
ŠvP u moře

CHORVATSKO - MAKARSKÁ RIVIÉRA - BAŠKA VODA

Oblast leží jižně od Splitu, dlouhá 70 km nacházející se pod vysokým horským masivem BIOKOVO. Baška Voda, kdysi osada
rybářů a nádeníků, dnes moderní turistické městečko a místo neposkvrněné čistoty v náruči pramene a moře.

Letovisko je známo svou pohostinností, tradicemi, ekologicky chráněnou přírodou, moderním stylem života a dlouhou krás-
nou pláží obklopenou borovicovými a olivovými háji. K večerní procházce vybízí udržovaná oblázková pláž i promenáda
podél moře a množství taveren, hospůdek a letních teras k posezení. 

Pension Radman
se nachází v klidnější části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže
je 200 m a od centra asi 100 m. K ubytování nabízíme 27 lůžek
+ 4 přistýlky ve 2 až 3 lůžkových pokojích a dvou apartmánů
pro 4 – 6 osob s vlastní kuchyní, s vlastním sociálním za-
řízením, s balkonem (u některých pokojů s výhledem na moře)
a klimatizací. Pokoje jsou prostorné a vkusně zařízené. V pří -
zemí penzionu je k dispozici společenská místnost k posezení
s televizí. 

Plná penze se podává v restaurační jídelně přímo v penzionu
MARKO (100 m). 

Termín: květen, červen, září 2014
Cena: 5 790,- pro děti do 15-ti let
Cena: 6 290,- pro dospělé osoby

V ceně je zahrnuto:
• Ubytování 7 nocí
• Česká plná penze včetně oběda v den příjezdu a odjezdu

a balíčku na cestu
• Pitný režim
• Doprava autobusem (při vzdálenosti nad 200 km od Brna

je paušální příplatek na dopravu ve výši 300,- Kč)
• Pojištění CK
• Služby delegáta
• Na 10 dětí 1 osoba doprovodu zdarma
• Uvedená cena platí pro min. počtu 30 dětí + 3 osob dopro -

vodu

V ceně není pobytová taxa pro dospělé osoby ve výši 350,- Kč
/ pobyt a cestovní pojištění. Nabídku Komplexního cestovného
pojištění včetně pojištění storna vám za výhodných podmínek
rádi nabídneme. 

Pension Sněžana
se nachází v klidnější části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže je
300 m a od centra asi 150 m. K ubytování nabízíme 40 lůžek
ve 2 až 4 lůžkových prostorné a vkusně zařízené pokoje, vždy
s vlastním sociálním zařízením na pokoji, sprchovým koutem
a balkonem, některé s výhledem na moře. Pokoje na druhém
a třetím patře penzionu SNĚŽANA jsou vybavené klimatizací.
Na každém patře je klientům k dispozici kuchyňský kout
dostatečně zařízený k vlastnímu vaření a spo lečné lednice.
Součástí penzionu je vnitřní restaurační jídelna v suterénu
s českým satelitním programem. Zde se servíruje jednotná
česká polopenze, vše ve stylu české kuchyně. Točíme české
pivo. Dále nabízíme prodej veškerých nápojů za české koruny.
Parkování osobních automobilů je zajištěno přímo u penzionu. 

Termín: květen, červen, září 2014
Cena: 5 790,- pro děti do 15-ti let
Cena: 6 290,- pro dospělé osoby

V ceně je zahrnuto:
• Ubytování 7 nocí
• Česká plná penze včetně oběda v den příjezdu a odjezdu

a balíčku na cestu
• Pitný režim
• Doprava autobusem (při vzdálenosti nad 200 km od Brna

je paušální příplatek na dopravu ve výši 300,- Kč)
• Pojištění CK
• Služby delegáta
• Na 10 dětí 1 osoba doprovodu zdarma
• Uvedená cena platí pro min. počtu 30 dětí + 3 osob dopro -

vodu

V ceně není pobytová taxa pro dospělé osoby ve výši 350,- Kč
/ pobyt a cestovní pojištění. Nabídku Komplexního cestovného
pojištění včetně pojištění storna vám za výhodných podmínek
rádi nabídneme. 



ŠvP s terénními kárami 

• hotel se nachází na polosamotě, ve výšce 945 m.n.m.
v Krušných horách. Polohou spadá pod město Jáchymov
– část Nové Město, Boží Dar cca 3,5 km

• Kapacita 38 lůžek na pokojích s vlastním sociálním zaříze -
ním a TV Sat.

