak (1.394 m n. m.). Přes Paz a Cerovlje do měs-
ta Pazin (s ponorem řeky, která mizí do skály pod hradem). V
další etapě pojedeme z Vižinady po bývalé železnici plné tune-
lů a viaduktů až do stanice Buje. Odpočinkový den můžeme
strávit koupáním a sluněním. 
Poslední den se svezeme na trase Funtana - Vrsar –
Kloštar – Dvigrad – Kanfanar – Rovinsko Selo – Rovinj.
Odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do Brna v nočních hodinách. 

Počet cyklodnů 5–6.
Náročnost lehká až střední.
Navštívená země: Chorvatsko

Cena zahrnuje:
– 5 x nocleh v mobilních domech v kempu Istra Premium Resort
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu na místě

(ostatní odjezdová místa viz příplatky)
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– povinný závěrečný úklid 490 Kč/os.
– ložní prádlo + ručníky (povinná platba) 390 Kč/os.
– pobytovou taxu 250 Kč/os.
– kauci 4.000 Kč (150 €)/mobilní dům
– vstupné v rámci fakultativního programu 

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 390 Kč/os.
– parking na terminálu CK 600 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9) cca 20 €
Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 osob

ZÁKAZNICKÁ KARTA

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

4. 10.–11. 10.1 C-IST Ne Ne 8/5

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

Mob. dÛm Premium Exclusive Grand 2/2+2
(2x WC/sprcha, 2x klima, sat-TV), cena za 1 os.
LoÏnice 2 os. LoÏnice 1 os.

6.890,– 9.890,–
Pfiist˘lka

3.990,–

*) U zájezdu 1 C-FAZ se vynechává v programu 8. den
(volný den s individuálním programem)
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VINICEMI MOSELY, ÚDOLÍM ŘEKY SAAR
A VULKANICKOU KRAJINOU EIFEL
Pohodová cyklistika krajem vinic, historických
měst (Trevír, Cochem) a překrásných 
lázeňských městeček s hrázděnými domy. 
Nejoblíbenější německá cyklostezka!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 20 hod., z Prahy ve 22.45 hod. (ostat-
ní odjezdová místa viz tabulka). Noční přejezd přes Německo. Na
kole z romantického Saarburgu údolím Saary a Mosely do nejstar-
šího německého města – Trevíru s památkami UNESCO z římských
dob. Na kole lze pokračovat přes starou vinařskou vesnici Neu-
magen-Dhron až do místa ubytování v Lieseru. 
3.–5. den: Od Mosely odbočíme do vulkanické oblasti Eifel a z měs-
ta Daun sjedeme po cyklostezce, vedené na tělese zrušené želez-
ničky přes městečko Wittlich. Vychutnáme si jedinečnou atmosfé-
ru města Bernkastel a nádherné výhledy z hradu Landshut na nej-
strmější evropské vinice a meandry Mosely. Pokračovat budeme vi-
nařským krajem přes Zeltingen, Erden (strmé vinice se zajištěnými
stezkami), lázeňský Traben-Trarbach a Zell, proslavený vínem
Schwarze Katze. Navštívíme Beilstein (hrázděné domy a vyhlídková
restaurace u karmelitského kláštera z r. 1636, ruina hradu Met-
ternich) a na jednu noc se ubytujeme ve městě Cochem s říšským
hradem. Údolím Mosely s vinicemi pokračujeme přes vinařské měs-
tečko Winningen až do města Koblenz na soutoku Mosely s Rýnem
(socha císaře Viléma, pevnost Stolzenfels). Odjezd do ČR.
6. den: Návrat přes Prahu do Brna v časných ranních hodinách. 

Počet cyklodnů 4; denní km: 1. – 29/89; 2 – 38/53; 3 – 30/
/51/88; 4 – 30/58.
Náročnost: lehká, podpora autobusu (možnost volby krátké ne-
bo delší trasy). Profil – kolem Mosely je rovina. K hradům nad

městy je třeba vystoupat (pouze v případě zájmu).
Povrch cyklostezek je vesměs asfaltový, hezčí úseky
mohou být na několika místech vedeny po šotolino-
vo-štěrkových stezkách. Krátké úseky vedou po málo
frekventovaných silnicích.
Navštívená země: Německo

Cena zahrnuje:
– 3x nocleh v hotelech*** se snídaní (jednoduchý bufet), 
1. a 2. noc v Lieseru, 3. noc v Cochemu

– dopravu busem z Brna, Prahy a Plzně + podporu busu na
místě (ostatní odjezdová místa viz příplatky) 

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– vstupné v rámci fakultativního programu: lanovka v Co-

chemu na vyhlídku Pinnerkreuz: jednosměrná 4,5 €/os.;
pevnost Ehrenbreitstein Koblenz (kombi vstupenka na zpá-
teční lanovku + vstupné do pevnosti) 14 €/os.; kvalitní roz-
lévaný ryzlink 0,2 l 3,5–6 €, střik 2,5–3 €, láhev 0,7 l ve vi-
nařství od 5 €. 

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 450 Kč/auto
– svoz do Brna (trasa C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 os.

Říšský hrad nad městem CochemTypické hrázděné domy v Cochemu

Meandr Mosely s vinicemi

GdańskSopoty

Mazurská jezera

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek; Nástupní místa: Brno, Praha, Plzeň.
Trasa C (viz str. 9).

Hotel*** se snídaní
Ho. 1/2, 1/3, 1/4

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

7.790,–
Ho. 1/1

9.590,–19. 7.–24. 7.1 C-MO Ne Pá 6/3

MAZURSKÁ JEZERA –
PŘÍRODNÍ SKVOST POLSKA, 
ELBLAŽSKÝ KANÁL A BALTSKÉ MOŘE 
Pohodová cykloturistika největší jezerní oblastí
s křišťálově čistou vodou a po krásných 
cyklostezkách kolem polského Baltu 
s podporou autobusu. Možnosti koupání!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 20 hod., dále přes Olomouc a Ostravu.
Noční průjezd Polskem. Ráno příjezd na Mazury, na kole kolem je-
zera Niegocin do Gižycka (možnosti koupání, pevnost Boyen, vy-
hlídková věž). Ubytování. 
3.–8. den: Navštívíme Sv. Lipku (jezuitský klášter – nejkrásnější ba-
rokní památka v Polsku) a na kole kolem tzv. Vlčího doupěte (Hit-
lerův hlavní stan, prohlídka areálu bunkrů) a kolem jezera v Gutech
nebo kolem zámku v Rynu a po cyklostezce do místa ubytování.
Alternativně cykloturistika kolem jezer Kruklin a Goldopiwo do
Kruklanki se zajížďkou do Boreckého pralesa k jezeru Wolisko (re-
zervace s umělým chovem zubrů). Obří jezero Śniardwy objedeme po
jeho severní nebo jižní straně (možnost koupání) a pokračujeme
kolem jezera Luknajno (umělý odchov labutí) do turistického cent-
ra Mikolajki. Přejezd busem k Baltu si zpestříme cykloputováním
kolem Elblažského kanálu (jedinečná technická památka z r. 1872)
a návštěvou krásného města Elblag. Jízdu na krásné cyklostezce na
baltském pobřeží z města Hel po úzkém pásu pevniny (tzv. „Helská
kosa“) si můžeme zpestřit koupáním v moři nebo návštěvou mu-
zea válečných pevností na Helu. Nádhernou oblastí je Slowinski
park (pohyblivé písečné duny, jezera Gardno a Lebsko), který
projedeme hlubokými lesy kolem jezer až k pobřeží Baltu. Per-
ličkou na závěr je jízda po pobřežní cyklostezce, vedoucí kolem
pláží z Gdyně přes vyhlášené letovisko Sopoty (nejdelší dřevěné
molo) do přístavu Gdaňsk s nádherným historickým centrem.

Večer odjezd do ČR, návrat přes Ostravu a Olomouc,
příjezd do Brna kolem poledne nebo odpoledne. 

Počet cyklodnů až 7; denní km: různé varianty 30–60
km, většinou lze i více. 
Náročnost: lehká i střední. Podpora autobusu (mož-
nost volby krátké nebo delší trasy). Profil rovinatý,
pouze ve Slowinském parku nebo krátké úseky i jin-
de lehce zvlněný. Jezdíme po šotolinovo-štěrkových,
dlážděných i asfaltových cyklostezkách a po málo
frekventovaných silnicích.
Navštívená země: Polsko

Cena zahrnuje:
– 6x nocleh se snídaněmi (3 noci v Gižycku v hotelu a 3 noci

ve vile ve Wladyslawowu)
– dopravu busem z Brna, Olomouce, Přerova, Frýdku-Místku

a Ostravy + podporu busu na místě (ostatní odjezdová mís-
ta viz příplatky) 

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu (povinná platba v místě) 2 PLN/os./noc
– vstupné v rámci fakultativního programu

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 390 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 675 Kč/auto
– svoz do Brna (trasa A, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 os. ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Nástupní místa: Brno, Olomouc, Pře-
rov, Frýdek-Místek, Ostrava. Trasa A (viz str. 9).

Hotel*** + penzion se snídaní
Ho. 1/2, 1/3

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

10.890,–
Ho. 1/1

12.890,–16. 8.–24. 8.1 C-MAZ Ne Po 9/6

HOLANDSKO – ZEMĚ SÝRŮ, 
VĚTRNÝCH MLÝNŮ A GRACHTŮ
Hvězdicově krásným holandským venkovem 
s ochutnávkou sýrů, návštěvou sýrových 
trhů, prohlídkou starobylých městeček 
i živých turistických center. 5 dní na kole!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 20 hod., z Prahy 22.45 hod. (ostatní od-
jezdová místa viz tabulka). Noční přejezd přes Německo. Na kole
z Utrechtu holandským venkovem přes Montfoort do Oudewater
a dále přes Haastrecht a město sýrů Goudu do místa ubytování.
3.–6. den: Po hezkých cyklostezkách z Almere přijedeme do
Lelystadu (mladé město postavené na poldrech 5 m pod hladinou
Severního moře; Muzeum poldrů a loděnice Batavia-Werf) a dále po
hrázi do města Enkhuizen (v minulosti významný rybářský přístav).
Alternativně okruh z Goudy s využitím přívozů přes Krimpen
a Kinderdijk (skanzen větrných mlýnů). Na výrobu sýrů a dřeváků
se podíváme ve farmě v Edamu, kde navštívíme i místní trh. Přes
Volendam, rybářský přístav Marken a Zaanstad zamíříme do skan-
zenu větrných mlýnů Zaanse Schans. Z města porcelánu – Delft se
vydáme přes Schiedam (starý přístav) do Rotterdamu (hlavní ob-
chodní centrum Holandska, druhý největší přístav na světě.
Nejvyšší budova Beneluxu Maastoren a vyhlídková věž Euromaast).
Poklidným venkovem mezi grachty a pastvinami přes Oud Verlaat,
Moerkapelle do Goudy. Pobřežními dunami u Severního moře pro-
jedeme po cyklostezce přes Zandvoort (býv. okruh F1), přímořská
letoviska Noordwijk, Katwijk aan Zee, odbočíme do Leidenu (nej-
starší univerzita v zemi, atraktivní centrum na starém rameni
Rýna). Dunami pokračujeme přes přímořské letovisko Scheve-
ningen (akvárium Sea Life) do Haagu (historické centrum – Binnen-
hof, sídlo vlády a parlamentu, radnice). Možnost návštěvy Madu-
rodamu (Holandsko v miniaturách). Odjezd do ČR. 
7. den: Návrat do Prahy ráno nebo dopoledne, do Brna v poledne
nebo odpoledne.
Náhradní program v případě nepříznivého počasí: Návštěva měst
Amsterdam a Naarden (neplatí pro příjezdový a odjezdový den). 

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 40/60 2. – 47/56/64/73;
3. – 41/56; 4. – cca 40/73; 5. – 62, (lze zkrátit). Některou etapu
lze vynechat a zvolit individuální program.

Náročnost lehká, podpora autobusu (možnost volby
krátké nebo delší trasy). Profil: Holandsko je rovina-
té, pouze pobřežní duny jsou lehce zvlněné. Povrch
je z 90 % asfaltový nebo betonový, výjimečně krátké
šotolinové úseky. Cyklostezka v dunách má kvalitní
asfaltový nebo dlážděný povrch. Využíváme i málo
frekventované silničky.
Navštívená země: Nizozemsko

Cena zahrnuje:
– 4x nocleh se snídaní (bohaté švédské stoly) v moderním 

hotelu*** (WC/sprcha, klima, fén, Wi-Fi zdarma) u města
Gouda

– dopravu busem z Brna, Prahy a Plzně + podporu busu na
místě (ostatní odjezdová místa viz příplatky)

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,53 €/os./noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu: říční přívozy cca

1 €/os. s kolem; Kinderdijk – expozice větrného mlýna
7 €/os; Madurodam 17 €/os.; Sea Life 16,75 €/dosp. os.,
12,75 €/děti do 11 let; věž Euromaast 11 €/os.; Muzeum
a mauzoleum J. A. Komenského v Naardenu 6 €/os; Zaanse
Schans (větrné mlýny) – vstup do areálu zdarma, platí se
pouze jednotlivé atrakce (mlýny atd.) 5–7 €/os./1 vstup).

Příplatky: 
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 525 Kč/auto
– svoz do Brna (trasa C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy 
– skupiny od 20 osob

Amsterdam

Zaanse SchansZaanse Schans

Větrné mlýny holandského typu

ZZeemměě  ccyykklliissttůůmm  zzaassllííbbeennáá

VVyynniikkaajjííccíí  RRýýnnsskkýý  rryyzzlliinnkk  oodd  mmííssttnníícchh  vviinnaařřůů

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek; Nástupní místa: Brno, Praha,
Plzeň. Za příplatek svozová trasa C (viz str. 9).

Hotel*** se snídaní
Ho. 1/2+(1)

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

10.890,–
Ho. 1/1

12.890,–12. 7.–18. 7.1 C-HOL Ne So 7/4

KKrráássnnáá    ppřříírrooddaa,,  ddiivvookkéé  llaabbuuttěě,,  zzuubbřřii,,  aallee
ii  HHiittlleerroovvoo  VVllččíí  ddoouuppěě,,  SSooppoottyy  aa  GGddaańńsskk
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ŠVÝCARSKO, ENGADIN 
A ÚDOLÍ VAL VENOSTA
Pohodová cyklistika s úchvatnými 
scenériemi velehor a mezi rozkvetlými 
jabloňovými sady, zakončená návštěvou 
termálů.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna ve 22.30 hod. (ostatní odjezdová mís-
ta viz tabulka), průjezd Rakouskem.
2.–5. den: Z Nauders kolem italského jezera Reschensee (lze
vyjet lanovkou + sjezd na kole), poté sjezd do švýcarské
Martiny a následně výjezd do místa ubytování v rakouském
Pfunds. Ve dvou etapách projedeme nádhernou oblastí švý-
carského Engadinu ze sedla Malojapass (1.816 m n. m.) je-
zerní oblastí do lyžařského střediska St. Moritz, dále přes
historický Zuoz a vesničky Guarda, Ardez a Ftan s typickou
místní architekturou a výhledy do hlubokého údolí. Přes lá-
zeňský Scuol po terénní cyklostezce nebo po silnici pokra-
čujeme do Rakouska. Parádní sjezd jabloňovými sady po do-
konalé cyklostezce si užijeme od jezera Haidersee přes
Glurns a Prad (možnost 25 km výjezdu do sedla Passo dello
Stelvio). Podél řeky Adige údolím Val Venosta s hradem
Juval dorazíme do lázeňského Merana (návštěva termálů ne-
bo prohlídka historického centra). Odjezd do ČR.
6. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách.

