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LETECKÉ ZÁJEZDY

ARMÉNIE - VELKÝ OKRUH
Letecký poznávací zájezd: cena 21.990 Kč

Termín: 01.05.-08.05., 11.06.-18.06., 15.09.-22.09.2019

Program zájezdu:
1. den: odlet z Prahy s jedním přestupem, přílet do Jerevanu, transfer do hotelu, odpolední okružní jízda
městem s prohlídkou nejkrásnějších míst s průvodcem. Zavede k Matenadaranu - světově proslulá starověkých
knihovna. Prohlídka parku „Vítězství“ s nádherným výhledem na celé město se sochami Davida a Matky Arménie. Další prohlídka -Kaskádovému komplexu, budova státní opery, nám.republikyse zpívajícími fontánami.
Závěrem palírna arménského koňaku Ararat Brandy. Nocleh.
2. den: po snídani se vydáme do podhůří Araratu. Zastávka u oblouku Charents s nádherným výhledem
na Ararat. Prohlídka chrámu Garni, zasvěcen bohu slunce. Rituálpečení Arménského chleba zvaného Lavash
(rituál zapsán v roce 2014 do UNESCO). Středověký klášteř Geghard (UNESCO), nádherný příkladem arménské
středověké architektury 12. století. Večer návrat do Jerevanu.
3. den: po dobré snídani pojedeme do údolí květů k městu Tsaghkadzor, které leží ve východní části Teghenských hor. Z lanovky budeme mít nejlepší výhled na nádhernou přírodu a vrcholky okolních hor. Dále si
prohlídneme klášter Kecharis a vulkanické jezero Sevan ležící v nadmořské výšce 1.900 m n.m. Na břehu jezera
navšívíme klášter Sevanavank z roku 874. Večer návrat do hotelu.
4. den: po snídani se vydáme do „Arménské Vatikánu“, do duchovního centra země ke katolickému chrámu
- Eschmiadzin. Komplex je sídlem arménského patriarchy, hlavy katolické církve v Arménii. Navštívíme katedrálu
Zvartnots (UNESCO) s překrásnými freskami rodiny Hovnatanyů, muzeum s mimořádně cennými exponáty svaté kopí, Noemova archa.Odpoledne se vrátíme do Jerevanu, kde budeme mít volný večer k procházkám a
nákupům, nocleh.
5. den: po snídani vydáme do Ashtarak, přímo pod horu Ararat ke klášteru Khor Virap, který je nejvýznamnějším poutním místem Arménie. Kostel Noravank ve městečku Alidzor (sídlo středověkých arménských umělců). Klášter Tatev, který býval nejbohatším středověkým klášterem v Arménii. Cestu je možno absolvovat pěšky nebo lanovkou. Návrat do Jerevanu do našeho hotelu, nocleh.
6. den: po snídani cestou k pevnosti Amberd navštívíme kostelíček Karmravor -jeden z nejmenších, ale nejlépe zachovalých kostelíků byzantské doby, byzantská pevnosti Amberd. Poslední zastávkou dne bude
vesnička Oshakan, ve které Vás okouzlí neopakovatelná atmosféra, kde přítomnost se kloubí s minulostí, tradicemi, výborným jídlem a vínem. Večer se vrátíme do Jerevanu do našeho hotelu.
7. den: snídaně, volný den v Jerevanu, nebo fakultativního výletu do Gyumri. Gyumri je město v severozápadní části Arménie uprostřed údolí Shirak (asi 130 km od Jerevanu). Staré město Vás okouzlí úzkými
uličkami s všudypřítomnými kavárničkami a krámky se zdařilými a levnými suvenýry.
8. den: brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy s jedním přestupem
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Jerevan - Praha (s jedním přestupem), letištní taxy a příplatky, transfery
klimatizovaným mikrobusem, 7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelích kat. 2*, 6 x snídani, služby česky nebo
slovensky hovořícího místního průvodce v průběhu pobytu v Arménii, vstupy do navštívených objektů (mimo lanovek
a fakultativního výletu Gyumri)
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění 288 Kč / osobu /pobyt, fakultativní výlety Gyumri = cca 45,- USD/os.(
podmínkou jsou minimálně 4 účastníci), lanovka na Tatever cca 12,- USD, za osobu za oba směry, lanovka Tsaghkadzor cca
5,- USD za osobu za oba směry, obědy, večeře, spropitné, příplatek za jednolůžkový pokoj + 3.990 Kč, možnost příplatku
za hotel ve výšší kategorii +1.890 Kč / osobu / pobyt

KRÁSY IZRAELE poznávací zájezd
Program:
1. den: let Praha- Tel Aviv , transfer do hotelu- pobřeží Středozemního moře, Nocleh
2.den: po snídani Caesaria primorska, archeologické skvosty z doby římské, byzantské a křižácké.
Haifa- přístav a Baha‘iske zahrady (UNESCO). Akko – Akra (UNESCO) – historické centru se svým shuku
(tržnice), křižácká pevnost,... Večeře a nocleh – oblast Galileje.
3. den: po snídani oblast Galilejskeho jezera. Plavba lodi po Genezaretském jezeře, Capernaum, - Ježíšovo město se synagogou a domem sv.Petra. Nazaret s Bazilikou Zvěstováni a kostel sv. Josefa. Horni
Galilej a židovské město Sefad s malebnými uličkami, návštěva místních synagog. Město Sefad je jedno
ze 4 svatých měst judaismu, známé učením Kabala. Večeře a nocleh v oblasti Galileji.
4. den: po snídani výjezd na Golanské výšiny s nádherným výhledem na okolí. Návštěva jedno z mnoha izraelských vinařství s ochutnávkou dobrého a kvalitního vina. Pak Jordánským údolím do Jericha,
nejníže položeného města na světě a jedno z nejstarších měst světa, pohled na Horu Pokušení. Judskou
pouští vystoupáme až do Jeruzalema. Možnost výhledu na údolí Vadi Quelt a na ortodoxní klášter sv.Jiří.
Večeře a nocleh v Betlémě.
5. den: po snídani Jeruzalem (UNESCO) a Betlém. Panoramatická vyhlídka z Olivetské hory. Getsemanská zahrada s bazilikou Všech Národu. Kostel- Hrob Panny Marie. Dále pak přes údolí Kidron (potok Cedron) výstup do Starého města, Via Dolorosa – Křižová cesta prochazejicí přes arabský shuk, zakončena
v Chramu Božího Hrobu - Golgota. V odpoledních hodinách navštívíte Betlém s Bazilikou Narozeni Paně a Bazilikou sv. Kateřiny. Večeře a nocleh v Betlémě.
6. den: po snídani navštívíte museum holokaustu Yad Va Shem v Jeruzalému.. Ždovskou čtvrť Starého města s Cardem, Menorou a Zeď Nářků a další zajímavá místa. Večeře, nocleh v Betlémě.
7. den: - po snidani oblast Mrtvého moře, návštěva pevnosti Massada (UNESCO), postavena králem Herodesem -vyvezeme se lanovkou. Koupaní v Mrtvém moři, co musíte vyzkoušet. Možnost návštévy NP
Nachal David, anebo Qumran-naleziště svitků od Mrtvého moře. Večeře a nocleh v Betlémě.
8. den: – po snídani prohlídka města Tel Aviv, nádhernou funkcionalistickou architekturou (Bauhaus UNESCO), městečko Jaffo jeden z nejstarších
přístavních měst na světě. Poté transfer na letiště, odlet do Prahy.
Sled jednotlivých památek a nebo celých dnů může být pozměněn.
Cena na osobu zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha,
letištní a palivové příplatky, přepravu minibusy/autobusy v místě, 7x ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, vstup do všech navštívených objektů (uvedených
v programu), veškeré místní taxy, služby zkušeného licencovaného česky mluvícího
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné na pláž k mrtvému moři, nápoje u večeře, spropitné, jednolůžkový pokoj + 6.990 Kč / pobyt
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Termín zájezdu
17.02. – 24.02.
24.03. – 31.03.
07.04. – 14.04.
30.04. – 07.05.
19.05. – 26.05.
16.06. – 23.06.
02.07. – 09.07.
15.09. – 22.09.
27.10. – 03.11.
10.11. – 17.11.
29.11. – 06.12.