• samostatná jídelna s flipcharteovou tabulí, restaurace s ote -
vřeným krbem, dětská herna, dětské hřiště s pískovištěm,
houpačkami a skluzavkou, venkovní dohřívaný bazén, sporto -
viště, venkovní terasa, altánek, ohniště, parkoviště, půjčovna
společenských her

• beachvolejbalové hřiště, přírodní travnaté louky a lesy
v okolí, stolní tenis - venkovní, /síť-míčky, pálky/, šipky za
poplatek,badminton, krytý bazén s tobogánem - Jáchymov
(3 km), přírodní koupaliště – Velký Rybník, minigolf – 3 km,
Mariánská – cca 1,5 km - možnost jízdy na koni

• v ceně celodenní vstup do zábavného areálu v Božím Daru
(dvě jízdy na terénních horských kárách, nebo koloběžkách
s vlekem nahoru, trampolína, prolézačky, houpačky a pod.

Kalkulace ceny pro  40 dětí  +4 osoby doprovodu:

5 dní 8 dní

MŠ 1640 2495

I. st. 1640 2495

II. st. 1700 2600

ŠvP s bazénem

• hotel se nachází na úpatí Hrubého Jeseníku v nadmořské
výšce 700 m.n.m.

• 170 lůžek ve dvou až třílůžkových pokojích s vlastním so-
ciálním zařízením, část pokojů má soc.zařízení společné

• restaurační jídelna pro 140 osob, dvě klubovny pro cca 80
osob, bar s videoprojekcí s uhlopříčkou 3 metry, dětské
hřiště, ohniště

• vnitřní bazén 6 x 11 m, bazének s mořskou vodou 6 x 1,5 m,
sauna s kapacitou 15 osob (za poplatek), travnaté hřiště na
fotbal, minigolf, hřiště na volejbal, házenou, nohejbal, plážový
volejbal, tenisové kurty, stoly na stolní tenis, možnost výuky
jízdy na koních

• v ceně vnitřní bazén 

Kalkulace ceny pro  40 dětí  +4 osoby doprovodu:

5 dní 8 dní

MŠ 1600 2500

I. st. 1600 2500

II. st. 1600 2500

ŠvP s plstěním vlny, keramikou,
tkalcovstvím a košíkářstvím

• hotel se nachází na okraji horského střediska Deštné v Or-
lických horách v obci Bartošovice, nedaleko města Žamberk

• kapacita 75 lůžek na 9 pokojích s vlastním soc.zařízením
a 7 pokojů má soc. zařízení společné

• jídelna s televizí, SAT, bar, venkovní terasa, ohniště, sauna,
kulečník, šipky fotbálek, kolárna, lyžárna 

• volejbalové hřiště, hřiště na malou kopanou s brankami,
trampolína, venkovní bazén  dva tenisové kurty, basket-
balový koš, kompletně vybavené zimní středisko, golf,
jízdárna na koních

• v ceně je návštěva areálu Neratov, exurze dílen tkalcov-
ství, keramiky a košíkářství + vlastní plstění z ovčí vlny 

Kalkulace ceny pro  40 dětí  +4 osoby doprovodu:

5 dní 8 dní

MŠ 1405 2080

I. st. 1445 2150

II. st. 1485 2220

ŠvP s lezením v lanovém centru

• hotel se nachází v jižní části Šumavy (Zadov) v nadmořské
výšce 1100 m v chráněné krajinné oblasti Šumava

• celková kapacita hotelu činí 110 lůžek ve dvoulůžkových
pokojích s možností přistýlky a čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením,

• jedna učebna pro 15 osob a další pro 70 osob, větší
učebna je vybavena TV, promítacím plátnem, flichartem;
restaurace s možností rozdělení; terasa, bar s hernou
(kulečník, šipky a stolní fotbal), plazmová televize v hale;
dětský koutek a dětské hřiště s houpačkou; Whirpool
vířivka pro 8 osob; sauna s bazénkem; fitness s posilova cí -
mi stroji; stolní tennis; úschovna lyží a kol

• lanový park Proud v bezprostřední blízkosti hotelu
• v ceně lezení v „nízkém“ okruhu s instruktorem v Lanovém

parku

Kalkulace ceny pro  40 dětí  +4 osoby doprovodu:

5 dní 8 dní

MŠ 1470 2235

I. st. 1470 2235

II. st. 1550 2375

ŠvP s plaveckým výcvikem

• hotel se nachází přímo vedle sportovního centra s bazé -
nem Jilemnice 

• kapacita 55 lůžek v 19 pokojích. Všechny tj. 1x1, 8x2, 2x3,
8x4, mají vlastní sociální zařízení, TV, radiopřijímače a led-
ničky. Jsou k dispozici i přistýlky.