Počet cyklodnů 4; denní km: 1. – různé varianty
25–59; 2. – 40/61; 3. – 32/66; 4. – 38/75, lze i více.
Náročnost lehká i střední. Podpora autobusu (mož-
nost volby krátké nebo delší trasy). Profil: kolem ře-
ky Adige z kopce a po rovině. Kolem Innu po rovině
a z kopce, cca 4-km stoupání je pouze do Guardy

a cca 2 km do Ftan. Krátká stoupání (řádově ve stov-
kách metrů) jsou v okolí Sv. Mořice. Z Nauders do
Martiny sjezd, poté pozvolné stoupání a sjezd do
Pfunds. Šotolinovo-štěrkové cyklostezky se dají objet
po silnicích, kolem Reschensee a do Merana jsou hez-
ké, většinou asfaltové cyklostezky.
Navštívené země: Rakousko, Švýcarsko, Itálie

Cena zahrnuje:
– 3x nocleh s polopenzí (snídaně švédské stoly, večeře výběr

ze 2 menu) v kvalitním hotelu*** v Pfundsu 
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu na mís-

tě (ostatní odjezdová místa viz příplatky)
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu (povinná platba v místě) 1,9 €/os./noc
– vstupné v rámci fakultativního programu: lanovka Nauders

nebo u Haidersee cca 12 €/os. s jízdním kolem; termály
Merano 2 hod. 13 €/os., 3 hod. 14 €/os. (dětské slevy, sau-
ny za příplatek)

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 450 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 os.

ZZee  ššvvýýccaarrsskkééhhoo  SStt..  MMoorriittzz
ddoo  iittaallsskkééhhoo  MMeerraannaa

Reschensee Reschensee

St. Moritzer See

BODAMSKÉ JEZERO, SILVRETTA 
A RÝNSKÉ VODOPÁDY
Cykloturistika třemi státy. Kolem Rýna
a „Švábského moře“, úžasným pohořím
Silvretta, údolím Montafon a pahorkatinou
Bregenzerwald. 5 cyklodnů, návštěva termálů!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 20 hod., z Prahy 22.45 hod.
(ostatní odjezdová místa viz tabulka), noční průjezd Rakous-
kem. Na kole z Kostnice (Husův dům, Koncil, katedrála
Münster) po švýcarském břehu Bodamského jezera přes
Kreuzlingen, Romanshorn, historický Arbon a Rorschach do
místa ubytování v Bregenz. 
3.–6. den: Nádherné vysokohorské scenérie se nám otevřou,
když si vyšlápneme do pohoří Silvretta a pohodu si užijeme
při 60-km sjezdu údolím Montafon do Feldkirchu. Od
Rýnských vodopádů po švýcarsko-německé cyklostezce ko-
lem Rýna dojedeme přes Schaffhausen, Stein am Rhein a
Steckborn do Kostnice. Volný den můžeme strávit na plážích
u Bodamského jezera nebo lze lanovkou i s koly vyjet na vr-
chol Pfänder (1.064 m n.m.) a odtud zvlněnou pahorkatinou
Bregenzerwald sjet k Bodamskému jezeru s návštěvou ost-
rovního města Lindau nebo přírodní rezervace delty Rýna.
Po severní německé straně jezera přes Friedrichshafen (mu-
zeum vzducholodí), Meersburg a trajektem přes jezero do-
razíme do cíle našeho cykloputování – Kostnice (možnost
návštěvy termálů nebo květinového ostrova Mainau). Odjezd
do ČR.
7. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách.

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 40/72 2. – 32/58/90 3.
– 24/55 4. – libovolné km 5. – 58 km nebo libovolné km v
okolí Kostnice. Některou etapu lze vynechat a zvolit in-
dividuální program. 
Náročnost – lehká, volitelně i náročnější. Podpora au-
tobusu (možnost volby krátké nebo delší trasy). Profil:
kolem Bodamského jezera a kolem Rýna po rovině.
Bregenzerwald zvlněný, fakultativně kopcovitý profil.
Silvretta – celkem 17 km stoupání, zbytek okruhu ro-

vina a sjezdy. Montafon pozvolně z kopce. Cyklostez-
ky mají asfaltový i kvalitní šotolinový povrch, jezdí-
me i po málo frekventovaných silnicích. V Bregenzer-
waldu možnost volby terénních štěrkovo-kamenitých
cest. Stezky kolem Bodamského jezera i řeky Rýn
jsou vhodné i pro in-line bruslaře.
Navštívené země: Rakousko, Švýcarsko, Německo

Cena zahrnuje:
– 4x nocleh s polopenzí v Gasthausu*** v Bregenz (snídaně

švédské stoly, večeře servírovaná – 3-chodové menu)
Stravování probíhá v hotelu vzdáleném 80 m.

– dopravu busem z Brna, Prahy a Plzně + podporu busu na
místě (ostatní odjezdová místa viz příplatky)

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu (povinná platba v místě) 1,25 €/os./noc
– vstupné v rámci fakultativního programu: květinový ostrov

Mainau 21,5 €/os., 12,5 €/os. děti 13–17 let; Zeppelin mu-
seum Friedrichshafen 9 €/os., děti 6–16 let 4 €/os., senio-
ři 8,5 €/os.; Rýnské vodopády – vstupné ze zámku 5 €/os.,
lodičky cca 6–11 €/os., dětské slevy (různé okruhy); termá-
ly Konstanz 11,5 €/3 hod., 9 €/1,5 hod.; koupaliště Bregenz
6,3 €/dosp.; SEA LIFE Konstanz: 18,75 €/dosp., 12,95 € dě-
ti 3–14 let; lanovka Pfänder zpáteční 13,20 €, jednosměrná
7,70 € (přeprava kola 6,60 €, 8.00–10.00 zdarma); trajekt
Meersburg 5,6 €/os. s kolem; trajekt Romanshorn–Fried-
richshafen 16 €/os. s kolem

Příplatky: 
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 525 Kč/auto
– svoz do Brna (trasa C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 os.

Rýnské vodopády

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Nástupní místa Brno, Praha, Plzeň.
Trasa C (viz str. 9).

Gasthaus*** s polopenzí
Ho. 1/2, 1/3, 1/4

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

11.790,–
Ho. 1/1

13.990,–25. 8.–31. 8.1 C-BOD Út Po 7/4

DOLOMITY 
A DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA 
Pohodová hvězdicová cyklistika 
s úchvatnými panoramaty Dolomit. 
S podporou autobusu!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v 1 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka), průjezd Rakouskem. Ze sedla Kartitscher Sattel
(1.525 m n. m.) po vyhlídkové silnici údolím Lesachtal se-
vřeným Lienzskými Dolomitami a Karnskými Alpami přes
Maria Luggau do Kötschachu. Přejezd busem do místa uby-
tování. 
2.–4. den: Ze Sillianu údolím Drávy kolem soutěsky Gal-
litzenklamm (prohlídka) do východotyrolské metropole
Lienz s možností výjezdu k jezeru Tristacher See. Z ruiny hra-
du nad městem Oberdrauburg výhledy do údolí Drávy. Večer
možnost vycházky k hradu Heinfels a k dřevěnému mostu
Punbrugge z r. 1781. Nádherná panoramata Dolomit uvidí-
me na trase od italského jezera Misurina (1.756 m n. m)
pod úchvatným skalním masivem Tre Cime di Lavaredo přes
sedlo Tre Croci (1.805 m) do lyžařského střediska Cortina
d’Ampezzo, odkud pokračujeme po tělese bývalé železničky
kolem jezer Dürrensee a Toblacher See. U hezkého jezera
Weissensee se můžeme vykoupat, případně ho i s kolem pře-
jet lodí nebo ho objet po náročnější terénní cyklostezce.
Poté sjezd do údolí řeky Drávy a přes Möllbrücke pokračuje-
me (s možností prodloužení k jezeru Millstätter See) do
Spittalu, kde naše cykloputování končí. Odjezd do ČR, ná-
vrat do Brna v nočních hodinách.

Počet cyklodnů 4; denní km: 1. – 45; 2. – 33/57/65/70
+ pěšky 4–5; 3. – 33/65; 4. Různé varianty 42–69.
Náročnost lehká i střední. Podpora autobusu (možnost vol-

by krátké nebo delší trasy). Profil – kolem řeky Drávy
z kopce, po rovině i zvlněný terén. Dolomity – 3,5 km
stoupání na Tre Croci, pozvolné stoupání z Cortiny.
Dlouhé sjezdy do Cortiny a kolem jezer. Lienzské
Dolomity – zvlněný profil i dlouhá klesání. Jezdíme
po asfaltových i šotolinových cyklostezkách a po má-
lo frekventovaných silnicích.
Navštívené země: Rakousko, Itálie

Cena zahrnuje:
– 3x nocleh s polopenzí (snídaně jednoduchá forma bufetu,

večeře jednotné menu) v turistickém hotelu v Sillianu
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu na mís-

tě (ostatní odjezdová místa viz příplatky) 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 2 €/os./noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu: soutěska Galit-

zenklamm 5 €/os.; lodičky Weissensee 8–12 €/os. s kolem
podle délky plavby

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 300 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 os.

Lago di Misurina

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

Hotel s polopenzí
Ho. 1/2, 1/3, 1/4

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

7.590,–1. 6.–4. 6.1 C-DRAV Po ât 4/3

Dolomity

FFaasscciinnuujjííccíí  ppaannoorraammaattaa  DDoolloommiitt

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

Hotel*** s polopenzí
Ho. 1/2, 1/3

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

8.590,–
Ho. 1/1

8.990,–14. 6.–19. 6.1 C-INN   Ne Pá 6/3

Tre Cime di Lavaredo

BBooddeennsseeee  ––  ttřřii  zzeemměě  ssee  ttřřeemmii    kkuullttuurraammii
RRaakkoouusskkoo,,  ŠŠvvýýccaarrsskkoo,,  NNěěmmeecckkoo

Pohoří Silvretta
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KOLEM JEZER SOLNÉ KOMORY
Hvězdicová cyklistika s podporou autobusu 
kolem solnohradských jezer s možností
koupání. Možnost výjezdu lanovkou 
a zubačkou – nádherné výhledy!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v 1 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka) do rakouské Solné komory. Na kole kolem jezer
Mondsee a Fuschlsee do městečka St. Gilgen u jezera Wolf-
gangsee.    
2.–4. den: Objedeme jezero Wolfgangsee se zastávkou ve
Stroblu a St. Wolfgangu, poté vystoupáme ke Schwarzensee,
odtud sjezd k Attersee a pokračujeme k Mondsee. Alterna-
tivně lze vyjet do horské oblasti Postalm. Za hezkého počasí
možnost výjezdu zubačkou na vrchol Schafberg (1.782 m n.
m.) nebo lanovkou na Zwölferhorn (1.522 m n. m.), zpět la-
novkou nebo pěší trek. Alternativní program – možnost ná-
vštěvy termálů v Bad Ischl. Krásná jezerní etapa nás čeká z
Altaussee přes Grundlsee a Toplitzsee. Projedeme lázeňské
Bad Aussee a v Hallstattu u Halstattského jezera můžeme na-
vštívit solné doly. Od jezer Vorderer a Hinterer Langbathsee
sjedeme do údolí řeky Traun, poté možnost výjezdu ke krás-
nému Offensee. Přes Traunkirchen u Traunsee pokračujeme
do Gmundenu (zvonkohra, konečná bývalé koňky z Českých
Budějovic, jezerní zámek Orth). Odjezd do ČR, návrat do Brna
v nočních hodinách.

Počet cyklodnů 4; denní km: 1. – 34/54; 2. – různé varianty od
55 km; 3. – různé varianty do 80 km; 4. – různé varianty
27–67.
Náročnost lehká až střední, podpora autobusu (možnost vol-
by krátké nebo delší trasy). Profil: kolem jezer se jezdí po ro-
vině, mezi jezery zvlněný terén, ke Schwarzensee,
Offensee a na Postalm stoupání po silnicích růz-
né délky. Jezdíme po asfaltových i šotolinových
cyklostezkách a po málo frekventovaných silni-
cích. 
Navštívená země: Rakousko

Cena zahrnuje:
– 3x nocleh s polopenzí (snídaně: jednoduchý bufet,

večeře: jednotné menu) v penzionu v St. Gilgenu
– dopravu lux. autobusem z Brna a Mikulova + pod-

poru busu na místě (ostatní odjezdová místa viz
příplatky)

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,85 €/os./noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu: lanovka

na Zwölferhorn 26 €/os. zpáteční (18,5 €/os./pou-
ze nahoru); zubačka na Schafberg 34 €/os. zpáteč-
ní (24 €/os. jednosměrná); vstupné a zpáteční la-
novka do solných dolů v Hallstattu 30 €/dosp. os.
(děti 4–15 let 15 €; rodinné vstupné 2 dosp. + 1 dí-
tě 63 €; tzv. „Singlekarte = 1 dosp. + 1 dítě 40 €;
každé další dítě k rodinné vstupence nebo k
Singlekarte 12 €); lodní lístek St.Gilgen–St. Wolf-
gang 8 €/os. (bez kola); soutěska u Attersee
1 €/os.; Schloss Orth 5 €/os. od 15 let; Bad Ischl –
termály 19,50 €/4 hod., 22 €/celodenní; 25 €/4
hod. se saunou; Bad Ischl – Kaiservilla 17 €/vila,
fotomuzeum + park, 15 €/vila + park, 5,1 €/pou-
ze park. Skupiny od 20 os. mají slevy; 

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK 300 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaz. karta
100 Kč + volné poukazy 
– skupiny od 20 os.

TAURSKÁ CYKLOSTEZKA, 
KRIMMELSKÉ VODOPÁDY
A GROSSGLOCKNERSTRASSE
Nenáročná hvězdicová cykloturistika 
a turistika v nádherné horské přírodě
Vysokých Taur s návštěvou termálů 
v Kaprunu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v 1 hod. (ostatní odjezdová místa viz ta-
bulka), noční přejezd do Rakouska. Na kole po cyklostezce od
jezera ve St. Ulrichu přes Hochfilzen, Leogang, a Maria Alm do
Zell am See 
2.–4. den: Celodenní pěší turistika kolem Krimmelských vodo-
pádů a nádherným horským údolím k Tauernské chatě. Lze
sem vyjet i na kole (8 km/1 cesta s tunelem). Příp. pouze pě-
ší vycházka k vodopádům a poté na kole z Krimmlu údolím ře-
ky Salzach přes městečka Neukirchen, Bramberg (skanzen s
muzeem smaragdů), Mittersill, a Kaprun. Po večeři možnost
návštěvy termálů + wellness v Kaprunu (na kole 7 km). Vysoké
Taury si vychutnáme při sjezdu po Grossglocknerstrasse ze
sedla Fuschertörl (2.430 m n. m.) kam nás vyveze autobus.
Jedinečné výhledy na Grossglockner a Dachstein! Na kole lze
ještě objet jezero Zellersee. Alternativně výjezd lanovkou na
vrchol Schmittenhöhe, poté pěší trek do údolí s nádhernými
výhledy. Cyklostezka údolím řeky Saalach nás provede z
Weissbachu (návštěva soutěsky Seisenbergklamm, Vorders-
klamm nebo jeskyně Lamprechtshöhe) přes Lofer a Unken do
německého lázeňského Bad Reichenhallu (možnost návštěvy
termálů. Odjezd do ČR, návrat do Brna v nočních
hodinách.

Počet cyklodnů 4; denní km: 1. 23/50/57; 2. 44/
/68, lze i více; 3. 37/43, lze i více.
Náročnost lehká až střední, podpora autobusu
(možnost volby krátké nebo delší trasy). Profil: ko-

lem jezer se jezdí po rovině, mezi jezery zvl-
něný terén, ke Schwarzensee, Offensee a na
Postalm stoupání různé délky. Jezdíme po as-
faltových i šotolinových cyklostezkách a po
málo frekventovaných silnicích.