Cena na osobu
29.990 Kč
31.990 Kč
31.990 Kč
31.990 Kč
31.990 Kč
29.990 Kč
29.990 Kč
29.990 Kč
31.990 Kč
31.990 Kč
29.990 Kč
www.teptour.cz

Vážení klienti,
rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní přízeň, kterou jste nám v minulých letech projevili a věříme,
že v tomto katalogu výběr letních pobytů 2019 nebo ze širší nabídky na našich webových stránkách
www.teptour.cz si vyberete dle vašeho přání. Mnoho krásných zážitků na Vaší dovolené přeje kolektiv
cestovní kanceláře TEPTOUR s.r.o.

ZÁLOHA 700 Kč / osobu
1.

Titulka

2.

Letecké zájezdy: Izrael, Arménie

3.

Obsah, doprava

ITÁLIE
4.

Lignano

5.

Bibione, Caorle, Eraclea Mare

6.

Rosolina Mare

7.

Rosolina Mare

8.

Lido Adriano

9.

Cesenatico, Milano Marittima, Rimini

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 2019
Odjezd z ČR v pátek, příjezd do letoviska v sobotu * Odjezd z letoviska v sobotu, příjezd do ČR v neděli
CENY JÍZDENKY PRO 1 OSOBU S NÁSTUPEM V PRAZE

10.

Rimini

11.

Rimini

12.
		

Porto Potenza Picena, Cupra Marittima,
Sab Nedetto del Tronto

13.

San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Pineto

14.

Giulianova Lido, Sivli Marina, Vieste

15.

Albinia, Marina di Camerotta, Ischia

16.

Ostrov Krk, Novi Vinodolski, Karlobag

17.

Vodice, ostrov Pag, ostrov Vir

18.

Omiš

19.

Orebič/Pelješac, Baška Voda, Zaostrog

ČESKÁ REPUBLIKA/ SLOVENSKO
20.

Skalka u Chebu, Přední Výtoň,

21.

Koží u Orlíka, Železná Ruda, Vsoké Tatry / Velký Slavkov

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY
22.

Tropical Islands, Dinopark/Budyšín, Kudowa Zdroj

23.

Domažlicko, Jizerské hory, Čejkovice

24.

Itálie/Lido Adriano, Maďarsko/Zalakaroš,

		Vysoké Tatry/Tatranská Štrba

Otevírací doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 17:00

Masarykova třída 652/18
41501 TEPLICE
E-mail: teptour@teptour.cz

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.teptour.cz
www.italiezababku.cz
www.cateptour.cz

Lignano, Bibione

2.050,-

19:00 hodin

Caorle, Porto Santa Margherita, Eraclea
Mare, Lido di Jesolo

2.090,-

19:00 hodin

Rosolina Mare

2.290,-

19:00 hodin

Lido di Volano, Porto Garibaldi,
Lido di Estensi, Lido di Spina, Lido Adriano

2.400,-

14:00 hodin

Cesenatico, Rimini, Riccione

2450,-

14:00 hodin

Pesaro

2.495,-

14:00 hodin

Numana, Porto Recanati

2.600,-

14:00 hodin

Cupra Marittima, San Benedetto del Tronto

2.700,-

14:00 hodin

Alba Adriatica, Martinsicuro, Villa Rosa,
Pineto, Silvi Marina

2.790,-

12:00 hodin

Vieste, Peschici

3.150,-

12:00 hodin

Ostrov Ischia + trajekt

4.995,-

08.00 hodin

CHORVATSKO
Istrie

2.295,-

16:30 hodin

Crikvenica, Novi Vinodolski, Selce, ostrov
Krk

2.390,-

16:30 hodin

Zaton, Zadar, Turanj, Sv.Filip i Jakov,
Biograd n. Moru, Vodice

2.450,-

13:30 hodin

Šibenik, Trogir, Kaštěl. Split, Omiš

2.550,-

13:30 hodin

Makarska, Brela,Tučepi, Podgora, Igrane,
Živogošče Zaostrog

2.700,-

13:30 hodin

Orebič, Pelješac

2.900

12:00 hodin

MAĎARSKO

Telefony:
+420 417 577 738
+420 777 184 618

Předpokládaný čas
odjezdu z PRAHY

ITÁLIE

9:00 – 12:00

CESTOVNÍ KANCELÁŘ TEP TOUR

Léto 2019

OBOUSMĚRNÁ
JÍZDENKA

STŘEDISKO

CHORVATSKO

Sobota:

do 28.02.2019

Harkány

1.750,-

22:30 hodin

Bližší přepravní podmínky a nástupní místa naleznete na www.teptour.cz

www.teptour.cz

3

I TÁ L I E

RESIDENCE DONATELLO / LIGNANO RIVIERA
POPIS: Apartmánový komplex ležící v klidné lokalitě Lignano v části Riviera,
obklopený zelení, nedaleko centra, kde naleznete obchody, bary, pizzerie a restaurace. V blízkosti se nachází rozhledlý Riviera park kde naleznete lanové centrum,
minigolf. Residence leží v zahradě, nabízí výtah, bazén (1.6.-10.9.) a wifi.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 250 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán MONO pro 4 osoby - přízemí – studio s rozkládacím gaučem, 2 rozkládací lůžka, kuchyňský kout, koupelna se sprchou, WC, prostorná terasa, zahradní
nábytek – stůl a židle. Apartmán BILO pro 4 osoby - přízemí – prostorný obývací pokoj – jídelna s kuchyňským koutem, lednicí s mrazákem a rozkládacím gaučem, 1 ložnice s manželskou
postelí, koupelna se sprchou, WC, pračka a terasa. Apartmán TRILO pro 6 osob - obývací pokoj
– jídelna s rozkládacím gaučem, terasa se zahradním nábytkem – židle a stůl, kuchyňka s lednicí
s mrazákem, 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky (nebo rozkládacím
gaučem) a terasou, koupelna se sprchou a pračkou.
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu energií, asistenční služba
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce 150 EUR / apartmán, možná pobytová taxa

RESIDENCE RUBIN / LIGNANO RIVIERA
POPIS: Elegantní residence se nachází v klidné zóně Riviera plné zeleni,
nedaleko pláže cca 250 m a do centra rušné části Sabbiadoro cca 1,5 km.
Residence disponuje výtahem, venkovním bazénem (1.6.–10.9.) a parkovištěm.
Všechny apartmány mají TV, kávovar, wifi (za poplatek), fén, trezor, balkon a
parkovací místo. V některých apartmánech možnost klimatizace za poplatek na
vyžádání v CK.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 250 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán MONO pro 2 osoby: jednopokojový apartmán s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon. Apartmán BILO pro 4 osoby:
dvoupokojový apartmán: 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon/terasa
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu energií, asistenční služba
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce 150 EUR / apartmán, možná pobytová taxa

RESIDENCE BIANCO NERO / LIGNANO SABBIADORO
POPIS: Třináctipatrová residence BIANCO NERO stojí přímo u pobřežní
promenády, která ji odděluje od pláže. V blízkosti residence se nachází
obchody, bary a restaurace. Residence má recepci, výtah a parkoviště
(omezená kapacita). Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor a
balkon s bočním výhledem na moře.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 50 m

Vyu žijte autobu sové do pravy

STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
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TYP UBYTOVÁNÍ:
Apartmán MONO pro 3 osoby: obývací pokoj s gaučem pro 2 osoby (nebo s manželským
lůžkem) a s 1 gaučem pro 1 osobu (nebo s vysouvacím lůžkem), kuchyňský kout, koupelna,
balkon.
Apartmán BILO pro 4 osoby: 1x ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna, balkon
Apartmán TRILO pro 6 osob: 1x ložnice s manželskou postelí,1x ložnice s dvěma lůžky,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupena, balkon
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu energií, asistenční služba
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce 100 EUR / apartmán, možná pobytová taxa

Období
18.05. - 25.05.
25.05. - 01.06.
01.06. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 03.08.
03.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 28.09.