• restaurace pro 60 osob, vinárna, posilovna, bazé nek, za -
se da cí místnost pro 50 osob a společenská místnost s ku -
leč níkem, 3 solária, digitální rotoped, trenažér pro chůzi,
velko rozměrové promítání filmů, internet wi-fi včetně 3 po -
čítačů, satelitní příjem a video a dvd přehrávače. U hotelu je
velká terasa s pergolou, venkovním sezením, lávovým grilem 

• v ceně je 5 hodinových lekcí plavání pod vedením vy ško -
lených plaveckých instruktorů

Kalkulace ceny pro  40 dětí  +4 osoby doprovodu:

5 dní 8 dní

MŠ 1650 2400

I. st. 1730 2540

II. st. 1810 2680

ŠvP s plavbou parníkem

• rekreační středisko se nachází 1 km od obce Staré Splavy
v borovicovém háji vzdáleném 600 m od břehu Máchova
jezera

• 63 lůžek na pokojích s teplou a studenou vodou se spo -
lečným soc. zařízením

• výlety na Velký a Malý Bezděz; Čertova věž; barokní kostel
sv. Bartoloměje; letovisko Doksy; Klášter Doksany; kraj 
K. H. Máchy; Česká Lípa; hrad Houska, Kokořín, Lemberk,
Zákupy; plavba parníkem po Máchově jezeře k ostrůvkům
Myší zámek a Kachní ostrov  v ceně pobytu

Kalkulace ceny pro  40 dětí  +4 osoby doprovodu:

5 dní 8 dní

MŠ 1480 2245

I. st. 1560 2385

II. st. 1640 2525

ŠvP s geocashingem

• penzion se nachází na samotě v 1,5 ha oploceném areálu
u obce Javorník, mezi Trutnovem a Janskými Lázněmi, cca
5,5 km pod Černou Horou

• kapacita 53 lůžek na pokojích s vlastním sociálním zaří ze ním
• jídelna s televizí, videem, DVD a SAT, bar s krbem a grilem,

dětské hřiště s pískovištěm, několika průlezkami, hou pač -
ka mi, kolotočem, venkovní terasa, ohniště s udírnou

• stolní tenis , volejbalové hřiště, hřiště na malou kopanou,
hřiště na badminton a nohejbal, ruské kuželky, bazén (ovál
6,5 x 3,5 m), místnost na stolní tenis, basketbalový koš

• v ceně je geocashing (hledání schránek pomocí terénních
GPS) 

Kalkulace ceny pro  40 dětí  +4 osoby doprovodu:

5 dní 8 dní

MŠ 1540 2320

I. st. 1620 2390

II. st. 1700 2460

Na ŠvP do Adršpachu

• pension se nachází na okraji obce Radvanice 7 km od
Adršpašských sklal a 16 km od Trutnova

• celková kapacita 80 lůžek (40 lůžek na pokojích s vlastním
soc. zařízením a 40 lůžek na pokojích se společným sociál-
ním zařízením)

• jídelna (100 míst), bar (80 míst), restaurace (50 osob),
společenská místnost (40 osob), sportovní hala 20 x 15 m
výška 8,5 m (parkety), stolní fotbal, šipky, kulečník, video,
DVD, projector, TV, hi-fi, stolní tenis; dětské průlezky,
houpačky, kolotoč; zahradní altán, krb, gril, ohniště

• sportovní hala 20x15 m výška 8,5 m (parkety), dále tělo -
cvična 10 x 16 m (parkety), bazén venkovní 4 x 6 m, hřiště
volejba lové, na malou kopanou, fotbalové hřiště travnaté;
dřevěné průlezky; basketbalový koš, 2 tenisové antukové
kurty, stolní tenis,  šipky, půjčovna horských kol, badminton,
soft tenis, sauna pro 10 osob, posilovna

• v ceně je výlet vlakem (20 min.jízdy) do Adršpašských sklal
vč. vstupného

Kalkulace ceny pro  40 dětí  +4 osoby doprovodu:

5 dní 8 dní

MŠ 1465 2230

I. st. 1565 2405

II. st. 1645 2580