Cena zahrnuje:
– 3x nocleh s polopenzí v penzionu v Zell am See u

jezera 
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu

na místě (ostatní odjezdová místa viz příplatky) 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,85 €/os./noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu: Krim-

melský vodopád 4 €; Muzeum smaragdů + skanzen
v Brambergu 7 €; termály v Kaprunu 3 hod. 22 €;
termály v Bad Reichenhall 4 hod. 19,5 €; mýto na
Grossglocknerské silnici 6 €, případně doplatek do
nejnižší sazby mýtného při malém počtu účastní-
ků; soutěsky Seisenbergklamm, Vordersklamm, jes-
kyně Lamprechtshöhle cca 5,5-7 €/os. (děti mají
slevu).

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK 300 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny
od 20 osob

Lanovka na Zwölfernhorn

Wolfgangsee

Hallstatt

Grosglocknerstrasse

Zell am See

Krimmelské vodopády

NNááddhheerrnnéé  sscceennéérriiee  SSoollnnoohhrraaddsskkaa

NEZIDERSKÉ JEZERO, 
PERLA BURGENLANDU
Pohodová cykloturistika kolem 
rakousko-maďarského stepního jezera 
s návštěvou termálů a vinných sklípků.
Kvalitní hotel v Sopronu!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v 7 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka) do maďarského pohraničního města Sopron (renovo-
vané centrum s Požární věží). Na kole přes Fertörákos a dále
po zvlněné cyklostezce vinařskou oblastí do lázeňského Balf.
Navštívíme Nagycenk (Széchenyiho zámek, muzeum železnice)
a letní sídlo Esterházy ve Fertödu.
2.–3. den: Z Eisenstadtu (zámek Esterházy) přes St. Marga-
rethen nebo pohraničím k památníku pádu železné opony. Po
západním břehu Neziderského jezera přes Mörbisch (jezerní
operetní festivaly) a Rust (vinařské centrum) a dále po vinař-
ské stezce přes Breitenbrunn pokračujeme do Purbachu (mož-
nost návštěvy vinných sklípků, turecké památky). Východní
břeh jezera – po cyklostezce z Neusiedlu přes Podersdorf (ma-
ják) a Illmitz (pláž) do jezerní oblasti Seewinkel (nejnižší bod
Rakouska). Možnost návštěvy termálů v St. Martins. Odjezd do
ČR, návrat do Brna ve večerních hodinách.

Počet cyklodnů 3; denní km: 1. – 38/45; 2. – 40/69,
lze i více; 3. – 33/66.
Náročnost: lehká, podpora autobusu (možnost vol-
by krátké nebo delší trasy). V části 1. etapy fakult.
terénní úsek, ve 2. etapě zvlněný profil, 3. etapa
je rovina. Jezdíme po asfaltových i šotolinových

cyklostezkách a po málo frekventovaných sil-
nicích.

Cena zahrnuje:
– 2x nocleh se snídaní (švédské stoly) v hotelu****

v maďarském městě Sopron
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu

na místě (ostatní odjezdová místa viz příplatky)
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,5 €/os./noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu: zámky

8–10 € (2.000–2.500 HUF); termály St. Martins
3 hod. 20 €/os. (+ 2 € za každou další půlhodinu),
celodenní 28 €/os., dětské a mládežnické slevy;
přívozy přes Neziderské jezero 6–9 €/os.

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 116 Kč
– parking na terminálu CK 225 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 osob

Hotel**** se snídaní
Ho. 1/2, 1/3

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

3.990,–
Ho. 1/1

4.990,–14. 9.–16. 91 C-NEZ Po St 3/2

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

ZÁKAZNICKÁ KARTA

Penzion JHA s polopenzí
So. 2

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

7.390,–
So. 4, So. 6

6.890,–8. 6.–11. 6.1 C-TA Po ât 4/3

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

ZÁKAZNICKÁ KARTA

Penzion JGH s polopenzí
So. 2

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

6.890,–
So. 3, So. 4

6.390,–18. 5.–21. 5.1 C-SALZ Po ât 4/3

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

ZÁKAZNICKÁ KARTA

KKrriimmmmeell,,  GGrroossssgglloocckknneerr
aa  TThheerrmmee  &&  SSppaa  KKaapprruunn
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Dunajské údolí

Dürnstein

KKrraajjeemm  vvíínnaa  aa  HHaabbssbbuurrkkůů

Na kole na nejkrásnější místa Evropy www.victoria-ck.cz
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MURSKÁ CYKLOSTEZKA ANEB
POHODOVÝ TÝDEN V ALPÁCH
Hvězdicová cykloturistika v krásné 
a rozmanité přírodě zeleného srdce
Rakouska s podporou autobusu. 
Až 7 dní na kole!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v 7 hod. (ostatní odjezdová místa
viz tabulka) do Rakouska. Z Judenburgu po cyklostezce
kolem řeky Mur přes Frojach do místa ubytování.
2.–7. den: Na kole projedeme oblast nádherných hor-
ských jezer Schattensee, Prebersee, Badesee a Etrachsee,
přičemž v některých se můžeme i vykoupat. Podíváme se
k vodopádu Günsterwasserfall. S podporou autobusu po-
stupně projedeme několik úseků Murské cyklostezky
(jedné z nejhezčích v Rakousku!) a pokocháme se krás-
ným štýrským venkovem na trase Muhr (lze vyjet až ke
Sticklerhütte (1.750 m n. m.) – Tamsweg – Murau a Goss
(nejstarší štýrský klášter a nejlepší rakouské pivo) – Leo-
ben – Bruck a.d. Mur – Frohnleiten. Prohlédneme si his-
torické centrum štýrské metropole – Grazu (Opera, Umě-
lecké muzeum, zámek s Hodinovou věží, náměstí). Jiný
typ krajiny spatříme v přírodní rezervaci Grebenzen, kde
si prohlédneme klášter ve St. Lambrechtu, vyjedeme
k poutní kapli Maria Schönanger, ochutnáme rybí speci-
ality v Zeutschachu a vykoupeme se v hezkém jezeře
u Oberdorfu. Přes Teufenbach pokračujeme do kempu. 
V individuálním volnu můžeme zdolat horský průsmyk
Sölkpass (1.790 m n. m.), vyjet (s podporou busu) do ly-
žařské oblasti Lachtal, odkud pokračujeme na kole pa-
rádním dlouhým sjezdem s výhledy do Oberwölz.
Můžeme vyšlapat do nádherné horské oblasti u chaty
Hölzlerhütte nebo jen tak relaxovat v kempu u bazénu
nebo v sauně.  
8. den: Odjezd busem do ČR, návrat do Brna v odpoled-
ních hodinách.

Počet cyklodnů až 7; denní km: 
1. – 40/50; 2. – 40/83; 3. – libovolné
km; 4. – 52/71/90; 5. – 27/42/62/77;
6. – 19/49; 7. – libovolné km (někte-
rou etapu lze vynechat a zvolit indivi-
duální program).
Náročnost lehká i střední, podpora au-

tobusu (možnost volby krátké nebo delší tra-
sy). Profil: kolem řeky Mur po rovině, z kopce
i zvlněný. V rezervaci Grebenzen a v oblasti
kempu Bella Austria jsou volitelné varianty
náročnosti. Na Sölkpass je cca 12km stoupá-
ní. Jezdíme po asfaltových i šotolinovo-štěr-
kových cyklostezkách a po málo frekventova-
ných silnicích.
Navštívená země: Rakousko

Cena zahrnuje:
– 7x nocleh v klimatizovaných 4-lůžkových mobilních

domech Classic v Camping Bella Austria****
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu

na místě (ostatní odjezdová místa viz příplatky) 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– povinný závěrečný úklid 290 Kč/os.
– kauci 2.000 Kč (80 €)/mobilní dům
– pobytovou taxu 1,2 €/os. nad 15 let/noc

(povinná platba v místě) 
– vstupné v rámci fakultativního programu: hodino-

vá věž zámku v Grazu 2 €/os.; hradní výtah v Grazu
1,80 €/os.; čepované pivo nebo radler 0,5 lt v piv-
nici v Goss 3,50 €/os.

Příplatky:
– ložní prádlo 290 Kč/os.
– ručníky (netkaná textilie) 100 Kč/os.
– Komplexní cestovní pojištění 390 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu

600 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy: 
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 osob

Bazén Campingu Bella Austria

Štýrsko

Sölkpass

Günsterwasserfall

CCyykklliissttiikkaa,,  ttuurriissttiikkaa  aa  rreellaaxx
vv  zzeelleennéémm  ssrrddccii  RRaakkoouusskkaa

Mobilní dÛm Classic
(WC/sprcha, klima), cena za 1 osobu

LoÏnice 2 os. LoÏnice 1 os. Pfiist˘lka*

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

6.490,– 8.490,– 2.990,–25. 7.–1. 8.1 C-MU So So 8/7

MINI + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).LUX ev.

*) Přistýlka je umístěna v ložnici s oddělenými lůžky a je pro
děti do 12 let (60 kg/150 cm) ZÁKAZNICKÁ KARTA

DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA 
Pohodově po cyklostezce z Pasova přes
Linec, Grein, Melk a krajem vína
Wachau do Kremsu. 
Ubytování v příjemných rodinných 
penzionech.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v 1 hod. (ostatní odjezdová místa
viz tabulka) do Pasova. Kolem Dunaje k vodnímu dílu
Jochenstein a přes Engelhartszell (klášter) do údolí „du-
najského esíčka“ u obce Schlögen. Přívozem do místa
ubytování. 
2.–4. den: Hlubokým údolím Dunaje přes Aschach, Efer-
ding, Ottensheim a Wilhering (cisterciácký klášter) do
hornorakouské metropole – Lince. Přejezd do Pergu (uby-
tování 2 noci). Na kole navštívíme keltský skanzen v
Mitterkirchenu, zámek Greinburg v Greinu, projedeme
centrum města Ybbs (muzeum jízdních kol) a Pöchlarn.
Přes Melk (barokní klášter) pokračujeme krajem vína, zří-
cenin a starobylých vesniček – údolím Wachau přes Spitz
(zámek, lodní muzeum), Weissenkirchen a starobylý
Dürnstein do Kremsu (historické centrum). Lze prodloužit
o výjezd do přírodní rezervace Jauerling s rozhlednou
(960 m n. m.) nebo ke klášteru Göttweig. Odjezd do ČR,
návrat do Brna ve večerních hodinách.

Počet cyklodnů 4; denní km: 1. – 32/55; 2. – 21/47/73 
i více km; 3. – 28/52/85; 4. – 32/55, lze i více km.
Náročnost lehká (volitelně i náročnější), podpora autobu-
su (možnost volby krátké nebo delší trasy). Profil: kolem
Dunaje po rovině, stoupání jsou pouze na
Jauerling (+700 výškových metrů) a ke klášte-
ru Göttweig. Jezdíme většinou po asfaltových
cyklostezkách (vyjímečně s krátkými šotolino-
vými úseky) a po málo frekventovaných silni-
cích.

Cena zahrnuje:
– 3x nocleh se snídaní (švédské stoly); 1. noc penzion

se snídaní v Inzellu, 2. a 3. noc penzion v Pergu
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu

na místě (ostatní odjezdová místa viz příplatky) 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 2 €/os./noc 

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu: muzea

a hrady cca 8 €/os.; rozhledna s muzeem minerá-
lů Jauerling 2 €/os.; přívozy přes Dunaj 2,5–3 €/
os. s kolem; keltský skanzen Mitterkirchen 8 €/os.

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu

300 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny od 20 osob

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

Penzion se snídaníPOâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

Ho. 1/2, 1/3

6.490.–
Ho. 1/1

7.490,–11. 5.–14. 5.1 C-DU Po ât 4/3

ÚDOLÍ WACHAU Z KREMSU 
DO MELKU
Pohodově krajem vína, klášterů 
a hradů.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Brna v 7 hod. do Rakouska. Cykloputování od
kláštera Göttweig do Kremsu a krajem vína a hradních
zřícenin – Wachau kolem Dunaje přes starobylý Dürn-
stein, Weissenkirchen a Spitz do Melku (barokní klášter).
Lze prodloužit do Pöchlarnu a zpět do Melku. Možnost vý-
jezdu do přírodní rezervace Jauerling (960 m n. m.) – roz-
hledna s muzeem minerálů. Alternativně lze využít mé-
ně civilizovanou pravobřežní cyklostezku. Návrat do Brna
ve večerních hodinách. 

Počet cyklodnů 1; délka trasy: Varianty různé délky a ná-
ročnosti 35/50/64/70/80 km. 
Náročnost lehká (volitelně i náročnější), podpora auto-
busu (možnost volby krátké nebo delší trasy). Profil: od
kláštera Göttweig do Kremsu z kopce, dále po rovině. Na
Jauerling převýšení 700 metrů na 10 km. Povrch dunaj-
ské cyklostezky je asfaltový, vhodný i pro in-line brusla-
ře. Z Göttweigu se sjíždí po málo frekventované silnici.

Cena zahrnuje:
– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu

na místě 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– vstupné v rámci fakultativního programu: rozhled-

na s muzeem minerálů Jauerling 2 €/os.; přívozy
přes Dunaj 2,5–3 €/os. s kolem

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 80 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 

75 Kč/auto

Slevy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
Skupinová sleva
– 20 platících = 1 zdarma

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek.
Nástupní místo Brno.

CENAKatalog.
ãíslo T E R M Í N

890,–
25. 4.
31. 5.

1 C-WA

2 C-WA

So

Ne

Pasov – soutok Dunaje a Innu

Klášter v MelkuPPoohhooddoovvěě  nneejjkkrráássnněějjššíí  úússeekkyy  DDuunnaajjee,,  kkrraajjeemm  vvíínnaa,,
hhrraaddůů  aa  zzáámmkkůů  rraakkoouusskkoo--uuhheerrsskkéé  mmoonnaarrcchhiiee
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Po 20. 4.–24. 4. Pá 5/4 Balaton, pohoří Mátra a Bükk, Eger a Hévíz – cyklo a termály 8.390,– hotel s polopenzí

So 25. 4. So  1/0 Údolím Wachau z Kremsu do Melku 890,–

So 25. 4.–3. 5. Ne 9/6 Azurové pobřeží, jižní Provence a kaňon Verdon 7.990,– mobilní dům

Ne 3. 5.–10. 5. Ne 8/5 Napoleonův ostrov Elba 5.390,– mobilní dům/karavan 

Po 11. 5.–14. 5. Čt 4/3 Dunajská cyklostezka 6.490,– penzion se snídaní

Po 18. 5.–21. 5. Čt 4/3 Kolem jezer Solné komory 6.390,– penzion s polopenzí

Ne 24. 5.–30. 5. So 7/4 Lago di Garda – sever, Monte Baldo a Tremalzo 8.590,– hotel s polopenzí

Ne 31. 5. Ne 1/0 Údolím Wachau z Kremsu do Melku 890,–

Po 1. 6.–4. 6. Čt 4/3 Dolomity a Drávská cyklostezka 7.590,– hotel s polopenzí

Po 8. 6.–11. 6. Čt 4/3 Taurská cyklostezka, Krimmelské vodopády a Grossglockner 6.890,– penzion s polopenzí

Ne 14. 6.–19. 6. Pá 6/3 Švýcarsko, Engadin a údolí Val Venosta 8.590,– hotel s polopenzí

Ne 21. 6.–27. 6. So 7/4 Lago di Garda – sever, Monte Baldo a Tremalzo 8.590,– hotel s polopenzí

Ne 28. 6.–4. 7. So 7/4 Trentino – Val di Sole 10.390,– hotel s polopenzí

Ne 5. 7.–11. 7. So 7/4 Lago di Garda – sever, Monte Baldo a Tremalzo 8.590,– hotel s polopenzí

Ne 12. 7.–18. 7. So 7/4 Holandsko – země sýrů, větrných mlýnů a grachtů 10.890,– hotel se snídaní

Ne 19. 7.–24. 7. Pá 6/3 Vinicemi Mosely, údolím Saary a vulkanickou krajinou Eifel 7.790,– hotel se snídaní

So 25. 7.–1. 8. So 8/7 Murská cyklostezka aneb pohodový týden v Alpách 6.490,– mobilní dům

Ne 16. 8.–24. 8. Po 9/6 Mazurská jezera, Elblažský kanál a Baltské moře 10.890,– hotel/penzion se snídaní

Út 25. 8.–31. 8. Po 7/4 Bodamské jezero, Silvretta a Rýnské vodopády 11.790,– gasthaus s polopenzí

Ne 6. 9.–12. 9. So 7/4 Lago di Garda – sever, Monte Baldo a Tremalzo 8.590,– hotel s polopenzí

Po 14. 9.–16. 9. St 3/2 Neziderské jezero, perla Burgenlandu 3.990,– hotel se snídaní

Pá 18. 9.–27. 9. Ne 10/7 To nejhezčí z Korsiky 11.990,– bungalov

Pá 2. 10.–11. 10. Ne 10/7 Azurové pobřeží, jižní Provence a kaňon Verdon 7.990,– mobilní dům

Ne 4. 10. –11. 10. Ne 8/5 To nejhezčí z Istrie 6.890,– mobilní dům

Pá 9. 10.–18. 10. Ne 10/7 Sardinie a nejkrásnější pláže Evropy 10.390,– apartmán

Po 12. 10.–18. 10. Ne 7/4 Lago di Garda – jih, Verona a Lago d’Idro 6.390,– mobilní dům

T E R M Í N
Počet dnů
celk./nocí

Důležité Informacewww.victoria-ck.cz
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Příplatek
Časový posun

Nástupní místa
(Kč/os.)

proti odjezdu
z Brna (hod.)