Léto 2019

RESIDENCE DONATELLO s bazénem
MONO 4
BILO 4
TRILO 6
5710
6930
8160
7700
9380
10910
9530
11680
13660
11370
13970
16260
13970
17030
19940
18410
22840
26670
19780
24370
28350
18410
22840
26670
13970
17030
19940
9500
11680
13660
5710
6930
8160
5370
5990
7520

RESIDENCE RUBIN s bazénem
MONO 2/3
BILO 4
5100
6930
6780
9380
8620
11680
10150
13970
12290
17030
16420
22840
17640
24370
16420
22840
12290
17030
8620
11680
5100
6930
4950
6290

Období
06.04. - 25.05.
25.05. - 01.06.
01.06. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.

MONO 3
6380
8350
9230
11870
12970
14730
16480
17580
18460
18900
20220
21100
19360
16480
11870
7470

RESIDENCE BIANCO NERO
BILO 4
9230
11870
13190
16920
18240
20880
23510
24830
26150
26810
28790
30110
27470
23510
16920
10550

TRILO 6
10770
13850
15390
20000
21540
24610
27470
29010
30550
31420
33620
35160
32080
27470
20000
12310

www.teptour.cz

POPIS: Residence se nachází nedaleko pláže a známého náměstí Piazzale
Zenith v oblasti Bibione Spiaggia. Vzdálenost od centra cca 300 m. Klientům je k
dispozici výtah, parkování. V přízemí residence se nachází kavárna / bar.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 100 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán BILO pro 5 osob - obývací místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice s manželským lůžkem a 1 samostatným lůžkem, příslušenství,
klimatizace, malý balkon. Apartmán TRILO pro 7 osob - obývací místnost s kuchyňským koutem a
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice s manželským lůžkem a 1 samostatným lůžkem, pokoj se 2
lůžky nebo palandou, příslušenství, klimatizace, balkon

I TÁ L I E

RESIDENCE AUSONIA AL MARE / BIBIONE

CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu energií, klimatizace, plážový
servis (od 15.5. do 15.09. = od 4. řady)
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce 80 EUR / apartmán, možná pobytová taxa
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: závěrečný vlastní nebo za poplatek 80 EUR / apartmán, malý pes
povolen na vyžádání v CK

RESIDENCE ALESSANDRO / CAORLE
POPIS: Nově postavená rezidence v klidné části letoviska Caorle nedaleko
pláže Ponente. Doporučujeme rodinám s dětmi. Ubytování nové, moderní,
klimatizované, soukromé parkoviště a v přízemí se nachází společná pračka pro
všechny apartmány.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 300 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
Apartmán MONO pro 4 osoby: místnost s kuchyňským koutem a 4 lůžky, koupelna se sprchou,
wc, balkon
Apartmán BILO BIV2 pro 4 osoby: Apartmán má obývací místnost s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem, ložnici, koupelnu, balkon s orientací do ulice.
Apartmán BILO BIV1 pro 5 osob: Apartmán má obývací místnost s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem, ložnici, koupelnu, balkon.
Apartmán trilo TRIV pro 7 osob: Apartmán má obývací místnost s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem, 2 ložnice, koupelnu, balkon. Apartmán může být podkrovní se sníženými
stropy.
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu energií
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce 100 EUR / apartmán, možná pobytová taxa, příjezdový
poplatek 40 EUR / apartmán
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: závěrečný úklid vlastní nebo za poplatek 50 EUR / apartmán, lůžkoviny 6 EUR / osobu / výměna, plážový servis (1x slunečník + 2x lehátko) od 1.6. do 7.9. / 60 EUR
(v ostatních termínech 30 EUR)

VILA MARGHERITE / ERACLEA MARE
Popis lokality: Řadová vilka MARGHERITE se nachází v klidnější části, nedaleko centra
s obchody a restauracemi. Apartmán se nachází v přízemí, má vlastní sociální zařízení, TV a pračku.
K apartmánu náleží 2 terasy, jedna s parkovacím místem a druhá s krbem a posezením.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 400 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán BILO pro 6 osob: ložnice s manželskou
postelí, chodba s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem

POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 0,6 EUR / osobu nad 12 let
/ noc (v období 15.05. - 15.09.2018) - platba na místě, vratná kauce
100 EUR / apartmán
APARTMÁNY AUSONIA AL MARE
Období
06.04. - 25.05.
25.05. - 01.06.
01.06. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03:08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 02.11.
Léto 2019

RESIDENCE ALESSANDRO
Období

BILO 5

TRILO 7

7480
9450
10550
13630
14730
16920
18900
20000
21100
21000
21540
23080
24170
22000
17800
13630
8350
7480

8130
10330
11650
14950
16260
18460
20880
21980
23080
23080
23730
25490
26590
24170
19560
14950
9230
8130

MONO 4
27.04. - 25.05.
25.05. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 03.08.
03.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 28.09.

6400
8510
10030
11520
13630
16190
17930
19160
16190
10030
8510
6400

BILO BIV2 pro 4
osoby
7230
9790
11730
13210
15770
18750
21340
22860
18750
11730
9790
7230

BILO BIV1 pro
5 osob
7230
9790
11730
13210
15770
18750
21340
22860
18750
11730
9790
7230

TRILO TRIV pro
7 osob
8100
10240
11930
13630
17260
20230
23100
24180
20230
11930
10240
8100

Období

VILA
MARGHERITE
BILO 6

04.05. - 01.06.
01.06. - 08.06.
08.06. - 29.06.
29.06. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 28.09.

8650
9340
13490
16080
19020
21440
19020
12280
9340
8650

www.teptour.cz

Vyu žijte autobu sové do pravy

CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu
energií, závěrečný úklid
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RESIDENCE LA PIGNA s bazénem / ROSOLINA MARE
POPIS: Rodinná residence, která se nachází v centru letoviska Rosolina Mare.
Skládá se ze dvou budov s bazénem, lehátky (otevřen od 1.6. – 6.9.2019). Residence
disponuje recepcí, výtahem, parkovištěm (1x parkovací místo/apartmán),
klimatizace ve všech apartmánech, wifi připojení. V blízkosti jsou restaurace,
obchody, pizzerie, cukrárny.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 350m
STRAVA: vlastní – plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Všechny apartmány se sociálním zařízením, kuchyňský kout, balkon/
terasa se zahradním nábytkem, wifi připojení v celém objektu, klimatizace. MONO pro 2 osoby:
jednopokojový apartmán s rozkládací dvougaučem. BILO pro 4 osoby: dvoupokojový apartmán,
1x ložnice s manželským lůžkem a jedním samostatným lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem. TRILO pro 6 osob: třípokojový apartmán, 2x dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s
rozkládacím dvougaučem. TRILO pro 8 osob: třípokojový apartmán, 1x dvoulůžková ložnice,
1x čtyřlůžková ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, klimatizace, 1x parkovací místo, wifi
připojení, asistenční služba v ČJ
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 10 EUR / apartmán / týden, spotřeba energií: MONO
2 / 15 EUR - BILO 4 / 20 EUR - TRILO 6 / 25 EUR / - TRILO 8 / 30 EUR apartmán, vratná kauce
50 EUR / apartmán (platba na místě)
CENA NEZAHRNUJE: pes 30 EUR / týden, dětská postýlka 20 EUR / týden, lůžkoviny
5 EUR / osobu / výměna ( platba na místě), parkovací místo navíc 20 EUR / auto / týden (pouze
jestli je volné místo)

VILKY MARIO / letovisko ROSOLINA MARE
POPIS: Jednopatrové vilky jsou různě situované v letovisku Rosolina Mare,
cca 100-400 m od pláže. V letní sezoně ožívá letovisko čilým turistickým ruchem,
sítí obchůdků, pizzerií a cukráren. Několikrát do týdne se konají ranní a večerní
trhy, hudební estrády, atrakce pro děti a dospělé.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 100-400m
STRAVA: vlastní – plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán TRILO pro 6 osob: třípokojový apartmán, 2x dvoulůžková
ložnice, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon
nebo terasa.
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, klimatizace, 1x parkovací místo,
využití pračky a mikrovlnky, asistenční služba v ČJ
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 10 EUR / apartmán / týden, spotřeba energií:
TRILO 6 / 25 EUR / týden, vratná kauce 50 EUR / apartmán (platba na místě)