A PRAHA 390,– –3.00 (+2.45)

Jihlava 190,– –1.30 (+1.15)

C OSTRAVA 390,– –4.30 (+2.45)

Frýdek-Místek 340,– –4.00 (+2.15)

Přerov 190,– –2.15 (+1.45)

Olomouc 190,– –1.45 (+1.15)

BRNO 0,– 0.00

Mikulov 0,– +0.45

Svozové trasy autobusů na cyklozájezdy,
časové posuny a příplatky za svozy 

do Brna z jednotlivých
odjezdových míst

● Na cyklozájezdy používáme vlastní speciální uzamykatelný skříňový cyklovlek.

● Naše cykloturistické akce jsou dostupné všem zájemcům sportovního ducha – náročnost a délku jednotlivých etap můžete
volit z několika alternativ. K dispozici je podpora autobusu.

● Změna programu zájezdů s ohledem na aktuální situaci a povětrnostní podmínky vyhrazena.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY CYKLOZÁJEZDŮ:
Na našich cyklozájezdech Vám nabízíme: 
– Dopravu klimatizovanými autobusy kategorie lux
– Přepravu kol v uzamykatelném skříňovém cyklovleku
– Ubytování v hotelech, penzionech, kompletně vybavených mobilních domech a bungalovech 
– Stravování: – hotely a penziony s polopenzí, resp. se snídaněmi

– kompletně vybavené mobilní domy, apartmány, bungalovy – strava vlastní
– Volitelné varianty etap s podporou autobusu (většinou je možnost volby delší nebo kratší

trasy)
– Itinerář každé trasy a barevné mapky

Co lze očekávat od našich cyklozájezdů?
Naší jednoduchou filozofií je vidět zajímavá místa v Evropě ze sedla kola. K tomu ochutnat
místní víno nebo grappu, zpestřit si pobyt návštěvou místních termálů nebo aquaparků a po-
znat místní zvyklosti.
Všechny cyklozájezdy jsou naše vlastní produkty, které sami připravujeme. 

Komu jsou naše cyklo zájezdy určeny, jaká je jejich náročnost?
Předem pečlivě připravené a prověřené itineráře našich cyklozájezdů jsou určeny pro široké
spektrum cykloturistů.
Zvládne je každý, kdo je zvyklý se pravidelně rekreačně pohybovat na kole. Náročnější (terén-
ní) úseky mají ve většině případů pohodlnou asfaltovou alternativu. Delší etapy si můžete
zkrátit díky podpoře autobusu. Délka a profil etapy nemusí být objektivním ukazatelem ná-
ročnosti, v úvahu je nutné vzít i další faktory (vítr, teplotu atd.). Pro méně trénované cyklis-
ty a rodiny s dětmi doporučujeme především rovinaté cyklostezky (Dunajská, Mosela, Nezi-
derské jezero, Mazurská jezera a další).

Jaký je průběh odjezdového a prvního pobytového dne? 
Po naložení kol v Brně odjezd do cílové destinace (ostatní odjezdová místa – viz text kon-
krétního cyklozájezdu). 
V této souvislosti upozorňujeme na možnost parkování Vašeho vozidla v oploceném areálu od-
jezdového terminálu CK Victoria v Brně. Doporučujeme objednat si je předem – kapacita par-
koviště je omezená! Během přejezdu děláme přestávky na místech, kde je k dispozici WC. Při
nočním přejezdu je vždy ráno, resp. dopoledne delší zastávka u motorestu nebo čerpací sta-
nice, aby se účastníci mohli převléci do cyklistického oděvu (zavazadlový prostor bude pocho-
pitelně v této době přístupný) a občerstvit se. Po cykloprogramu (po nočním přejezdu nebý-
vá první den nijak náročný) následuje ubytování. Při delších přejezdech (např. Azurové pobře-
ží) se jde na kolo až následující den po dni příjezdu do místa ubytování. U zájezdů na Korsiku
a Sardinii se musí počítat s celonoční plavbou na trajektu – doporučujeme si ihned při rezer-
vaci zájezdu (nejpozději však do 15. ledna) rezervovat i kajutu na trajektu. Upozorňujeme, že
CK nemůže garantovat jejich zajištění ani velikost (počet lůžek v kajutě).

Jaká je organizace během zájezdu?
Na většině zájezdů jsme ubytováni na jednom pobytovém místě (na Mosele, u Mazurských je-
zer a u Balatonu na dvou) a podnikáme hvězdicové výlety obvykle s podporou autobusu, tu-
díž nevyjíždíme a nevracíme se každý den stejnou cestou. Organizaci zájezdu zajišťuje spor-
tovní instruktor (vedoucí zájezdu). Ten vždy předem seznámí s denním programem účastníky
zájezdu, kteří si mohou trasy vyznačit do svých plánků (složku s itinerářem a mapkami obdr-
ží každý účastník akce na počátku zájezdu), upřesní místa, kde bude stát autobus a doporu-
čí zajímavosti, které můžete navštívit. Pro ještě lepší orientaci doporučujeme předem si stáh-
nout z internetu do mobilů mapy konkrétních oblastí (pro použití v off-line režimu během
zájezdu). Po vykládce kol (zajišťuje ji posádka autobusu, klienti si svoje kola pouze odebírají)
si každý účastník vybere variantu, pro kterou se rozhodl. Jezdíme „nalehko“ – věci, které na
kole zrovna nepotřebujeme, nám veze autobus nebo je máme v místě ubytování. Nejezdíme
hromadně v pelotonu, většinou se vytvoří malé skupinky podle společného tempa a zájmů.
Sportovní instruktor většinou některou z variant etapy jede a je v kontaktu na telefonu pro
případ nutnosti řešení nenadálých událostí (pokud je v dosahu mobilního signálu). Stejně tak
dostanou účastníci zájezdu kontakt na posádku (řidiče) autobusu. Pravidelné plánované za-
stávky autobusu během jednotlivých etap lze využít pro občerstvení (studené a teplé nápoje,
někdy i párky) a pro naložení kola v případě špatného počasí, nenadálé zdravotní indispozice
apod. 
Upozorňujeme, že žádost klienta na zajížďku autobusu mimo plánovaná místa je placená
služba a nesmí narušit program ostatních účastníků zájezdu. Na konci etapy kola na vlek na-
kládá opět posádka autobusu, kola na vlek podávají sami účastníci.

Jaké kolo je vhodné pro naše cyklozájezdy?
Program většiny cyklozájezdů je sestavený tak, že ho zvládnete na trekingovém (crossovém)
kole s vhodným „obutím“. Na zájezdy, které se jezdí z velké části po asfaltových cyklostezkách
a silničkách využijete i silniční kolo. Celoodpružená horská kola nejsou nutností. Náročnost
tras (profil a povrch) je popsána vždy v textu u jednotlivých zájezdů. Elektrokola z přepravy
nevylučujeme, je však nutné je nahlásit předem (již při objednání zájezdu). Při každé přepra-
vě kol na cyklovleku je z bezpečnostních důvodů nutné vyjmout baterie z rámu kola! 

Co dělat, když se stane na zájezdu úraz/onemocním?
Je povinností každého účastníka zájezdu uzavřít si pojištění léčebných výloh na cestu do za-
hraničí. CK Victoria Vám může zprostředkovat při prodeji zájezdu pojištění léčebných výloh
u ERV Evropské pojišťovny a.s. V případě nenadálé události během zájezdu je nutné mít u se-
be kontakt na asistenční službu pojišťovny (ať jste pojištěni u jakékoliv pojišťovny). Asistenční
služba pojišťovny za Vás převezme po nahlášení události komunikaci se zdravotnickým zaří-
zením, které Vás ošetřuje a rovněž zajistí v případě potřeby převoz do ČR. 

Co dělat v případě defektu kola? 
Předpokládáme, že každý účastník cyklozájezdu zvládne sám základní údržbu kola a má po-
třebnou výbavu (náhradní duše odpovídajících rozměrů se správným ventilem, lepení na du-
še, funkční pumpičku, montpáky atd.). Je nutné nechat si před zájezdem prohlédnout kola ve
specializovaném cykloservisu (vyměnit opotřebované pláště, duše, řetěz, lanka u převodů
a brzd). Poté by Vás na zájezdu neměly překvapit vážnější defekty na kole. Pokud by se něja-
ká událost přesto vyskytla, lze na většině míst využít místní cykloservis (ne vždy je ale k dis-
pozici v místě, kde se defekt stane nebo může mít zrovna zavřeno). Upozorňujeme v této sou-
vislosti, že cestovní kancelář ani posádka autobusu nezajišťuje (ani během zájezdu) servis jízd-
ních kol a náhradní díly. 

Co se dělá v případě špatného počasí?
Říká se, že neexistuje špatné počasí, jsou pouze špatně oblečení cyklisté. CK garantuje zajiš-
tění plánovaného programu. Proto se vedoucí zájezdu i v případě horšího počasí snaží za-
chovat jeho cyklistickou podobu, byť by se měla jet pouze etapa ve zkrácené variantě. Nikoho
na kolo ale nutit nebudeme, v místě ubytování si každý účastník může udělat vlastní indivi-
duální program (neplatí pro přejezdové dny).

Jak objednat cyklo zájezd? 
Nabídku zájezdů a veškeré související informace a formality naleznete na www.victoria-ck.cz 
(s odkazem na Všeobecné smluvní podmínky CK Victoria).

Nabízíme parkování Vašich vozidel na oplo-
cené ploše přímo v areálu terminálu CK
v Brně po dobu Vašeho zájezdu.

Parkování v ceně 75 Kč/den je nutné uvést ve smlouvě

o zájezdu a uhradit v CK nejpozději den před odjezdem. Při

platbě v den odjezdu činí cena parkovného 100 Kč/den.

Zajistěte si parkování včas, počet míst je omezen.

NEPŘEHLÉDNĚTE

C Y K L O Z Á J E Z D CENA TYP UBYTOVÁNÍ
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LUX; nástupní místa
Brno, Olomouc, Přerov.

LUX; nástupní místa
Brno, Olomouc, Přerov.

HOHE WAND A SOUTĚSKA
STEINWANDKLAMM
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Brna v 6.30 hod., příjezd do přírodního
parku Hohe Wand, poté pěšky na vyhlídku Kleine
Kanzel a do obce Scheuchenstein (nádherný výhled
na Hochschneeberg). V obci je kostel, hřbitůvek a
muzeum malíře F. Gauermana (5/2 € dosp./dítě).
Zde čeká bus k přejezdu k soutěsce Steinwand-
klamm v Gutensteinerských Alpách. Doveze nás do
obce Jagasitz, odkud vede asfaltová cesta do sou-
těsky (vstupné). Soutěskou jdeme střídavě po dře-
věných můstcích, schodech a žebřících. Pro průchod
Tureckou jeskyní jsou vlastní baterky nutné. Po vý-
stupu ze soutěsky pokračujeme k vyhlídce Haus-
stein a kolem vodopádu Mirafälle do Muggendorfu,
kde čeká bus. Návrat do Brna kolem 21 hod.

Cena zahrnuje:
– dopravu lux. autobusem z Brna
– služby průvodce CK

Cena nezahrnuje:
– fakultativní vstupné do soutěsek a na vyhlídky 

(Combi karta) 8/2 € (dospělý/dítě do 14 let)

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 80 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 75 Kč/auto
– svoz do Brna (Olomouc, Přerov 190 Kč)

Slevy:
Sleva za věrnost zákaznická karta
Skupinová sleva
20 platících =
1 zdarma

NP Malá Fatra

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v 6 hod. z Brna do jednoho z nejkrásnějších
koutů Štýrska. Můžete s námi podniknout výstup po
163 žebřících, lávkách a můstcích (asi 3 hod.).
Výstup je bezpečný a skýtá nezapomenutelné po-
hledy a zážitky. Po výstupu a odpočinku u horské
chaty budeme pokračovat po turistické cestě do
Teichalmu. Zdatnější turisté si mohou prodloužit tú-
ru výstupem na Hochlantsch (1.720 m) s jedinečným
výhledem do okolí. Návrat do Brna kolem 22 hod.

Cena zahrnuje:
– dopravu lux. autobusem z Brna
– služby průvodce CK

Cena nezahrnuje:
– fakultativní vstupné do soutěsky cca 3,5/2,5 €

(dospělý/dítě), skupinová cena 3 €

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 80 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 75 Kč/auto
– svoz do Brna (Olomouc, Přerov 190 Kč)

Slevy:
Sleva za věrnost zákaznická karta
Skupinová sleva
20 platících = 1 zdarma

LUX; nástup. místa 
Brno, Olomouc, Přerov.

CENAKatalogové
ãíslo T E R M Í N

790,–

3. 5.
9. 5.
6. 7.
25. 8.
28. 9.

10. 10.

1 A-MED
2 A-MED
3 A-MED
4 A-MED
5 A-MED
6 A-MED

Ne

So

Po

Út

Po
So

Vyhlídka Steirischer Jockl na cestě k vrcholu Hochlantsch

VODOPÁDY
A SOUTĚSKY ÖTSCHERU
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Brna v 6 hod., cesta podél Dunaje do pří-
rodní rezervace Ötscherland. Z Erlaufbodenu se vy-
dáme divokou soutěskou Tormäuer podél říčky
Erlauf až k vodní elektrárně, odtud je možné jít po
strmé cestě kolem vodopádu Lassingfall zpět k au-
tobusu nebo pokračovat soutěskou kolem chaty
Ötscherhias až k překrásnému vodopádu Mirafall a
stejnou cestou se vrátit do městečka Reith, kde bu-
de čekat autobus. Fakultativně návštěva městečka
Lilienfeld, dějiště jednoho z prvních závodů v lyžo-
vání na světě. Návrat do Brna kolem 21 hod.

Cena zahrnuje:
– doprava lux. autobusem z Brna
– služby průvodce CK

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 80 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 75 Kč/auto
– svoz do Brna (Olomouc, Přerov 190 Kč)

Slevy:
Sleva za věrnost zákaznická karta
Skupinová sleva 20 platících = 1 zdarma

Mirafall

Soutěska Tormäuer

Vyhlídka v oblasti Hohe Wand

Hohe Wand

Jánošíkove diery

Masiv Schneebergu

Zubačka Salamanderbahn

V soutěsce Wasserlochklamm

Soutěska Wasserlochklamm

SCHNEEBERG
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Brna v 6 hod. Po krátké zastávce
v Puchbergu – známých lázních a středisku
zimních sportů – se vydáme na túru v délce
asi 12 km kolem vodopádu Sebastian Wasser-
fall do sedla Mamauwiese. Dále budeme po-
kračovat přes Dürre Leiten k Edelweisshütte
(1.248 m). Náročnější turisté budou mít mož-
nost vystoupat na Fadensteig (1.722 m).
Poté sestoupíme do Hintern Faden (871 m),
kde bude čekat autobus. Návrat do Brna ko-
lem 21 hod.

Cena zahrnuje:
– doprava lux. autobusem z Brna
– služby průvodce CK

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 80 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu

75 Kč/auto
– svoz do Brna (Olomouc, Přerov 190 Kč)

Slevy:
Sleva za věrnost zákaznická karta
Skupinová sleva 20 platících = 1 zdarma

MALÁ FATRA
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Brna v 6 hod. Po průjezdu nezvykle
modelovanými skalními útvary – Tiesňavy
v oblasti Vrátnej doliny dojedeme do Štefa-
nové. Odtud pěšky pokračování do sedla Pod-
žiar, kde nejdříve projdeme Dolné a Nové
Janošíkové diery (vápencový kaňon s krásný-
mi vodopády), vystoupáme po můstcích, láv-
kách a žebřících Hornými dierami do sedla
Medzirozsutce. Je tu krásný výhled na Malý
Rozsutec. Pokračovat budeme do sedla Med-
ziholie a mírným klesáním sestoupíme zpět
do Štefanové, kde bude čekat autobus. Vý-
stup patří k mírně náročnějším. Návrat do
Brna kolem 21. hodiny.

Cena zahrnuje:
– doprava lux. autobusem z Brna (6 hod.), 

Olomouce (7.15 hod.)
– služby průvodce CK

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 80 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu

75 Kč/auto

Slevy:
Sleva za věrnost zákaznická karta
Skupinová sleva
20 platících = 1 zdarma

WASSERLOCHKLAMM
Divoká soutěska Hochkaru
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Brna v 6 hod. Wasserlochklamm je
jednou z nejkrásnějších soutěsek v Rakousku.
Voda zde vymlela koryta, vyhloubila hluboké
tůně a z výšky 152 m se valí vody pěti nád-
herných vodopádů. Snadno schůdný a v sou-
ladu s okolní přírodou postavený systém lá-
vek s pevnými schody a můstky vede 900
m dlouhou soutěskou. Výstup překonává výš-
kový rozdíl 300 m. Na zpáteční cestě návště-
va barokního kláštera v Melku. Návrat do
Brna kolem 21 hod.

Cena zahrnuje:
– dopravu lux. autobusem z Brna
– služby průvodce CK

Cena nezahrnuje:
– fakultativní vstupné do soutěsky 

cca 5,5/3,5 € (dospělý/dítě 6–15 let)

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 80 Kč
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu

75 Kč/auto
– svoz do Brna (Olomouc, Přerov 190 Kč)

Slevy:
Sleva za věrnost
zákaznická karta
Skup. sleva
20 platících 
= 1 zdarma

CENAKatalogové
ãíslo TERMÍN

590,–10. 5.1 A-SCHN Ne

CENAKatalogové
ãíslo TERMÍN

690,–8. 5.1 A-OTS Pá

LUX; nástupní místa
Brno, Olomouc.

CENAKatalogové
ãíslo TERMÍN

690,–17. 5.1SK-MF Ne

LUX; nástupní místa
Brno, Olomouc, Přerov.

CENAKatalogové
ãíslo TERMÍN

590,–
2. 5.

17. 5.
28. 9.

1 A-HW
2 A-HW
3 A-HW

So

Ne

Po

Pohodová turistika

ZÁKAZNICKÁ KARTA

ZÁKAZNICKÁ KARTA

ZÁKAZNICKÁ KARTA

ZÁKAZNICKÁ KARTA

ZÁKAZNICKÁ KARTA

www.victoria-ck.cz

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX; nástupní místa
Brno, Olomouc, Přerov.

CENAKatalogové
ãíslo TERMÍN

790,–
1. 5.
16. 5.

1 A-WAS
2 A-WAS

Pá

So

Medvědí soutěska

10
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âlánek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

11.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladi-
slav Jar˘ – VICTORIA se sídlem Cihláfiská 26, 602 00 Brno, IâO
163 12 520 (dále jen CK VICTORIA) upravují vzájemné smluvní
vztahy mezi CK VICTORIA a zákazníkem, kter˘m mÛÏe b˘t jak fy-
zická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s pfiíslu‰-
n˘mi ustanoveními obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ âeské re-
publiky, jako je Obãansk˘ zákoník (ã. 89/2012 Sb.), Obchodní
zákoník (ã. 159/1999 Sb.) a nafiízením Evropského parlamentu
a Rady EU ã. 2016/679.

22.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing.
Ladislav Jar˘ – VICTORIA jsou platné pro v‰echny zájezdy a jiné
sluÏby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláfií a tvofií ne-
dílnou souãást smlouvy uzavfienou mezi zákazníkem a CK VICTO-
RIA. CK VICTORIA si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech
(katalog, nabídkov˘ list apod.) odli‰né podmínky, které mají pfied-
nost pfied tûmito smluvními podmínkami.

33.. CK VICTORIA poskytuje své sluÏby bez omezení, pouze oso-
by mlad‰í 18 let mohou uÏívat sluÏeb jen se souhlasem svého zá-
konného zástupce. Osoby mlad‰í 15 let mohou vyuÏívat sluÏby CK
VICTORIA jen v doprovodu osoby star‰í 18 let.

âlánek II
SMLUVNÍ VZTAH

11.. Úãastníkem smluvního vztahu je na jedné stranû CK VICTO-
RIA, a to buì pfiímo prostfiednictvím sítû vlastních prodejních míst
nebo nepfiímo, prostfiednictvím autorizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi
má CK VICTORIA uzavfienou smlouvu o provizním prodeji. Na stra-
nû druhé je zákazník.

22.. Pfiedmûtem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a po-
vinnosti smluvních stran upravovány tûmito Podmínkami, je prodej

aa)) tuzemsk˘ch nebo zahraniãních zájezdÛ, tj. pfiedem sestavené
nabízené a prodávané kombinace sluÏeb cestovního ruchu za sou-
hrnnou cenu (dále jen zájezd)

bb)) kombinace sluÏeb cestovního ruchu v tuzemsku ãi zahraniãí na
základû individuálního poÏadavku zákazníka tj. na objednávku (dá-
le jen sluÏby na objednávku)

cc)) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jin˘ch sluÏeb cestov-
ního ruchu, které CK VICTORIA zaji‰Èuje zákazníkÛm dodáním vlast-
ních sluÏeb nebo jejich zprostfiedkováním u jin˘ch dodavatelÛ v tu-
zemsku i zahraniãí (dále jen jednotlivé sluÏby cestovního ruchu)

33.. aa)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfied-
mûtem dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, vzniká uza-
vfiením Smlouvy o zájezdu tj. podpisem zákazníka, pfiípadnû pod-
pisem jeho zákonného zástupce na Smlouvû o zájezdu a jejím po-
tvrzením cestovní kanceláfii.

bb)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmû-
tem dle ãlánku II odst. 2, písm. b)c) tûchto Podmínek, vzniká po-
dáním podepsané Objednávky sluÏeb zákazníkem nebo jeho zá-
konn˘m zástupcem a jejím potvrzením cestovní kanceláfií.

44.. Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo pfiedáním po-
depsané Objednávky sluÏeb zákazník stvrzuje, Ïe je mu znám pl-
n˘ obsah smlouvy a souhlasí s ním, Ïe obdrÏel v‰echny pfiílohy tvo-
fiící nedílnou souãást smlouvy a Ïe v‰echny smluvní podmínky uzná-
vá a souhlasí s nimi.

55.. Potvrzením Smlouvy o zájezdu nebo potvrzením Objednávky
sluÏeb se CK VICTORIA zavazuje zákazníkovi zabezpeãit sluÏby
v dohodnutém rozsahu a kvalitû v souladu se sjednan˘mi podmín-
kami.

66.. Smluvní vztah, kter˘ vznikl na základû uzavfiené Smlouvy
o zájezdu nebo potvrzené Objednávky sluÏeb, mezi zákazníkem
a cestovní kanceláfií, je platn˘ pro v‰echny dal‰í zúãastnûné osoby
uvedené ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb, tzn. pro
objednavatele sluÏeb i spolucestující. Za smluvní závazky spoluces-
tujících ruãí objednavatel jako za své vlastní.

âlánek III
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

11.. CK VICTORIA má právo na zaplacení zájezdu nebo jednot-
liv˘ch sluÏeb pfied jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit
cenu zájezdu nebo cenu jednotliv˘ch sluÏeb pfied jejich ãerpáním.

22.. Ceny zájezdÛ a jednotliv˘ch sluÏeb jsou cenami sjednan˘mi
dohodou mezi CK VICTORIA a zákazníkem.

33.. Cena za dohodnuté sluÏby je vÏdy uvedena ve Smlouvû o zá-
jezdu, jedná-li se o sluÏby dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto
Podmínek, nebo je uvedena na Objednávce sluÏeb, jedná-li se
o sluÏby dle ãlánku II. odst. 2 písm. c) tûchto Podmínek.

44.. V˘‰e záloh a ãasov˘ rozvrh plateb je sjednán takto:
Záloha ve v˘‰i 40 % ze stanovené celkové ceny zájezdu nebo cel-
kové ceny objednan˘ch sluÏeb je splatná ihned pfii vzniku smluvní-
ho vztahu (pfii platbû v hotovosti ãi platební kartou) nebo do doby
splatnosti vystaveného zálohového dokladu (zálohová faktura, zá-
lohová sloÏenka apod.) 
Nedojde-li ve stanovené lhÛtû k úhradû zálohy, stává se smlouva
nebo objednávka neplatnou a objednan˘ zájezd nebo objednané
sluÏby jsou bez upozornûní zákazníka stornovány.
Doplatek do celkové ceny zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb je zá-
kazník povinen uhradit bez vyzvání CK VICTORIA, nejpozdûji 63 dnÛ
pfied zaãátkem plnûní sjednan˘ch sluÏeb. Neuãiní-li tak, má CK VIC-
TORIA právo odstoupit od smlouvy a zru‰it zákazníkovi úãast na ob-
jednan˘ch sluÏbách. Úhrada, která jiÏ byla zákazníkem prokazatel-
nû CK VICTORIA poukázána, se po odeãtení odstupného, viz ãlánek
VII a ãlánek VIII tûchto Podmínek, zákazníkovi neprodlenû vrátí. 

55.. Vznikne-li smluvní vztah mezi CK VICTORIA a zákazníkem ve
lhÛtû krat‰í neÏ 63 dnÛ pfied dnem zaãátku plnûní první objednané
sluÏby, je zákazník povinen uhradit 100 % stanovené ceny sluÏeb
ihned pfii vzniku smluvního vztahu nebo do doby splatnosti vysta-
veného dokladu. Neuãiní-li tak, stává se smlouva neplatnou a ob-
jednané sluÏby jsou bez upozornûní stornovány.

66.. ZZppÛÛssoobbyy  úúhhrraaddyy
– hotovû v síti prodejen CK VICTORIA nebo u autorizovan˘ch pro-
dejcÛ
– platební kartou v síti prodejen CK VICTORIA
– poukázkami spoleãností Sodexo, Edenred a Cheque Déjeuner
– sloÏenkou CK VICTORIA, nebo sloÏenkou autorizovan˘ch pro-
dejcÛ
– bankovním pfievodem, ale pouze na základû vystavené faktury
CK VICTORIA nebo faktury vystavené autorizovan˘m prodejcem.
Jako variabilní symbol je nutné vÏdy uvádût ãíslo vystavené fak-
tury.

77.. U sluÏeb na objednávku dle ãlánku II odst. 2 písm. b) je CK
VICTORIA oprávnûna pfii podání objednávky úãtovat zákazníkovi po-
platek ve v˘‰i 1000 Kã a zákazník je povinen tento poplatek uhra-
dit. V pfiípadû, Ïe po zpracování objednávky dojde k uzavfiení
smlouvy je CK VICTORIA povinna zapoãíst plnou v˘‰i úãtovaného po-
platku do zálohy, resp. do celkové ceny objednan˘ch sluÏeb.
Nedojde-li ke vzniku smluvního vztahu z titulu nemoÏnosti potvr-
zení objednávky zákazníka, je CK VICTORIA povinna úãtovan˘ po-
platek v plné v˘‰i neprodlenû vrátit.

88.. Zmûny ceny sluÏeb:
CK VICTORIA má právo jednostrann˘m úkonem zv˘‰it cenu sluÏeb
uvedenou ve Smlouvû o zájezdu nebo v Objednávce sluÏeb v pfiípa-
dû, Ïe dojde ke zv˘‰ení

aa)) ceny pohonn˘ch hmot a s tím související zv˘‰ení ceny za 
dopravu

bb)) plateb spojen˘ch s dopravou
cc)) smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny

sluÏeb v prÛmûru o více neÏ 10 %
Zv˘‰ení ceny u zájezdÛ a sluÏeb je moÏné, pokud k nûmu dojde do
21. dne pfied dnem zahájení plnûní. Cenu zájezdu nebo sluÏeb, uve-
denou ve Smlouvû o zájezdu (Objednávce sluÏeb), je CK VICTORIA
oprávnûna zv˘‰it o ãástku, o kterou se zv˘‰í cena nebo platba dle
odst. 8 písm. a)b) tohoto ãlánku Podmínek. V pfiípadû zv˘‰ení
smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny zájez-
du nebo sluÏeb v prÛmûru o 10 % a více je CK VICTORIA oprávnûna
zv˘‰it cenu zájezdÛ nebo sluÏeb maximálnû o ãástku odpovídající
procentní v˘‰i zmûny kurzu. Rozhodn˘ den, kdy byla stanovena ce-

na zájezdu nebo sluÏby cestovního ruchu je uveden v nabídkovém
katalogu nebo v nabídkov˘ch listech. U sluÏeb na objednávku, není-
li cena sluÏby uvedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodn˘ den
povaÏuje den potvrzení objednávky.
Písemné oznámení o zv˘‰ení ceny je CK VICTORIA povinna zákaz-
níkovi odeslat doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla uve-
deného ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb nejpozdûji 21.
den pfied zahájením plnûní první objednané sluÏby.
Zákazník je povinen do 5 dnÛ od oznámení o zv˘‰ení ceny uhradit
rozdíl v cenû zájezdu nebo sluÏby. Pfii poru‰ení tohoto závazku ze
strany zákazníka má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit,
ãímÏ není dotãeno její právo na úhradu ‰kody.

99.. CK VICTORIA má právo pfied zahájením zájezdu nebo pfied
zahájením ãerpání sluÏeb, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu
dle ãlánku II tûchto Podmínek, upravit cenu sluÏeb a vyhlásit nové
ceníky, je-li k tomu nucena i z jin˘ch objektivních dÛvodÛ, neÏ kte-
ré jsou uvedeny v odst. 1 tohoto ãlánku, zejména v pfiípadû zv˘‰e-
ní cen sluÏeb dodavatelÛ. Takto upravené ceny sluÏeb jsou platné
ode dne vyhlá‰ení a vztahují se na v‰echny zájezdy, sluÏby na ob-
jednávku i na jednotlivé sluÏby cestovního ruchu u nichÏ nebyla do
tohoto dne zahájena jejich realizace. CK VICTORIA i zákazník po-
stupují v tomto pfiípadû dle ãlánku VI odst. 2 tûchto Podmínek.