VILKY PANAREA / ROSOLINA MARE
POPIS: Velmi pěkné řadové vilky ve villaggio Mediterraneo se nachází cca 200 m
od centra města a 700 m od pláže na pěkném místě u píniového háje. V blízkosti
je dětské hřiště, minigolf, půjčovna kol. Klienti mohou využít bazén ve villaggio s
lehátky a slunečníky za poplatek.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 700 m

Vyu žijte autobu sové do pravy

STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
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TYP UBYTOVÁNÍ: Vilky jsou mezonetového typu, vlastní zahrádka s krbem a venkovním
posezením. APARTMÁN TRILO pro 6 osob: 1x ložnice s manželskou postelí, 1x ložnice se
2 samostatnými lůžky, koupelna/WC v prvním patře, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím dvoulůžkovým gaučem, balkon, TV, 1x parkovací místo
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu energií, 1x parkovací místo,
asistenční služba v ČJ
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 10 EUR / apartmán / týden, závěrečný úklid
40 EUR / apartmán typ TRILO, vratná kauce 200 EUR / apartmá TRILO

Období
11.05. - 08.06.
08.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 13.07.
13.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 28.09.
Léto 2019

MONO 2
3320
4010
4700
7810
8850
9890
12310
9200
6780
4350
3320

RESIDENCE LA PIGNA
BILO 4
TRILO 6
3840
4180
4700
5390
7120
8850
10580
12310
11960
14040
13350
15770
15770
19220
12650
14730
9540
11270
5050
6080
3840
4180

TRILO 8
4700
7120
10580
15420
17150
18880
22680
17840
13350
8330
4700

VILKY MARIO
TRILO 6
5740
6430
12310
14040
15770
19220
22680
19220
12310
8850
5740

Období
18.05. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 20.07.
20.07. - 03.08.
03:08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 28.09.

VILKY PANAREA
TRILO 6
5050
11620
14730
17840
20610
23720
17840
11620
5050

www.teptour.cz

POPIS: Pěkná residence leží v klidném prostředí, cca 50 m od centra (náměstí
San Giorgio) a pár kroků od pláže. Vila má oplocenou zahradu a jedno
parkovací místo na apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení,
klimatizaci, TV/SAT a balkon nebo v přízemí venkovní posezení.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 50m
STRAVA: vlastní – plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: APARTMÁN typ BILO pro 5 osob: standardně vybavené apartmány,
1x ložnice s manželským lůžkem a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
lůžkem, koupelna/WC, TV, balkon, 1x parkovací místo

I TÁ L I E

RESIDENCE ARMIDA / ROSOLINA MARE

CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, 1x parkovací místo,
asistenční služba v ČJ
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 10 EUR / apartmán / týden, závěrečný úklid 30 EUR
/ apartmán typ BILO,vratná kauce 100 EUR / apartmán BILO
CENA NEZAHRNUJE: lůžkoviny 10 EUR / osobu / výměna, pes max. 20 kg ( na vyžádání
v CK) 50 EUR / týden / pes, plážový servis 40 EUR (květen, červen, září) 70 EUR (červenec, srpen)
- 1x slunečník + 2x lehátko / apartmán

VILA WANDA / ROSOLINA MARE
POPIS: Velmi pěkná dvoupatrová residence leží nedaleko malého centra, ale
přitom na klidném místě, jen pár kroků od pláže. Na soukromém oploceném
pozemku je k dispozici barbecue a parkoviště. Apartmány jsou účelně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 150 m
STRAVA: vlastní – plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán BILO pro 2 osoby - dvoupokojový apartmán, 1x ložnice s
manželským lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon, TV, klimatizace,
parkovací místo. Apartmán BILO pro 5 osob - dvoupokojový apartmán, 1x ložnice se dvěma
lůžky a palandou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, koupelna / wc,
tv. balkon, klimatizace, parkovací místo
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, 1x parkovací místo,
asistenční služba v ČJ
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 10 EUR / apartmán / týden, závěrečný úklid 30 EUR /
apartmán typ BILO, vratná kauce 100 EUR / apartmán BILO

RESIDENCE SPORTING s bazénem / ROSOLINA MARE
POPIS: Residence se nachází cca 300 m od centra, na pěkném místě obklopeném
piniemi. Klientům je k dispozici dětský bazén a bazén pro dospělé, dětské hřiště
a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou pěkně a účelně vybaveny
s vlastním sociálním zařízením, TV, balkonem nebo předzahrádkou.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 400 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout

CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, 1x parkovací místo,
asistenční služba v ČJ
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 10 EUR / apartmán / týden, vratná kauce 100 EUR
/ apartmán, závěrečný úklid 30 EUR / apartmán BILO nebo TRILO
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: klimatizace 25 EUR/týden/ (na vyžádání v CK), přistýlka
20 EUR/týden ( na vyžádání v CK), wifi 20 EUR / apartmán / týden, lůžkoviny 10 EUR / osobu
/ týden / výměna, příjezd na ubytování po 21:00 hodině = 50 EUR / poplatek, pes 30 EUR / týden
( na vyžádání v CK)

Období
18.05. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 20.07.
20.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 28.09.

Léto 2019

RESIDENCE ARMIDA
BILO 5
4700
8160
10580
14750
14380
16800
12650
8160
4700

VILA WANDA
BILO 2 typ SMALL
3660
6430
8160
9540
11270
12650
9540
6430
3660

BILO 5
4700
8160
10580
12650
14380
16800
12650
8160
4700

Období
11.05. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 21.09.

RESIDENCE HOLIDAY s bazénem
BILO 5
TRILO 6
6780
7120
8500
8850
10060
11100
14210
16880
15250
19050
14380
15940
18190
21130
20610
24410
18190
21130
12480
14210
10060
10580
6780
7120
www.teptour.cz

Vyu žijte autobu sové do pravy

TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán BILO pro 5 osob - dvoupokojový apartmán: 1x ložnice
s manželským lůžkem a patrovým lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem a kuchyňským
koutem, koupelna/wc, stropní ventilátor (pouze v obývací části). Apartmán TRILO pro 6 osob
- třípokojový apartmán, 1x ložnice s manželským lůžkem a palandou, 1x ložnice s manželským
lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon / terasa
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RESIDENCE TERESA / LIDO ADRIANO
POPIS: Menší přímořské letovisko Lido Adriano je vzdálené 10 km od historického
města Ravenna. Lido Adriano je městečko s aquaparkem, kavárnami, obchůdky,
úterní nákupní trhy a především blízkost zábavného parku Mirabilandia. Residence
Teresa leží v bezprostřední blízkosti pláže cca 50 m a nedaleko centra cca 250 m,
v oploceném areálu, kde má každý apartmán rezervované jedno parkovací místo.
Residence je 5.ti podlažní s výtahem. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně
vybavené s TV, pračka, balkon.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 50m
STRAVA: vlastní – plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: TRILO pro 6 osob: třípokojový apartmán: 1x ložnice s manželským
lůžkem, 1x ložnice s dvěma samostatnými lůžky nebo palandou, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem, vybavený kuchyňský kout, koupelna/wc, balkon
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1€/osobu nad 14 let/den, vratná kauce 50€/
apartmán

RESIDENCE GIOTTO / LIDO ADRIANO
POPIS: Dvoupatrová residence leží nedaleko pláže, v klidné části letoviska,
nedaleko obchod, cukrárna a restaurace.Na soukromém oploceném pozemku
nabízí klientům společnou zahradu s barbecue. Apartmány jsou jednoduše,
funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 200 m
STRAVA: vlastní – plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: TRILO pro 6 osob třípokojový apartmán, 2x dvoulůžková ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem pro
2 osobu, kuchyňská linka, sociální zařízení,
prostorný balkon nebo terasa.
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE:
7x ubytování, spotřeba energií
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1€/
osobu nad 14 let/den, vratná kauce 50€/apartmán

VILLAGGIO DEI PINI s bazénem / PUNTA MARINA
POPIS: Villaggio dei Pini, leží v lázeňském letovisku Punta Marina Terme, cca
10 km od historického papežského města Ravenna. Ubytování je
v mobilhomech, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi. V areálu je k dispozici
bazén, fitness, restaurace, obchod s potravinami, dětské hřiště.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 100 m dle polohy v areálu