âlánek IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

11.. K právÛm zákazníka patfií zejména
aa)) právo na fiádné poskytnutí smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch

sluÏeb,
bb)) právo vyÏadovat od CK VICTORIA informace o v‰ech skuteã-

nostech, které se dot˘kají smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch 
sluÏeb,

cc)) právo b˘t seznámen s pfiípadn˘mi zmûnami ve smluvnû sjed-
nan˘ch sluÏbách,

dd)) právo kdykoliv pfied zahájením ãerpání sluÏeb odstoupit od
smlouvy dle ãl. VII tûchto Podmínek,

ee)) právo na reklamaci vad a jejich vyfie‰ení v souladu s ustano-
vením ãlánku X,

ff)) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, kte-
ré jsou obsahem smlouvy pfied nepovolan˘mi osobami,

gg)) právo, nejpozdûji 7 dnÛ pfied zahájením zájezdu na poskyt-
nutí dal‰ích písemn˘ch podrobn˘ch informací, o skuteãnostech, kte-
ré jsou pro zákazníka dÛleÏité, a které jsou CK VICTORIA známy,
pokud nejsou jiÏ obsaÏeny ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce slu-
Ïeb nebo v katalogu, kter˘ byl zákazníkovi pfiedán.
Mezi tyto informace patfií zejména:
– informace o platbách za sluÏby, jejichÏ cena není zahrnuta v ce-
nû zájezdu nebo cenû objednan˘ch sluÏeb, ale tvofií souãást zájez-
du nebo objednan˘ch sluÏeb,
– informace o poloze ubytování, jeho kategorii a stupnû vybave-
nosti, je-li ubytování souãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o stravování, jeho zpÛsobu a rozsahu, je-li strava sou-
ãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o moÏnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zá-
stupcem CK VICTORIA v místû pobytu nezletilé osoby, jde-li o zá-
jezd, jehoÏ úãastníkem je nezletilá osoba,
– informace o jménu, adrese a telefonním ãísle osoby, na kterou
se mÛÏe zákazník v pfiípadû nesnází v prÛbûhu pobytu obrátit a in-
formace o adrese a telefonním ãísle zastupitelského úfiadu.

hh)) právo poÏadovat zmûnu ve Smlouvû o zájezdu nebo
Objednávce sluÏeb. Zmûny smluvních podmínek na pfiání zákazní-
ka se fiídí ustanovením ãlánku VI odst. 4 tûchto Podmínek.

22.. K základním povinnostem zákazníka patfií:
aa)) poskytnout CK VICTORIA souãinnost, která je nutná k zabez-

peãení a poskytnutí sluÏeb, pfiedev‰ím pravdivû a úplnû uvádût ce-
stovní kanceláfii poÏadované údaje ve Smlouvû o zájezdu nebo
Objednávce sluÏeb vãetnû jak˘chkoliv zmûn,

bb)) zajistit u osob mlad‰ích 15 let doprovod a dohled dospûlého
úãastníka, obdobnû zajistit doprovod a dohled osob, jejichÏ zdra-
votní stav to vyÏaduje,

cc)) pfiedloÏit souhlas zákonného zástupce v pfiípadû, Ïe zákazník
star‰í 15 let a mlad‰í 18 let ãerpá sluÏby bez jeho doprovodu,

dd)) nahlásit úãast cizích státních pfiíslu‰níkÛ,
ee)) zaplatit sjednanou cenu zájezdu nebo sluÏeb v souladu s ãlán-

kem III tûchto Podmínek,
ff)) pokud je souãástí sluÏeb pobyt nebo zájezd do zahraniãí, mít

u sebe platn˘ cestovní doklad, pfiípadnû vízum, pokud je vyÏado-
váno, 

gg)) dodrÏovat platné pfiedpisy zafiízení a subjektÛ, jejichÏ sluÏby
vyuÏívá, stejnû jako zákonné pfiedpisy âeské republiky ãi nav‰tíve-
ného státu,

hh)) uposlechnout pokynÛ vedoucího zájezdu nebo delegáta v mís-
tû pobytu, nenaru‰ovat prÛbûh zájezdu, neobtûÏovat ostatní úãast-
níky zájezdu a poãínat si tak, aby nedocházelo ke ‰kodám na zdra-
ví nebo majetku na úkor ostatních zákazníkÛ, dodavatelÛ sluÏeb
nebo CK. Cestovní kanceláfi Victoria má právo odstoupit s okamÏi-
tou platností od smlouvy pfied nástupem cesty ãi po zapoãetí cesty,
pokud cestující sv˘m nevhodn˘m a hrub˘m chováním váÏnû naru-
‰uje prÛbûh cesty nebo pobytu, popfi. hrozí nebezpeãí, Ïe by tato si-
tuace mohla nastat, a má právo zákazníka ze zájezdu vylouãit.
Zákazníkovi v takovém pfiípadû zaniká nárok na úhradu neãerpa-
n˘ch sluÏeb. Náklady na pfiípadnou zpáteãní cestu nese zákazník
sám. Vylouãena je pfieprava osob v podnapilém stavu ãi pod vlivem
omamn˘ch látek.

ii)) v pfiípadû odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové
odstoupení oznámit v prodejním místû, kde uzavfiel smluvní vztah
s CK VICTORIA a to buì zasláním písemného oznámení nebo se-
psáním a podepsáním záznamu o odstoupení v pfiíslu‰ném prodej-
ním místû.

âlánek V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA

11.. K právÛm a povinnostem zákazníkÛ se vztahují odpovídající
práva a povinnosti CK VICTORIA.

22.. CK je povinna pravdivû a fiádnû informovat zákazníka
o v‰ech skuteãnostech, t˘kajících se sjednan˘ch sluÏeb, které jsou
pro zákazníka dÛleÏité a které jsou CK VICTORIA známé.

33.. CK VICTORIA není povinna poskytnout zákazníkovi plnûní
nad rámec pfiedem potvrzen˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb.

44.. CK VICTORIA je povinna v pfiípadû Ïe nabízí a prodává zájez-
dy dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek mít uzavfienou po-
jistnou smlouvu, na základû níÏ vzniká zákazníkovi, s nímÏ CK uza-
vfiela Smlouvu o zájezdu dle ãlánku II odst. 3 písm. a) právo na pl-
nûní v pfiípadech, kdy CK v dÛsledku svého úpadku:

aa)) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniãí
do âR, pokud je tato doprava souãástí zájezdu,

bb)) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu
v pfiípadû, Ïe se zájezd neuskuteãnil nebo

cc)) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu
a cenou ãásteãnû poskytnutého zájezdu v pfiípadû, Ïe se zájezd
uskuteãnil pouze zãásti. 
CK VICTORIA je povinna v tûchto pfiípadech pfiedat zákazníkÛm sou-
ãasnû se Smlouvou o zájezdu doklad poji‰Èovny, kter˘ obsahuje in-
formace o uzavfieném poji‰tûní, zejména oznaãení poji‰Èovny, pod-
mínky poji‰tûní a zpÛsob oznámení pojistné události. Pfievzetí to-
hoto dokladu stvrzuje zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu.

55.. Je-li souãástí objednan˘ch sluÏeb ubytování a splnil-li zákaz-
ník povinnosti dle ãlánku IV odst. 2 písm. e) tûchto Podmínek, je
CK VICTORIA povinna nejpozdûji 5 pracovních dnÛ pfied zahájením
plnûní vystavit zákazníkovi ubytovací poukaz (tzv. voucher), kter˘
pfiedá, popfi. za‰le na adresu/sídlo zákazníka. Zákazník se uvede-
n˘m voucherem prokazuje pfii uplatÀování nárokÛ na ãerpání ob-
jednan˘ch sluÏeb. 
Pfii ubytování v mobilhomech, chatkách, karavanech nebo stanech
se samostatn˘ ubytovací poukaz nevystavuje a zákazník se proka-
zuje Smlouvou o zájezdu (Objednávkou sluÏeb) a doklady o za-
placení.

âlánek VI
ZRU·ENÍ A ZMùNY DOHODNUT¯CH SLUÎEB

11.. Zru‰ení zájezdu z titulu nedosaÏení min. poãtu zákazníkÛ:
aa)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd, jestliÏe do 21 dnÛ pfied

jeho zahájením nebude dosaÏeno minimálního poãtu zákazníkÛ.
Minimální poãet zákazníkÛ je pro v‰echny zájezdy, není-li v katalo-
gu uvedeno jinak, stanoven poãtem 30. V pfiípadû, Ïe CK VICTORIA
zru‰í zájezd z dÛvodu nedosaÏení minimálního poãtu zákazníkÛ,
je povinna tuto skuteãnost zákazníkovi oznámit doporuãen˘m do-
pisem, nejpozdûji v‰ak ve lhÛtû do 7 dní pfied jeho zahájením.

bb)) JestliÏe CK VICTORIA zájezd podle písm. a) tohoto odstavce
Podmínek zru‰í, má zákazník právo poÏadovat, aby mu byl na zá-
kladû nové cestovní smlouvy/objednávky sluÏeb poskytnut jin˘ zá-
jezd, nejménû v kvalitû odpovídající pÛvodní Smlouvû o zájez-
du/Objednávce sluÏeb, mÛÏe-li CK VICTORIA takov˘ zájezd nabíd-
nout. Nedojde-li ale k uzavfiení nové Smlouvy o zájezdu/Objed-
návky sluÏeb, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrá-
tit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny zájezdu
podle zru‰ení Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, aniÏ by byl
zákazník povinen platit CK odstupné. JestliÏe dojde k uzavfiení no-
vé Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, platby, uskuteãnûné na
základû pÛvodní Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, se pova-
Ïují za platby uskuteãnûné podle nové Smlouvy o zájezdu/Objed-
návky sluÏeb.

cc)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd nebo sluÏby cestovního
ruchu, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto
Podmínek i v dÛsledku neodvratitelné události, které nemohla za-
bránit, ani pfii vynaloÏení ve‰kerého úsilí, které lze od ní rozumnû
poÏadovat.

dd)) JestliÏe CK VICTORIA zru‰í zájezd z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ které
jsou uvedeny pod písmenny a) a c) tohoto odstavce ve lhÛtû krat-
‰í neÏ 20 dnÛ pfied termínem jeho zahájení je povinna zákazníko-
vi uhradit pokutu ve v˘‰i 10 % ceny zájezdu.

22.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb pfied zahájením zájezdu ze stra-
ny CK VICTORIA:
Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout sluÏby dle smluv-
nû dohodnut˘ch podmínek a je-li tak CK VICTORIA nucena z objek-
tivních dÛvodÛ pfied zahájením ãerpání sluÏeb zmûnit podmínky
smlouvy, je CK VICTORIA povinna takové zmûny oznámit zákazní-
kovi doporuãen˘m dopisem a navrhnout mu zmûnu smlouvy.
Zákazník má právo se rozhodnout, zda se zmûnou smlouvy bude
souhlasit, ãi zda od smlouvy odstoupí. 

aa)) Pokud zákazník ve lhÛtû do 5 dnÛ od doruãení návrhu na
zmûnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, Ïe s její zmû-
nou souhlasí. JestliÏe zmûna smlouvy vede ke zv˘‰ení ceny sluÏeb,
je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v cenû sluÏeb do 5 dnÛ od
doruãení návrhu na zmûnu smlouvy. Pfii poru‰ení tohoto závazku
má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno
právo CK VICTORIA na úhradu ‰kody. JestliÏe zmûna smlouvy vede
ke sníÏení ceny sluÏeb, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ce-
nû sluÏeb v pfiípadû, Ïe zákazník uhradil jiÏ celkovou cenu sluÏeb
nebo sníÏit doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem dosud
uhrazen.

bb)) JestliÏe zákazník nesouhlasí se zmûnou smlouvy a ve lhÛtû do
5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy od smlouvy odstoupí,
má právo poÏadovat, aby mu CK VICTORIA na základû nové smlou-
vy poskytla jiné sluÏby cestovního ruchu nejménû v kvalitû odpoví-
dající pÛvodní smlouvû, mÛÏe-li CK VICTORIA takové sluÏby nabíd-
nout. Nedojde-li ale v takovém pfiípadû k uzavfiení nové smlouvy je
CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi
v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu sluÏeb podle zru‰ené smlouvy,
aniÏ by byl zákazník povinen platit odstupné. JestliÏe dojde k uza-
vfiení nové smlouvy, platby uskuteãnûné na základû pÛvodní smlou-
vy se povaÏují za platby podle nové smlouvy.

33.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb v prÛbûhu zájezdu:
aa)) JestliÏe po zahájení zájezdu CK VICTORIA neposkytne zákaz-

níkovi sluÏby nebo jejich podstatnou ãást fiádnû a vãas nebo zjistí,
Ïe mu v‰echny sluÏby nebo jejich podstatnou ãást nebude moci fiád-
nû a vãas poskytnout, tfiebaÏe se k tomu smluvnû zavázala, je po-
vinna bez zbyteãného odkladu a bezplatnû provést takové opatfie-
ní, aby mohl zájezd pokraãovat, zejména je povinna zabezpeãit ná-
hradní program a sluÏby v rozsahu a kvalitû shodné nebo se pfiibli-
Ïující pÛvodnû dohodnut˘m podmínkám

bb)) Pokud nelze pokraãování zájezdu ãi ãerpání sluÏeb zajistit ji-
nak neÏ prostfiednictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ jako jsou uvedené
ve smlouvû, je CK VICTORIA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl 
v cenû.

cc)) Pokud nelze pokraãování zájezdu, ãi ãerpání sluÏeb zajistit ani
prostfiednictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ je uvedené ve smlouvû, ne-
bo zákazník toto náhradní fie‰ení nepfiijme, je CK VICTORIA povinna
bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû. V pfiípa-
dû, Ïe souãástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zá-
kazníkovi dopravu zpût na místo odjezdu, nebo jiné místo návratu
s nímÏ zákazník souhlasí, vãetnû nezbytného náhradního ubytová-
ní a stravování. Pokud je doprava uskuteãnûna jin˘m dopravním
prostfiedkem, neÏ kter˘m mûla b˘t uskuteãnûna podle smlouvy, je
CK VICTORIA povinna:
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za niÏ‰í náklady, vrátit
zákazníkovi rozdíl v cenû
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za vy‰‰í náklady, rozdíl
v cenû uhradit z vlastních zdrojÛ

44.. Zmûny smluvních podmínek na základû pfiání zákazníka:
aa)) zákazník má právo nejpozdûji 3 dny pfied zahájením zájezdu

oznámit, Ïe se místo nûho zúãastní zájezdu jiná osoba. Oznámení
o zmûnû úãastníka musí provést vÏdy písemnû a zaslat nebo doru-
ãit na prodejní místo, kde uzavfiel smluvní vztah. K oznámení je nut-
né pfiiloÏit prohlá‰ení nového zákazníka, Ïe souhlasí s uzavfienou
Smlouvou o zájezdu/Objednávkou sluÏeb a splÀuje podmínky sta-
novené pro úãast na zájezdu.
PÛvodní a nov˘ zákazník spoleãnû a nerozdílnû odpovídají za za-
placení ceny zájezdu a úhradu nákladÛ, pokud v souvislosti se zmû-
nou CK VICTORIA vzniknou. Za zmûnu provedenou ve Smlouvû o zá-
jezdu/Objednávce sluÏeb dle odst. 4 písm. a) tohoto ãlánku
Podmínek je oprávnûna úãtovat manipulaãní poplatek ve v˘‰i 100
Kã nebo 300 Kã, je-li oznámení o zmûnû pfiijato CK ve lhÛtû krat‰í
neÏ 8 dnÛ pfied zahájením plnûní.

bb)) CK VICTORIA na pfiání zákazníka provádí, pokud je to nutné,
zmûny podmínek sjednan˘ch ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce
sluÏeb. Provedení takov˘ch zmûn podléhá zaplacení manipulaãního
poplatku ve v˘‰i a za podmínek níÏe uveden˘ch. Poplatky se úãtu-
jí vÏdy za kaÏdou osobu

ba) zmûna a doplnûní osobních údajÛ zákazníka pfied zahájením
ãerpání sluÏeb:
8 a více dní – 50 Kã; 7 a ménû dní – 100 Kã

bb) zmûna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování 
63 a více dní – 300 Kã.
V pfiípadû zmûny ve lhÛtû krat‰í neÏ 63 dní do zahájení ãerpání slu-
Ïeb je tato zmûna povaÏována za odstoupení od smlouvy ze stra-
ny zákazníka a zákazník je povinen uhradit CK VICTORIA odstupné
dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. 

bc) zmûna místa odjezdu nebo typu dopravy
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

bd) sníÏení poãtu osob v ubytovací jednotce
Zmûna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné ãi více
osob, které jsou povinny uhradit odstupné dle ãlánku VIII tûchto
Podmínek. Dojde-li v dÛsledku sníÏení poãtu osob v ubytovací jed-
notce ke zmûnû ceny za ubytování, jsou neodstupující zákazníci po-
vinni tento rozdíl uhradit.

be) zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã
Dojde-li v dÛsledku zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce ke
zmûnû ceny za ubytování, je CK VICTORIA povinna tento rozdíl zá-
kazníkÛm vrátit. 

bf) jiné zmûny ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

âlánek VII
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.. CK VICTORIA je oprávnûna pfied zahájením ãerpání sluÏeb,
které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu od smlouvy odstoupit 
z dÛvodu:

aa)) poru‰ení povinnosti zákazníkem
bb)) z dÛvodu zru‰ení zájezdu

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením dÛvodu
zasílá CK VICTORIA doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla
zákazníka uvedeného ve smlouvû.