Vyu žijte autobu sové do pravy

STRAVA: vlastní – plně vybavený kuchyňský kout
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TYP UBYTOVÁNÍ:
MOBILHOME PRESTIGE pro 2 osoby: dvoupokojové ubytování, 1x ložnice s manželským
lůžkem, obývací pokoj se sedací soupravou a kuchyňským koutem, kouplena/wc, terasa
MOBILHOME TEODORA pro 3 osoby: třípokojové ubytování: 1x ložnice s manželským lůžkem,
1x malá ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasa
MOBILHOME BISANZIO pro 4 osoby: třípokojové ubytování:, 2x dvoulůžková ložnice, obývací
pokoj s kuchyňským koutem, koupelna/wc, terasa
CENA ZA MOBILHOME ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, klimatizace (max.
10 hodin denně), sat/TV, parkovací místo, závěrečný úklid
POVINNÝ POPLATEK: možná pobytová taxa
CENA NEZAHRNUJE: polopenze 19 EUR / osobu / den, plná penze 23.5 EUR / osobu /
den (platba na místě)
Residence Teresa
Období
04.05. - 08.06.
08.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 28.09.
Léto 2019

RESIDENCE GIOTTO

TRILO 6

TRILO 6

5110
7870
8560
11680
12370
15830
24470
22740
11680
8560
5800

4410
6490
7180
10290
10980
14100
22740
17550
10290
7530
4760

Období
20.04. - 18.05.
18.05. - 22.06.
22.06. - 20.07.
20.07. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 14.09.

MOBILHOME
PRESTIGE 2
11250
13820
15960
17880
15960
13820
11250

VILLAGGIO DEI PINI
MOBILHOME
TEODORA 3
14140
17240
20350
22490
20350
17240
14140

MOBILHOME
BISANZIO 4
18210
22060
25810
29340
25810
22060
18210

www.teptour.cz

POPIS: Cesenatico je jedním z nejoblíbenějších letovisek italského turismu. Toto
lázeňské městečko, typické svými širokými třídami lemovanými zelení, písčitými
plážemi s pozvolným vstupem do moře a krásnými parky s dětskými prolézačkami,
které lemují 3 km místních plaží, je oblíbený u rodin s dětmi. Odpočinkové dny
strávené na pláži je příjemné ukončit večerní procházkou v malebném historickém
centru. Hotel se nachází cca 150m od pláže. V blízkém okolí se nacházejí obchody,
bary a restaurace.
VYBAVENÍ HOTELU: bar, jídelna, výtah, klimatizace, zahrada s dětským koutkem, parkoviště, půjčování kol zdarma.

I TÁ L I E

HOTEL RONDINELLA*** / CESENATICO

PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 150 m
STRAVA: polopenze: snídaně formou švédských stolů, oběd a večeře výběr z menu, salátový
bufet, voda a víno k večeři
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4lůžkové pokoje (možnost palandy ve vícelůžkových pokojích), koupelna/wc, trezor, telefon, TV/SAT, fén, klimatizace, wifi připojení, balkon
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
asistenční služba v ČJ
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1,5€/osobu / den

HOTEL MILANO*** / RIMINI GATTEO a MARE
POPIS: Příjemný rodinný hotel,
ležící v Rimini v části Gatteo a
Mare, navazující na lázeňské
město Cesenatico, cca 250 m od
pláže. Večerní procházkou po
promenádě se můžete zastavit
v kavárničkách, cukrárnách nebo
obchůdcích. Hotel disponuje
velkým venkovním posezením a
dětským mini klubem. Parkoviště
do vyčerpání kapacity.
PLÁŽ: široká písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, cca 250m
STRAVA: polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet
TYP UBYTOVÁNÍ: 1, 2-4lůžkové pokoje (vícelůžkové pokoje s palandou), koupelna/wc,
trezor, TV, fén, klimatizace, wifi připojení, balkon
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, český
delegátský servis
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1,5€/osobu nad 14 let/den
FAKULTATIVNÍ POPLATEK: pes 4 EUR/ den, parkovací místo cca 200 m = 2,5 EUR / den

HOTEL EDWARD*** / RIMINI BELLARIA

PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 50 m
STRAVA: polopenze: snídaně formou švédských stolů, večeře výběr z menu, voda a víno
k večeři
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4lůžkové pokoje (možnost palandy ve vícelůžkových pokojích), všechny
vybaveny televizí, telefonem, koupelnou se sprchou a fénem, stropním ventilátorem, s balkonem
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, český
delegátský servis
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1,5 EUR / osobu / den
CENA NEZAHRNUJE: parkování 9 EUR / den, malý pes na vyžádání v CK za poplatek
3 EUR / den
HOTEL RONDINELLA
Období

Cena na
osobu /
polopenze

01.06. - 15.06.
15.06. - 06.07.
06.07. - 03.08.
03.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 21.09.

7460
8390
8860
13050
8860
8390
7460

Léto 2019

HOTEL MILANO

HOTEL EDWARD

Dítě
Dítě do 8,99 Dítě 9-14,99 Cena na
Dítě do 9,99
Dítě do 8,99
Dítě do 9,99
10-14,99
let /
let / 3. a 4.
osobu /
let /
let / 3.lůžku
let / 3.lůžku
let / 3. a 4.
4. lůžko
lůžko
polopenze
4. lůžko
lůžko
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

3680
4140
4380
6470
4380
4140
3680

5180
5840
6160
9090
6160
5840
5180

6880
7820
8510
11310
8510
7820
6880

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

3440
3910
4260
5660
4260
3910
3440

3440
3910
4260
5660
4260
3910
3440

Období

Cena na
osobu /
polopenze

Dítě do 9,99
let / 3.
a 4.lůžku

Dítě do 1014,99 let / 3.
a 4. lůžko

Osoba nad
15let / 3.
a 4.lůžko

01.06. - 15.06.
15.06. - 06.07.
06.07. - 03.08.
03.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 21.09.

6880
7820
8510
11070
7820
6880

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

3440
3910
4260
5540
3910
3440

5530
6280
6840
8890
6280
5530

www.teptour.cz

Vyu žijte autobu sové do pravy

POPIS: Hotel Edward je velice oblíbený
rodinný hotel, který se nachází v
Rimini v klidné části Bellaria, cca
50m od pláže a od centra města, kde
naleznete restaurace, bary a obchody.
Hotel disponuje recepcí, barem,
restaurací, wifi připojením, dětským
koutkem. Kuchyně klade důraz na
typickou, tradiční stravu regionu
Emilia Romagna. Doporučujeme pro
rodiny s dětmi.
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HOTEL KARIBA** / RIMINI VISERBA
POPIS: Příjemný rodinný
hotel, ležící v letovisku
RIMINI v části Visarba, cca 100
m od pláže. Hotel disponuje
recepcí, barem, restaurací,
výtahem, parkovištěm, wifi
připojení na recepci zdarma.
Možnost domácích mazlíčku
na vyžádání za poplatek.
PLÁŽ: písečná s pozvolným
vstupem do moře, cca 100 m
STRAVA: polopenze: Snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, salátový bufet
TYP UBYTOVÁNÍ: 1,2 lůžkové pokoje s možností přistýlek, koupelna/wc, klimatizace, trezor,
fén, TV, balkon
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, český
delegátský servis
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1 EUR / osobu / den

HOTEL GIN*** / RIMINI VISERBA
POPIS: Příjemný rodinný hotel ležící v letovisku Rimini Viserba přímo u pláže.
Hotel je oblíbený u všech věkových kategorií. Hotel disponuje vynikající
kuchyní středomořského rázu. Vybavení: recepce, společenská místnost s TV,
restaurace, bar, výtah, parkoviště.
PLÁŽ: hotel leží přímo u široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
STRAVA: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, zeleninový bufet, pití k jídlu v ceně
1/2 l vody + 1/4 l vína
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4lůžkové pokoje typu standard, vícelůžkové s palandou, TV, wifi,
fén,telefon, koupelna/wc, klimatizace, balkon, možnost pokoje směr moře na vyžádání v CK,
lednička a dětská postýlka za poplatek
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
delegátské služby CK
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1,5€/osobu nad 14 let/den

HOTEL RICCHI*** s bazénem / RIMINI SAN GIULIANO

Vyu žijte autobu sové do pravy

POPIS: Hotel má příjemnou
rodinnou atmosféru, nachází
se v Rimini v části San Giuliano.
Hotel disponuje recepcí, TV halou,
barem, klimatizovanou restaurací,
verandou, zahradou, bazénem,
saunou, hydromasážním bazénem
(za poplatek), parkoviště do
vyčerpání kapacity za poplatek
5 EUR / den, malý pes 15 EUR /
pobyt.
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PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do
moře, cca 100 m
STRAVA: polopenze: snídaně formou
bufetu, večeře výběr z menu, salátový
bufet
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4lůžkové pokoje, vícelůžkové s palandou, TV, fén,telefon, koupelna/wc,
klimatizace, dětská postýlka 12 EUR / noc
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
delegátské služby CK
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1,5€/osobu / den

Období

25.05. - 29.06.
29.06. - 03.08.
03.08. - 17.08.
17.08. - 23.08.
23.08. - 31.08.
31.08. - 28.09.

Léto 2019

HOTEL KARIBA
Dítě do
Cena na
Dítě do
7-8,99 let
osobu / 6,99 let / 3.
/ 3. a 4.
polopenze a 4. lůžku
lůžko
4440
ZDARMA
2220
5720
ZDARMA
2860
7580
ZDARMA
3790
5950
ZDARMA
2780
4790
ZDARMA
2400
4440
ZDARMA
2220

Dítě
9-11,99
let / 3. a 4.
lůžko
3150
4040
5350
4210
3390
3150

Období

17.04. - 08.06.
08.06.- 29.06.
29.06. - 03.08.
03.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 15.09.

HOTEL GIN
Dítě
Cena na
Dítě do
Dítě do
11-15,99
osobu / 10,99 let / 10,99 let /
let / 3. a 4.
polopenze 3.lůžku
4. lůžko
lůžko
4560
ZDARMA
2280
2280
5950
ZDARMA
2980
2980
7350
ZDARMA
3680
3680
9560
ZDARMA
4780
4780
7580
ZDARMA
3790
3790
5840
ZDARMA
2920
2920
4670
ZDARMA
2340
2340

HOTEL RICCHI
Období

Cena na
osobu /
polopenze

Dítě do
4,99 let /
3.lůžku

Dítě do
4,99 let /
4.lůžku

02.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 27.07.
27.07. - 10.08.
10.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 08.09.

7580
8400
10260
11540
12700
9440
7120

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

3790
4200
5130
5770
6350
4720
3560

Dítě
5-11,99
let / 3. a
4.lůžku
3790
4200
5130
5770
6350
4720
3560

www.teptour.cz
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HOTEL AMICA** / RIMINI BELLARIVA
POPIS: Hotel je jednoduše učelně vybaven,
leží v letovisku Rimini Bellariva, nedaleko
železniční tratě, cca 200 m od pláže. Do
historického centra města cca 1km. Hotel
disponuje recepcí, barem, restaurací,
výtahem, možnost trezoru na recepci za
poplatek, možnost malých psů na vyžádání.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca
200m
STRAVA: snídaně formou bufetu, oběd a večeře
tříchodové fixní menu, zeleninový bufet + 1/4 l voda
k jídlu
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4lůžkové pokoje (vícelůžkové
s palandou), TV/SAT, wifi, fén, koupelna/wc, balkon,
klimatizace za poplatek 6 EUR / pokoj / noc
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
delegátské služby CK
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1€/osobu nad 14 let/den

HOTEL SAN MARTINO** / RICCIONE
POPIS: Příjemný rodinný hotel San Martino ležící v Riccione, v blízkosti pláže,
cca 100 m, v klidné lokalitě, nedaleko centra. Hotel disponuje recepcí, barem,
restaurací, venkovním posezením v atriu mezi dvěma hotelovými budovami,
parkovištěm (do vyčerpání kapacity), wifi připojení ve společných prostorách.
Možnost malých psů na vyžádání v CK (zdarma)
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 50 m
STRAVA: polopenze: snídaně formou bufetu, oběd a večeře fixní 3chodové menu, voda
k jídlu zdarma
TYP UBYTOVÁNÍ:
Všechny pokoje jsou jednoduše, účelně zařízení s TV, ventilátor. - 2 - 4 lůžkové pokoje, koupelna,
WC (4 lůžkové pokoje s možností palandy)
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
delegátský servis
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1 EUR / osobu / den

HOTEL MAJESTIC*** s bazénem / PESARO
POPIS: Příjemný hotel Majestic se nachází
přímo u pláže a 5 min. chůze od historického
centra Pesara. Hostům je k dispozici recepce,
klimatizovaná restaurace s výhledem
na moře, bar, poloolympijský bazén se
slunečníky a lehátky, TV místnost, výtah,
terasa, parkoviště (omezen počet míst, za
poplatek 6 EUR/den nebo garáž za poplatek
9 EUR/den)
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, 0 m

TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4lůžkové pokoje, koupelna/
wc, trezor, fén, TV/SAT, telefon, wifi, balkon
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
delegátské služby CK
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1,5€/osobu / den
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: parkovací místo 6 EUR / den, garáž 9 EUR / den, malý pes
5 EUR / den, plážový servis (1x slunečník + 2x židlička) 14 EUR / den
HOTEL AMICA
Období

Cena na
osobu /
polopenze

Dítě do 6,99
let / 3.lůžku

Dítě do
6,99 let /
4.lůžku

27.04. - 01.06.
01.06. - 29.06.
29.06. - 13.07.
13.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 14.09.
14.09. - 28.09.

3160
3860
5260
5490
6420
7820
5720
4440
3740
3160

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

1580
1930
2630
2750
3210
3910
2860
2220
1870
1580

Léto 2019

HOTEL SAN MARTINO
Dítě
7-11,99
let / 3. a 4.
lůžko
1580
1930
2630
2750
3210
3910
2860
2220
1870
1580

Cena na
osobu /
polopenze

Dítě do
6,99 let /
3.lůžku

Dítě do
6,99 let /
4.lůžku

3390
3980
5260
5950
6880
8050
5840
4440
3740
3390

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

1700
1990
2630
2980
3440
4030
2920
2220
1870
1700

HOTEL MAJESTIC
Dítě
7-11,99
let / 3. a 4.
lůžko
1700
1990
2630
2980
3440
4030
2920
2220
1870
1700

Období

Cena na
osobu /
polopenze

Dítě do
11,99 let /
3. a 4.lůžku

osoba nad
12 let / 3. a
4. lůžko

18.05. - 08.06.
08.06. - 22.06.
22.06. - 10.08.
10.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 23.09.

7230
8630
10140
12590
8630
7230

3620
4320
5070
6300
4320
7230

6520
7780
9140
11340
7780
6520

www.teptour.cz

Vyu žijte autobu sové do pravy

STRAVA: polopenze: snídaně formou bufetu,
večeře výběr z menu, zeleninový bufet

11

I TÁ L I E

NATURAL VILLAGE

/ PORTO POTENZA PICENA

s bazénem

POPIS: Natural Village se nachází u pláže v menším přímořském letovisku Porto Potenza Picena, v části
regionu Marche nazývané Riviera Conero, která má pobřeží méně typické pro Itálii. Pláž i s kamínky, prudší
vstup do moře. Nedaleko jsou větší města Porto Recanati, Sirolo, Numana, Marceli. Hlavní město regionu je
Ancona. Villaggio se rozkládá na ploše 6 hektarů, tvoří je menší domečky a od pláže je odděluje pouze pás
se železnicí (k pláži vede podchod). Klientům je k dispozici bazén, sportovní a dětské hřiště, půjčovna kol,
obchod, restaurace. V celém areálu je připojení wifi.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, 50 m (dle polohy v areálu)
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
Chalet Adriatico / Piceno pro 2-3 osoby (cca 20 m2): 1x ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s jedním lůžkem (nebo rozkládací
gauč), kuchyňský kout, koupelna/wc, terasa, TV, klimatiazce, fén, trezor
Chalet Conero pro 4 osoby (cca 30 m2): 2x ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna/wc, terasa, TV,
klimatizace, fén, trezor
Chalet Conero pro 5 osob (cca 30 m2): 2x ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem,
koupelna/wc, terasa, TV, klimatizace, fén, trezor
CENA ZA CHALET ZAHRNUJE: 7x ubytování, lůžkoviny a ručníky, klimatizaci, závěrečný úklid, clubovou kartu (využití
animačního programu, bazénu a dalších sportovních aktivit)
POVINNÝ POPLATEK: možná pobytová taxa, vratná kauce 150 EUR / Chalet