22.. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv pfied za-
hájením ãerpání sluÏeb:

aa)) bez udání dÛvodÛ
bb)) jestliÏe nedojde k uzavfiení nové smlouvy dle ustanovení ãlán-

ku VI odst 1 písm. b) nebo dle ãlánku VI odst. 2 písm. b) tûchto
Podmínek.
Oznámení o odstoupení od smlouvy a v pfiípadû odstoupení dle
písm. b) tohoto odstavce s uvedením dÛvodu, je moÏno provést
pouze písemnû v prodejním místû, kde sluÏby zakoupil nebo ozná-
mení zaslat doporuãenou po‰tou na prodejní místo. 
Úãinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doruãení písemného
oznámení do prodejního místa, kde si zákazník sluÏby zakoupil.

33.. Není-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení
povinnosti CK VICTORIA stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK
VICTORIA od smlouvy pfied zahájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu po-
ru‰ení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK VIC-
TORIA odstupné ve v˘‰i stanovené v ãlánku VIII tûchto Podmínek.
CK VICTORIA je po odeãtení odstupného (stornopoplatku) a pfiípad-
ného poji‰tûní povinna vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela
na úhradu ceny sluÏeb dle zru‰ení smlouvy.

44.. Je-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení po-
vinností CK VICTORIA stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uzavfie-
ní nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto ãlánku Podmínek, je CK
VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi v‰e,
co od nûho obdrÏela na úhradu ceny sluÏeb podle zru‰ení smlouvy,
aniÏ by byl zákazník povinen platit CK VICTORIA odstupné. 

âlánek VIII
ODSTUPNÉ

11.. Odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy uzavfiené se zákazní-
kem dle ãlánku II odst. 2 písm. a), b), c) tûchto Podmínek pfied za-
hájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu poru‰ení povinností zákazníkem,
je CK VICTORIA oprávnûna poÏadovat odstupné a zákazník je povi-
nen toto odstupné uhradit.

22.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s pfiedmûtem smluvního
vztahu dle ãlánku II odst. 2 písm. a) b) nebo c) tûchto Podmínek
je zákazník povinen zaplatit odstupné.

33.. Odstupné se úãtuje z celkové ceny v‰ech objednan˘ch sluÏeb
po odeãtení pfiípadného poji‰tûní. V˘‰e odstupného je závislá na dni
doruãení písemného oznámení o odstoupení do CK VICTORIA a ãiní:
300 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením
ãerpání sluÏeb cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu do
3.000 Kã/os. vãetnû;
700 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením
ãerpání sluÏeb cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu nad
3.000 Kã/os.;
25 % pfii odstoupení ve lhÛtû 62–41 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu. Minimálnû v‰ak 700 Kã/os./termín
50 % pfii odstoupení ve lhÛtû 40–21 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
70 % pfii odstoupení ve lhÛtû 20–15 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
90 % pfii odstoupení ve lhÛtû 14–7 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
95 % pfii odstoupení ve lhÛtû 6–3 dny pfied dnem zahájení ãerpá-
ní sluÏeb cestovního ruchu;
100 % pfii odstoupení ve lhÛtû 2 a ménû dnÛ pfied dnem zaháje-
ním ãerpání sluÏeb cestovního ruchu.

44.. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, ãi neãerpá-li sluÏby ce-
stovního ruchu bez pfiedchozího odstoupení od smlouvy nebo z dÛ-
vodu, Ïe nesplnil povinnost dle ãlánku IV odst. 2 písm. f), hradí
100 % pfiedem stanovené ceny.

55.. CK VICTORIA má právo odeãíst odstupné od sloÏené zálohy
nebo zaplacené ceny.

66.. Pfii urãení poãtu dnÛ pro v˘poãet odstupného se do stanove-
ného poãtu dnÛ zapoãítává i den, kdy nastaly úãinky odstoupení od
smlouvy. Do poãtu dnÛ se nezapoãítává den odjezdu nebo nástupu
na pfiíslu‰n˘ zájezd nebo sluÏbu.

77.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z dÛvodÛ kvalifikovan˘ch
v pojistné smlouvû a má-li takovou smlouvu uzavfienou, má nárok
na ãásteãnou úhradu odstupného.

âlánek IX
REKLAMAâNÍ ¤ÁD

11.. Tento reklamaãní fiád upravuje zpÛsob uplatÀování nárokÛ
zákazníkÛ vypl˘vajících z odpovûdnosti CK VICTORIA za vady po-
skytnut˘ch sluÏeb a jejich vyfiízení.

22.. Tento reklamaãní fiád se vztahuje na sluÏby poskytované CK
VICTORIA pfiímo nebo prostfiednictvím jin˘ch dodavatelÛ sluÏeb
v rámci uzavfieného smluvního vztahu.

33.. Zákazník je povinen pfiípadnou vadu reklamovat bez zbyteã-
ného odkladu u zástupce CK VICTORIA v místû pobytu nebo u zá-
stupce zafiízení poskytujícího sluÏby tak, aby mohla b˘t vãas usku-
teãnûna náprava v místû samém. Jedinû tak mÛÏe b˘t závadn˘ stav
odstranûn, sluÏba doplnûna nebo poskytnuta znovu.

44.. Rozhodne-li se zákazník uplatÀovat reklamaci po skonãení
pobytu u CK VICTORIA, je vhodné jiÏ v místû pobytu sepsat zápis
o zji‰tûn˘ch vadách, udat jméno pracovníka, kterému byly tyto zá-
vady na místû hlá‰eny a uvést zpÛsob, jak˘m byly/nebyly vady od-
stranûny. Tento zápis nechá podepsat pracovníkem, u kterého vady
v místû pobytu reklamoval a pfiipojí svÛj podpis.

55.. Reklamaci lze podat písemnû i ústnû v prodejním místû, kde
do‰lo k uzavfiení smluvního vztahu bez zbyteãného odkladu, nejpo-
zdûji v‰ak do 1 mûsíce od skonãení zájezdu nebo poskytnutí po-
slední sluÏby. Doporuãujeme, obzvlá‰tû u sloÏitûj‰ích reklamací, se-
psat zápis o zji‰tûn˘ch vadách dle odst. 4 tohoto ãlánku Podmínek.

66.. V˘sledek reklamaãního fiízení bude zákazníkovi oznámen
nejpozdûji do 30 dnÛ od data podání reklamace.

77.. NepovaÏuje-li zákazník vyfiízení reklamace za uspokojivé, je
oprávnûn poÏádat o pfiezkoumání správnosti postupu, popfi. pfie-
hodnocení vûcného vyfiízení reklamace. Pfiezkoumání je provedeno
v termínu do 30 dnÛ.

âlánek X
POJI·TùNÍ

11.. V cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu CK VICTORIA ne-
ní zahrnuto poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí, poji‰tûní úrazové,
poji‰tûní zavazadel a poji‰tûní odpovûdnosti, stejnû jako v cenách
zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu není zahrnuto poji‰tûní nákladÛ
souvisejících s odstoupením od smlouvy.

22.. V‰ichni zákazníci CK Victoria mají moÏnost uzavfiít Komplexní
poji‰tûní (léãebné v˘lohy, aktivní asistence, trvalé následky úrazu,
‰koda na osobních vûcech, ‰koda na zdraví, stornopoplatky) u ERV
a.s. ve v‰ech prodejních místech CK Victoria a u autorizovan˘ch pro-
dejcÛ, se kter˘mi má CK Victoria uzavfienou smlouvu o provizním
prodeji zájezdÛ pofiádan˘ch CK Victoria. Ve‰keré nároky vypl˘vající
z eventuální pojistné události uplatÀuje zákazník u pojistitele (ERV
a.s., KfiiÏíkova 237/36a, 186 00, Praha 8).

33.. V‰ichni úãastníci zájezdÛ pofiádan˘ch CK VICTORIA jsou po
celou dobu ãerpání objednan˘ch sluÏeb poji‰tûni pro pfiípad úpadku
cestovní kanceláfie v souladu s ustanovením zákona ã. 159/1999
Sb.

âlánek XI
ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ

Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky sluÏeb
zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby CK VICTORIA v souladu

s ustanovením § 5, odst. 2 zákona ã. 101/2000 Sb. zpracová-
vala chránûná osobní data zákazníka, vãetnû rodného ãísla.
Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK VICTORIA oprávnûna zpra-
covávat za úãelem nabízení poskytovan˘ch sluÏeb a pro akviziãní
ãinnost.
Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdy-
koliv písemnû odvolat.
V˘‰e uvedená ustanovení platí pfiimûfienû i ve vztahu k osobám, v
jejichÏ prospûch zákazník smlouvu o zájezdu/objednávku sluÏeb
uzavfiel (spolucestující).
Uzavfiením smlouvy zákazník prohla‰uje, Ïe je oprávnûn souhlasy
za spolucestující osoby udûlit, a to aÈ uÏ na základû smluvního ãi ji-
ného zastoupení.
Zákazník bere na vûdomí, Ïe jako subjekt údajÛ má zejména ná-
sledující práva:

aa)) Souhlas s pofiizováním fotografií mÛÏe kdykoliv odvolat, a to
podáním zaslan˘m CK, a to buì na adresu CK nebo e-mailem. 

bb)) PoÏadovat od CK pfiístup k osobním údajÛm t˘kajících se jeho
osoby, jejich opravu nebo v˘maz, mÛÏe poÏadovat omezení zpra-
cování sv˘ch osobních údajÛ, vzná‰et námitky proti zpracování
osobních údajÛ, jakoÏ i práva na pfienositelnost údajÛ.

cc)) PoÏadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajÛ,
pokud 

ca) zákazník popírá pfiesnost sv˘ch osobních údajÛ, a to na do-
bu potfiebnou k tomu, aby správce ovûfiil pfiesnost jeho osobních
údajÛ; 

cb) zpracování jeho osobních údajÛ bylo protiprávní, ale nepo-
Ïádá o v˘maz osobních údajÛ, ale o omezení jejich pouÏití; 

cc) CK jiÏ nepotfiebuje jeho osobní údaje pro úãely zpracování,
ale zákazník je poÏaduje pro urãení, v˘kon nebo obhajobu sv˘ch
nárokÛ; nebo 

cd) zákazník vznesl námitku proti zpracování sv˘ch osobních
údajÛ, a to do doby neÏ bude ovûfieno, zda oprávnûné dÛvody CK
pfievaÏují nad oprávnûn˘mi dÛvody zákazníka. Pokud bylo omeze-
no zpracování osobních údajÛ zákazníka, mohou b˘t jeho údaje
zpracovány, s v˘jimkou uloÏení, pouze s jeho souhlasem.

dd)) Právo podat stíÏnost u dozorového orgánu, kter˘m je Úfiad
pro ochranu osobních údajÛ.

ee)) Získat od CK kdykoliv potvrzení, Ïe jeho osobní údaje jsou
zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na Ïádost
poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávan˘ch
osobních údajÛ: 

ea) úãel zpracování; 
eb) kategorie osobních údajÛ, které zpracovává; 
ec) pfiíjemci nebo kategorie pfiíjemcÛ, kter˘m jeho osobní údaje

byly nebo budou zpfiístupnûny; 
ed) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní údaje ulo-

Ïeny, nebo není-li ji moÏné urãit, kritéria pouÏitá ke stanovení této
doby; 

ee) existence práva poÏadovat od správce opravu nebo v˘maz
osobních údajÛ t˘kajících se zákazníka nebo omezení jejich zpra-
cování a vznést námitku proti tomuto zpracování.
CK VICTORIA nenese odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením
právních povinností, pokud prokáÏe, Ïe ‰kodu nezpÛsobila ona, ani
jiní dodavatelé sluÏeb v rámci uzavfieného smluvního vztahu, ale
‰kodu zpÛsobil 
– zákazník
– tfietí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu 
– neodstranitelná událost, které nemohlo b˘t zabránûno ani vy-
naloÏením ve‰kerého úsilí, které lze poÏadovat.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na eventuální odli‰nosti v katalogu
oproti skuteãnostem v prÛbûhu zájezdu, které není schopna ovliv-
nit a které nastaly po uzávûrce katalogu.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo ãasové-
ho harmonogramu zájezdu z dÛvodu tzv. vy‰‰í moci (nepfiíznivé po-
ãasí, silniãní kalamity, hraniãní blokády, politické nepokoje, Ïivelné
pohromy apod.)
CK VICTORIA neodpovídá za moÏné zpoÏdûní dopravních prostfied-
kÛ, jakoÏ i následky z toho plynoucí. CK VICTORIA nehradí ‰kody,
které pfiípadn˘m zpoÏdûním dopravních prostfiedkÛ mohou zákaz-
níkovi nastat.
Pozdní nástup na ubytování zdÛvodu zpoÏdûní dopravních pro-
stfiedkÛ, nezadává právo na pozdní vyklizení ubytovacího zafiízení
v den odjezdu.
Katalog CK VICTORIA nabízí základní popisy jednotliv˘ch ubytova-
cích zafiízení zpÛsobem odpovídajícím skuteãnosti. Na vyÏádání je
moÏno poskytnout i dal‰í informace.
Ubytování zákazníka v místû pobytu probíhá v plné kompetenci
ubytovatele – poskytovatele sluÏeb. CK nemá ve vût‰inû pfiípadÛ
pfiím˘ vliv na urãení konkrétního pokoje nebo apartmánu.
PoÏadavky zákazníkÛ na ubytování v konkrétním pokoji, apartmá-
nu, mobilihomu, chatce, karavanu nebo stanu mÛÏe CK VICTORIA
zajistit pouze v rámci sv˘ch moÏností po pfiedchozí dohodû.
Nesplnûní poÏadavku na konkrétní ubytovací jednotku, stejnû tak ja-
ko poÏadavku klienta uvedeného na smlouvû v sekci poznámky, ne-
zadává v Ïádném pfiípadû na moÏnost odstoupení od uzavfiené
smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
Fakultativní sluÏby uvádûné v nabídkovém katalogu CK VICTORIA
nejsou pfiedmûtem smluvního vztahu. Jedná se o sluÏby doplÀko-
vé, hrazené v místû pobytu, na kter˘ch je úãast dobrovolná a CK
VICTORIA nenese odpovûdnost za jejich prÛbûh. NemoÏnost ãerpat
nûkterou z nabízen˘ch fakultativních sluÏeb z dÛvodu sezónnosti,
malé obsazenosti apod., nezadává v Ïádném pfiípadû právo na
zmûnu podmínek Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, ani na
moÏnost odstoupení od uzavfiené smlouvy ze strany zákazníka bez
povinnosti hradit odstupné. Reklamace fakultativních sluÏeb je
moÏná pouze v místû pobytu u jejich poskytovatele.
V pfiípadû ztráty nebo odcizení cestovních dokladÛ v prÛbûhu zá-
jezdu je zákazník povinen si na vlastní náklady obstarat potfiebné
náhradní doklady. CK VICTORIA je povinna mu b˘t pfiitom nápo-
mocna.
Zákazník v˘slovnû bere na vûdomí a souhlasí s tím, Ïe cestovní kan-
celáfi je oprávnûna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona ã.
89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník, v platném znûní (dále jen „ob-
ãansk˘ zákoník“) kdydoliv v prÛbûhu zájezdu pofiizovat obrazové
(zejména fotografické), zvukové a zvukovû obrazové záznamy zá-
kazníka (tj. vãetnû v‰ech prvkÛ a projevÛ jeho osobnosti); cestovní
kanceláfi je oprávnûna v‰echny takto pofiízené záznamy v prÛbûhu
zájezdu i kdykoliv po jeho skonãení v nezbytné mífie retu‰ovat i ji-
nak upravovat a v pÛvodní i pfiípadnû takto zmûnûné podobû je zve-
fiejÀovat ve v‰ech druzích sv˘ch propagaãních materiálÛ (ti‰tûné ka-
talogy, letáky, webové stránky, sociální sítû, newslettery apod.)
a takto je ‰ífiit v‰emi v úvahu pfiipadajícími zpÛsoby, a to samostat-
nû i ve spojení s jin˘mi záznamy, díly a prvky. V‰echny souhlasy uve-
dené v tomto ustanovení jsou udûleny v územnû a mnoÏstevnû ne-
omezeném rozsahu, jakoÏ i na neomezenou dobu, resp. aÏ do je-
jich pfiípadného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87
obãanského zákoníku. V‰echny souhlasy jsou zákazníkem udûlová-
ny bezplatnû.
Pfii zakoupení zájezdu, jehoÏ organizátorem je jiná cestovní kance-
láfi v síti prodejen CK VICTORIA, pfiijímá zákazník V‰eobecné smluv-
ní podmínky organizující CK.