RESIDENCE I DELFINI

s bazénem

/ CUPRA MARITTTIMA

POPIS: Residence se nachází nedaleko pláže a centra menšího příjemného letoviska Cupra Marittima.
Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, výtah, střešní bazén se solární terasou a lehátky, kryté parkovací místo
(na vyžádání, za poplatek) a půjčovna kol (za poplatek). V blízkosti residence vede železniční trať, která však
nemá velký rušivý efekt.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, 100 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Všechny apartmány jsou prostorné a moderně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, pračku, TV/SAT,
klimatizaci, trezor, žehličku a balkon, některé apartmány bilo také myčku (na vyžádání). Typ Superior má navíc myčku, mikrovlnnou
troubu, topinkovač, některé apartmány trilo jsou s výhledem na moře. Typ Comfort má oproti typu Classic v ceně ložní prádlo, ručníky,
garážové stání a plážový servis. Typ Superior má navíc oproti typu Comfort Wi-Fi na apartmánu, plážový servis v první řadě na pláži
a závěrečný úklid v ceně. Na vyžádání jsou k dispozici apartmány v přízemí s bezbariérovým přístupem.
Apartmán BILO pro 4 osoby: dvoupokojový apartmán, 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon/terasa
Apartmán TRILO pro 6 osob: třípokojový apartmán, 2x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon/terasa
Ceny apartmánů COMFORT a SUPERIOR na www.teptour.cz
CENA ZA APARTMÁN CLASSIC ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu energií, klimatizace, delegátský servis
POVINNÝ POPLATEK: možná pobytová taxa, vratná kauce 100 EUR / apartmán
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: parkovací místo 70 EUR / týden

HOTEL MEDITERRANEO

s bazénem

/ SAN BENEDETTO DEL TRONTO

POPIS: Oblíbená residence se nachází blízko pláže, má recepci, bazén s hydromasážní částí a solární terasu,
bar, dětský koutek, Wi-Fi, možnost půjčení kol a oplocené parkoviště (obojí za poplatek).
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 100 m

Vyu žijte autobu sové do pravy

STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
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TYP UBYTOVÁNÍ:
Apartmány mají vlastní zpravidla dvojí sociální zařízení (mimo bilo 4), klimatizaci (za poplatek), trezor, telefon, pračku, myčku, TV,
balkon nebo prostornou terasu. Apartmány typu bilo 5 a trilo jsou mezonetového typu s dvojím sociálním zařízením, některé se
sestupným patrem v polosuterénu (typ C6B).
Apartmán BILO pro 4 osoby typ B4 = dvoupokojový apartmán, 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon/terasa
Apartmán BILO pro 5 osob typ B5 = dvoupatrový apartmán, PŘÍZEMÍ: obývací pokoj s rokládacím dvougaučem, kuchyňským
koutem, koupelna. 1. PATRO: ložnice s manželským lůžkem a samostaným lůžkem, koupelna/wc, terasa
Apartmán TRILO pro 6 osob typ C6A = třípokojový apartmán,PŘÍZEMÍ: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem, toaleta. 1. PATRO: 1x ložnice s dvěma lůžky, 1x ložnice s dvěma lůžky nebo palandou, koupelna/wc, terasa
Apartmán TRILO pro 6 osob typ C6B až pro 7 osob = třípokojový apartmán s menší teráskou,PŘÍZEMÍ: obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem, toaleta, 1x ložnice s manželským lůžkem. Suterén: 1x ložnice s manželským lůžkem s možností
jedné přistýlky s menším oknem.
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, asistenční služba v českém jazyce
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1 EUR / osobu nad 12 let / noc, vratná kauce 100 EUR / apartmán, závěrečný úklid BILO typ B4 = 40 EUR, další druhy apartmánů 50 EUR / apartmán
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: ložní prádlo 10 EUR / osobu / výměna, parkovací místo 40 EUR / týden, klimatizace 40 EUR / apartmán
NATURAL VILLAGE

RESIDENCE I DELFINI

RESIDENCE MEDITERRANEO

Období

CHALET ADRIATICO/PICENO
pro 3 osoby

CHALET
CONERO
pro 4 osoby

CHALET
CONERO
pro 5 osob

Období

BILO pro
4 osoby typ
CLASSIC

TRILO pro
6 osob typ
CLASSIC

Období

BILO pro 4
osoby typ B4

BILO pro 5 osob
typ B5

TRILO pro 6
osob typ C6B

TRILO pro 6
osob typ C6A

25.05. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 20.07.
20.07. - 03.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.

13320
16710
21550
31230
33650
33650
38490
36070
21550
16710

14290
19130
26390
33650
36070
38490
43330
40910
26390
19130

15740
21550
28810
36070
40910
43330
48170
45750
28810
21550

27.04. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 20.07.
20.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 28.09.

5970
7530
10900
17350
16080
19400
26460
29690
27930
18230
8300
5970

7790
9080
14140
22340
23520
24700
33220
35570
33220
22340
9860
7790

01.04. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 21.09.

10380
13840
20750
24210
29400
29400
20750
13840
10380

12110
17290
24210
27670
32860
32860
24210
17290
12110

13840
19020
27670
31130
36310
36310
27670
19020
13840

15570
20750
29400
32860
38040
38040
29400
20750
15570
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POPIS: Palmová riviera na rozhraní krajů Marche a Abruzzo a jejím hlavním střediskem
je San Benedetto del Tronto. Charakteristické pro město jsou palmy (více než 8000), které
mu dodávají tropický ráz. Residence se nachází cca 200 m od pláže, v centru města San
Benedetto del Tronto.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 200 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán TRILO pro 6 až 8 osob: 1x ložnice s manželským lůžkem, 1x ložnice s
dvěma samostanými lůžky, obývací místnost s 2x rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon, TV, pračka a parkovací místo

I TÁ L I E

RESIDENCE CERVI 22 / SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, česká asistenční služba
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1 EUR / osobu nad 12 let / noc, vratná kauce 100 EUR / apartmán
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: závěrečný úklid vlastní nebo za poplatek TRILO 50 EUR / apartmán,
dětská postýlka 20 EUR / týden, pes 50 EUR / týden

RESIDENCE LEOPARDI / ALBA ADRIATICA
POPIS: Moderní residence leží v živém letovisku Alba Adriatica ležící v regionu Abruzzo,
cca 300 m od pláže a v blízkosti centra letoviska cca 100 m. Residence nabízí výtah a
garáže (za poplatek). Všechny apartmány jsou vybaveny TV, pračkou, klimatizací, wifi.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 300 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
Apartmán MONO pro 2 osoby: jednopokojový apartmán s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem, koupelna/wc, balkon
Apartmán BILO pro 2 osoby: dvoupokojový apartmán: 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon
Apartmán BILO pro 4 osoby: dvoupokojový apartmán: 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon
Apartmán TRILO pro 6 osob: třípokojový apartmán: 1x ložnice s manželským lůžkem, 1x ložnice s dvěma
samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, klimatizace v termínu
29.06. - 31.08.2019, česká asistenční služba
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1 EUR / osobu nad 12 let / noc, vratná kauce 100 EUR / apartmán
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: závěrečný úklid vlastní nebo za poplatek: 40 EUR /MONO, 50 EUR / BILO / TRILO, dětská postýlka 20 EUR / týden, klimatizace v dalších termínech 50 EUR / týden,
pes 50 EUR / týden

RESIDENCE GREEN BAY VILLAGE / PINETO
POPIS: Nově postavená komfortní residence v letovisku Pineto leží na prosluněném
vyvýšeném místě s vyhlídkou na jednu z nejkrásnějších pláží Jaderského pobřeží v zeleni
mezi olivovým hájem a piniovým lesem, který střeží nedaleká středověká věž v Cerranu.
Residence se skládá z více budov. Nejbližší obchody jsou 500 m, do Silvi Marini je to 3 km.
Vybavení residence: wifi, parkoviště, bazén, soukromá pláž s plážovým servisem, pračka
na žetony, dětský miniklub pro děti 3-11 let v červenci a v srpnu, program je v italštině.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 150 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout

CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, využití bazénu, plážový servis
(1x slunečník + 2 lehátka), wifi připojení, lůžkoviny, ručníky
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce 100 EUR / apartmán, závěrečný úklid 15 EUR / osoba / pobyt,
možná pobytová taxa
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: pes 30 EUR / pobyt,dětská postýlka 50 EUR / týden. garáž 50 EUR / týden, parkovací místo 30 EUR / týden, klimatizace 50 EUR / týden
Období
11.05. - 01.06.
01.06. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 28.09.
Léto 2019

RESIDENCE CERVI 22
TRILO pro 6-8 osob
6920
7610
8650
10380
12800
14870
15910
16600
15910
20750
31130
23520
15910
8650
7610

Období
11.05. - 01.06.
01.06. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 28.09.