âlánek XII
P¤ECHODNÁ A ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

Tyto V‰eobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a úãinnost
dne 1. 10. 2019 a nahrazují V‰eobecné smluvní podmínky ze dne
1. 10. 2018. 
Ve‰keré údaje a informace o sluÏbách, cenách a cestovních pod-
mínkách odpovídají skuteãnostem znám˘m ke dni 1. 10. 2019
a jsou ve shodû s platn˘m právním fiádem âR. Zákazník sv˘m pod-
pisem na Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb stvrzuje, Ïe tûm-
to Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

V Brnû, 1. 10. 2019
Ing. Ladislav Jar˘, CK Victoria

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKYNa kole na nejkrásnější místa Evropy www.victoria-ck.cz

LAGO DI GARDA – SEVER, 
MONTE BALDO A TREMALZO 
Hvězdicová cykloturistika s podporou autobusu 
v nádherném přírodním prostředí severní části 
jezera
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 22.30 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka). Noční přejezd přes Rakousko do Itálie. Na kole z historic-
kého Trenta přes Rovereto k jezeru Lago di Garda. Ubytování
v Torbole Nago. 
3.–6. den: S podporou autobusu vyjedeme do krásných horských ob-
lastí Tremalzo, jezer Ledro a Tenno (možnosti koupání). Čekají nás
sjezdy s nádhernými výhledy kolem pevností z 1. svět. války a pro-
hlídka měst Torbole, Malcesine a starobylé vesničky Canale.
Lahůdkou je sjezd po skalní cestě Via Ponale do města Riva del
Garda. Krásné horské scenérie s výhledy na jezero Garda si můžeme
vychutnat při pěší turistice ke skalní kapli St. Barbara nebo pohořím
Monte Baldo, kam ti trénovanější mohou vyjet i na kole. Pohodáři si
mohou udělat výlet lodí do Limone. Navštívíme jeskynní vodopád
Cascata Varone a v případě nepříznivého počasí termální koupaliště
v Torbole. Po výjezdu do pohoří Monte Brione se svezeme po hezké
cyklostezce kolem řeky Sarca do města Arco a kolem jezer Cavedine
a Toblino pokračujeme do cíle našeho cykloputování. Večer 6. dne
odjezd do ČR.
7. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách.

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 27/48; 2. – od 27; 
3. – různé varianty 22–69; 4. – 0–123; 5. – 25 a více.
Náročnost lehká až střední, podpora busu (lze zvolit kratší
nebo delší trasu). Jezdí se většinou po asfaltových cyklo-
stezkách a silničkách s minimálním provozem, volitelné
jsou obtížnější terénní trasy (např. Tremalzo, horský přejezd
do Arca a další). Úsek od jezera Ledro a po Via Ponale je se
šotolinovo-štěrkovým povrchem.
Navštívená země: Itálie

Cena zahrnuje:
– 4 x nocleh v hotelu*** s polopenzí (snídaně švédské stoly,

večeře výběr ze 3 menu) s venkovním bazénem v Torbole
Nago 

– dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu na mís-
tě (ostatní odjezdová místa viz příplatky)

– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– závěrečnou trentinskou večeři
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,1 €/os. od 13 let/noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakultativního programu: vodopády Cas-

cata del Varonne 6 €/os.; hrad Drena 3,50 €/os.; do vnější-
ho areálu hradu Arco 3,50 €/os.; lanovka Malcesine – Monte
Baldo 25 €/os. s jízdním kolem (v omezených časech);
15 €/os. bez kola nahoru, 22 €/os. zpáteční bez kola; jed-
nosměrný lodní lístek z Malcesine do Limone nákladním tra-
jektem cca 8 €/os. s kolem; Malcesine–Limone výletní lodí
cca 6,50 €/os. bez kola; Malcesine–Limone a zpět lodním
pendlem 9 €/os. bez kola; Limone–Riva nebo Torbole cca
5 €/os. bez kola, kolo +3,40 €; vyhlídková věž Apponale
v Rivě 2 €.

Příplatky: 
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 525 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny 
od 20 osob

LAGO DI GARDA – JIH, 
VERONA A LAGO D’IDRO 
Hvězdicová cykloturistika v příjemném prostředí 
jižní a střední části Gardského jezera 
s návštěvou Verony a dalších starobylých měst.
Sjezd z pohoří Monte Baldo.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 22.30 hod. (ostatní odjezdová místa viz
tabulka). Noční přejezd přes Rakousko do Itálie. Na kole z opevněné
Mantovy podél místních jezer do Valeggio sul Mincio (hrad Scaligerů
a opevnění v Borghetto) a dále po cyklostezce kolem řeky Mincio do
Peschiery. Lze prodloužit přes Solferino, Castiglione, Dessenzano a ko-
lem jezera přes Sirmione. Ubytování v Peschieře. 
3.–6. den: Po cyklostezkách kolem řeky Adige a po málo frek-
ventovaných silničkách navštívíme historickou Veronu a projedeme
se krásnými vesničkami vinařského kraje Valtenesi. Poplujeme tra-
jektem po jezeře a navštívíme nádherná opevněná města s jedineč-
nou atmosférou na pobřeží – Saló, Lazise, Bardolino, Torri a Gardu.
S podporou busu vyjedeme do pohoří Monte Baldo, navštívíme vě-
hlasné poutní místo – kapli Madonna della Corona a některou z mož-
ných tras se na kole vrátíme zpátky k jezeru. Navštívíme jeskynní vo-
dopád Cascata Varone a na závěr se projedeme po cyklostezce od je-
zera Ledro k jezeru Ampola a hezkou soutěskou sjedeme přes měs-
tečko Storo k jezeru Lago d’Idro, sevřenému skalními masívy. Odjezd
do ČR.  
7. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách. 

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 38/54/90; 2. – 48/72;
3. – 59 nebo různé kombinace; 4. – 42, lze prodloužit; 
5. – 36. Některou etapu lze vynechat a zvolit individuální
program. 
Náročnost lehká až střední, podpora autobusu (většinou
lze zvolit kratší nebo delší trasu). Jezdí se po asfaltových
i šotolinových cyklostezkách a silničkách s minimálním

Camping Bella Italia

Madonna della Corona

Aréna ve Veroně

Sirmione
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Lanovka z Malcesine na Monte Baldo

Malcesine

Via Ponale

Lago di Garda

ZÁKAZNICKÁ KARTA

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

Hotel*** s bazénem a polop.POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

Ho.1/2; 1/2+1

8.590,–

Ho.1/1

10.090,–

24. 5.–30. 5.
21. 6.–27. 6.

5. 7.–11. 7.
6. 9.–12. 9.

1 C-LGS
2 C-LGS
3 C-LGS
4 C-LGS

Ne
Ne
Ne
Ne

So
So
So
So

7/4
7/4
7/4
7/4

ZÁKAZNICKÁ KARTA

MINI + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).LUX ev.

Mobilní dÛm Lux 2/2+2
(WC/sprcha, klima), cena za 1 osobu

LoÏnice 2 os. LoÏnice 1 os. Pfiist˘lka

POâET
dnÛ/nocí

Katal.
ãíslo T E R M Í N

6.390,– 8.390,– 3.990,–12. 10.–18. 10.1 C-LGJ Po Ne 7/4

Na lanovce ve Val di Sole

WWeellllnneessss  vv  hhootteelluu,,
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Pohled na ledovec Presena

Passo Gavia

Sjezd z Passo Gavia

TRENTINO – VAL DI SOLE
Hvězdicová cyklistika v úžasné přírodě Val di Sole,
v podhůří Brenty a vinařská stezka Strada del Vino 
u Bolzana. 5 dní na kole! S kartou Opportunity 
lanovky zdarma!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.–2. den: Odjezd z Brna ve 22.30 hod. (ostatní odjezd. místa viz
tabulka), noční přejezd přes Rakousko do Itálie. Na kole z Madonny
di Campiglio po silnici či terénem do Dimara a po asfaltové cyklos-
tezce jabloňovými sady k přehradě u města Cles. Busem do místa
ubytování. 
3.–6. den: Z lyžařského střediska Andalo pod horou La Paganella (lze
vyjet lanovkou i s kolem do výšky 2.124 m n. m.) sjedeme kolem je-
zer Nembia a Molveno na úpatí pohoří Brenta. Lanovkami zdarma vy-
jedeme do nádherných horských oblastí kolem ledovce Presena
a v lyžařském středisku Pejo (výhledy ze 3.000 m n. m.!!!). Až se po-
kocháme, vrátíme se do údolí a poté již na kolech po hezkých te-
rénních i asfaltových cyklostezkách přes Passo Tonale, resp. Cogolo,
Ossanu a lyžařské středisko Marillevu v údolí Val di Sole do místa
ubytování. Etapy lze prodloužit výjezdem z lyžařského Ponte di Legno
do průsmyku Passo Gavia (2.652 m n. m. – jen pro zdatné) nebo do
krásných horských oblastí Malga Mare nebo k jezeru Pian-Palú. Lze
využít i lanovku z Daolasy, poté 20-km sjezd přes Folgaridu nebo do
Marillevy. Projedeme údolím řeky Adige do historického Bolzana a po
vinařské cyklostezce Strada del Vino do malebného vinařského měs-
tečka Caldaro. U jezera Lago di Caldaro (s možností návštěvy věhlas-
ného Traminu) končí naše cykloputování. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat do Brna v časných ranních hodinách.

Počet cyklodnů až 5; denní km: 1. – 33; 2. 35/56, lze i více;
3. – 34/44/55/65, lze i více; 4. – 26/37–70; 5. – 38/48/
/64/72, lze i více. Některou etapu lze vynechat a zvolit in-
dividuální program. 
Náročnost lehká i střední, možnost obtížnějších tras. Jezdí

se po terénních cyklostezkách nebo alternativně po
silničkách s hezkými výhledy, některé etapy nebo je-
jich části jsou vedeny po asfaltových cyklostezkách.
Navštívená země: Itálie

Cena zahrnuje:
– 4x nocleh s polopenzí (snídaně švédské stoly, večeře výběr

ze 2–3 menu) v hotelu***+ s welness v ceně
– dopravu busem z Brna + podporu busu na místě (ostatní

odjezdová místa viz příplatky)
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku
– kartu Opportunity Val di Sole, jež umožňuje jízdu zdarma la-

novkami v oblasti Passo Tonale, Pejo a Daolasa (berou i ko-
la, v Daolase za příplatek 5 €), přepravu místními autobu-
sy, přepravu na železnici Male–Marilleva (poplatek za pře-
pravu jízdního kola 2 €), vstup do muzeí ve Val di Sole

Cena nezahrnuje:
– pobytovou taxu 1,5 €/os./noc

(povinná platba v místě)
– vstupné v rámci fakult. programu, lanovky mimo výše uve-

dené oblasti (lanovka La Paganella cca 15 €/os. s kolem,
17 €/os. zpáteční bez kola)

Příplatky:
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 525 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny 
od 20 osob

provozem. Na Monte Baldo nás vyveze autobus, voli-
telné prodloužení trasy v pohoří již bez podpory bu-
su. Ve Valtenesi je zvlněný profil, většina ostatních
tras je po rovině.  
Navštívená země: Itálie

Cena zahrnuje:
– 4x nocleh ve 4-lůžkových klimatizovaných mobilních do-

mech Lux v Camping Bella Italia***** ve městě Peschiera
– dopravu lux. busem z Brna + podporu busu na místě (ostat-

ní odjezdová místa viz příplatky) 
– přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
– služby sportovního instruktora CK, infomateriál
– pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
– povinný závěrečný úklid 290 Kč/os.
– pobytovou taxu 1,1 €/os. od 13 let/noc

(povinná platba v místě)
– kauci 2.000 Kč (80 €)/mobilní dům
– vstupné v rámci fakultativního programu: trajekt Maderno–

Torri del Benaco 8 €/os. s jízdním kolem

Příplatky: 
– ložní prádlo 290 Kč/os.
– ručníky (netkaná textilie) 100 Kč/os.
– Komplexní cestovní pojištění 290 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu 525 Kč/auto
– svoz do Brna (trasy A, C, viz str. 9)

Slevy a volné poukazy:
Sleva za věrnost – zákaznická karta
100 Kč + volné poukazy – skupiny 
od 20 osob

ZÁKAZNICKÁ KARTA

Hotel***+ s wellness a polopenzí
Ho. 1/2, 1/3, 1/4

POâET
dnÛ/nocí

Katalog.
ãíslo T E R M Í N

10.390,–
Ho. 1/1

13.390,–28. 6.–4. 7.1 C-VS Ne So 7/4

LUX + cyklovlek. Trasy A, C (viz str. 9).

2
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CYKLOZÁJEZDY & TURISTIKA
...aktivně na nejkrásnější místa Evropy 2020www.victoria-ck.cz

dovolena@victoria-ck.cz

Cyklistika na pohodu

BRNO
● Cejl 87

602 00 Brno
tel.: 545 213 101
po–pá: 8.30–17.30

● Náměstí Svobody 10, Dům u čtyř mamlasů
602 00 Brno
tel.: 542 215 367
po–pá: 9.00–18.00

so: 9.00–13.00

● Odjezdový terminál CK
Heršpická 13
619 00 Brno
tel.: 727 935 394
GPS: 49°10’17.48“ N

16°36’8.2“ E

PRAHA
● Karlovo nám. 10, Nákupní galerie Atrium

120 00 Praha 2
tel.: 296 220 022
po–pá: 9.00–18.00

LIBEREC
● Soukenné nám. 613, Dům kultury

460 01 Liberec
tel.: 485 107 766
po–pá: 8.30–11.30, 12.00–15.00

OSTRAVA
● Purkyňova 6

702 00 Ostrava
tel.: 596 115 597
po–pá: 9.00–18.00

OLOMOUC
● Polská 1, Galerie Šantovka

779 00 Olomouc
tel.: 585 224 275
po–ne: 9.00–21.00

PŘEROV
● Wilsonova 11

750 02 Přerov
tel.: 581 217 221
po–pá: 9.00–13.00, 14.00–18.00

☎ 545 213 101
po–ne 9.00–21.00 hod.

Člen Asociace českých
cestovních kanceláří

Člen Klubu dvacátníků Ve všech pobočkách CK Victoria 
možná úhrada až 100 % ceny zájezdu

Ve všech pobočkách CK Victoria
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