MONO 2
4500
5190
5880
7610
10030
12110
12800
13490
12800
16600
24900
18680
10720
5880
5190

RESIDENCE LEOPARDI
BILO 2
BILO 4
4850
5540
5540
6230
6230
6920
7960
8650
10380
11070
12450
13150
13150
13840
13840
14530
13150
13840
16950
17640
25940
28010
19370
20410
11070
11760
6230
6920
5540
6230

TRILO 6
6920
7610
8650
10380
12800
14870
15910
16600
15910
20750
31130
23520
13840
8650
7610

Období
20.04. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 13.07.
13.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 05.10.

RESIDENCE GREEN BAY VILLAGE
BILO 4
TRILO 6
7270
8300
10210
11420
13490
14870
16950
17990
17990
19020
25250
26980
13490
14870
10210
11420
7270
8300

www.teptour.cz

Vyu žijte autobu sové do pravy

TYP UBYTOVÁNÍ:
Apartmán BILO pro 4 osoby: dvoupokojový apartmán, 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s
rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc
Apartmán TRILO pro 6 osob: třípokojový apartmán, 1x ložnice s manželským lůžkem, 1x ložnice s
palandou, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc
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I TÁ L I E

VILLAGGIO TAM TAM s bazénem / GIULIANOVA LIDO
POPIS: Zrekonstruované villaggio leží v tiché části na konci letoviska, obklopené zelení. Pro
klienty jsou v sezoně připraveny taneční večery, animační programy v Italštině/Angličtině.
Villaggio nabízí bazén (nutná koupací čepice), jacuzzi, solárium, bar, restaurace, pizzerie,
dětské hřiště, víceúčelové hřiště (fotbal, volejbal, basketbal, tenis), herní sál, soukromé
parkoviště, prádelna. Vhodné ubytování pro rodiny s dětmi.
Možnost prodloužených termínů.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, 0 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán typ TRILO pro 2-5 osob: třípokojový apartmán, 1x ložnice s palandou
a jedním samostatným lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, terasa
se zahradním nábytkem, všechny mobilhomy jsou vybaveny klimatizací
CENA ZA OSOBUZAHRNUJE: 7x, 10x nebo 11x ubytování, spotřebu energií, využití bazénu (1.6.-5.9.),
plážový servis (1x slunečník + 1x lehátko nebo křesílko / mobilhome), 1x parkovací místo, využití dětského hřiště,
animační programy (20.6.–7.9.), deky, polštáře (povlečení vlastní).
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1 EUR / osobu nad 12 let / noc, vratná kauce 100 EUR / apartmán
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: vratná kauce 50 EUR / mobilhome, závěrečný úklid 35 EUR / mobilhome,možná pobytová taxa

RESIDENCE MARINE / SILVI MARINA
POPIS: Komplex leží přímo u pláže v jižní části Silvi Marina, doporučujeme pro rodiny s dětmi,
kteří chtějí být mimo ruch města, v blízkosti pláže. Apartmány sou standardně zařízené.
vzdálenost do centra cca 30 minut klidné chůze.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 20–100 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
APARTMÁN MONO pro 4 osoby: jednopokojový apartmán s manželským lůžkem a rozkládacím dvougaučem,
kuchyňský kout, koupelna/wc
APARTMÁN BILO pro 4 osoby: dvoupokojový apartmán: 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s
rozkládacím dvougaučem a kuchyňksým koutem, koupelna/wc
APARTMÁN TRILO pro 6 osob: třípokojový apartmán: 2x dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x nebo 14x ubytování, spotřeba energií, delegáta
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce se nevyžaduje, registrační taxa 10 EUR / MONO / týden, 15 EUR / BILO / týden, 20 EUR / TRILO /týden, Pobytová taxa 1 EUR / osobu nad 14 let / den (residence)
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: povlečení 10 EUR / osobu / pobyt, ručníky 5 EUR / osobu / pobyt, klimatizace 30 EUR / týden, plážový servis 30 EUR / týden (1x slunečník + 2x polohovací křesílka), malé zvíře
na vyžádání v CK

VILLAGGIO TURISTICO LA CANZONE DEL MARE / VIESTE
POPIS: Camping VILLAGGIO TURISTICO LA CANZONE DEL MARE leží přímo u pláže, ve
vzdálenosti cca 800 m od historického centra Vieste na Gargánu. Camping je po nedávné
rekonstrukci a jeho součástí je recepce, Wi-Fi ve společných prostorách (u recepce a u bazénu),
bar, restaurace (možnost dokoupení stravy) a pizzerie. V rámci klubové karty lze využít
bazén pro dospělé s dětskou částí a vířivkou, solární terasu se slunečníky a lehátky (omezený
počet), tenisový kurt, fotbalové hřiště, animace (01.07. - 31.08.), miniklub a parkoviště.
PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, 50 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
Apartmán MONO pro 2 osoby (18 m2) = rozkládací dvougauč, kuchyňský kout, koupelna/wc, terasa
Apartmán BILO pro 4 osoby (30 m2) typ B = 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, terasa
Apartmán TRILO pro 4 osoby (50 m2) typ C = 2x ložnice a s manželským lůžkem, obývací pokoj s s kuchyňským
koutem, koupelna/wc, terasa
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování

Vyu žijte autobu sové do pravy

POVINNÝ POPLATEK: Klubová karta (závěrečný úklid - bez kuchyňského koutu), spotřeba energií, bazén, sportovní vybavení - tenis, fotbal, animace od 1:7. - 31.8.) = MONO pro 2 osoby = 70 EUR /
apartmán, ostatní apartmány 140 EUR / apartmán, Vratná kauce 100 EUR / apartmán
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: ložní prádlo 8 EUR / osobu /P týden, plážoý servis 100 EUR / 1x slunečník + 2x lehátko, závěrečný úklid kuchyňského koutu 15 EUR / apartmán, TV na apartmánu 35 EUR /
týden, klimatizace jen v některých apartmánech 50 EUR / týden, možnost polopenze 25 EUR / den nebo plné penze 40 EUR / den (platba na místě)
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VILLAGGIO TAM TAM
Období

04.05. - 11.05.
11.05. - 18.05.
18.05. - 25.05.
25.05. - 01.06.
01.06. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31:08. - 07.09.
07.09. - 14.09.

Počet
nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Mobilome Mobilhome
pro 2-3
pro 4-5
osoby
osob
2150
2250
2430
2600
2940
3290
3600
4330
4850
5260
5880
6060
6230
7440
10720
7510
5540
3460
2940

2080
2150
2250
2490
2770
2940
3460
3980
4500
4850
5710
5780
5880
7270
10550
6920
5360
3290
2770

PRODLOUŽENÉ TERMÍNY
Počet Mobilome Mobilhome
Období
pro 2-3
pro 4-5
nocí
osoby
osob
04.05. - 14.05.
10
3460
3290
14.05. - 25.05.
11
3810
3640
25.05. - 04.06.
10
3640
3460
04.06. - 15.06.
11
4150
3980
15.06. - 25.06.
10
4330
4150
25.06. - 06.07.
11
5360
5020
06.07. - 16.07.
10
5540
5360
16.07. - 27.07.
11
6750
6400
24.08. - 03.09.
10
4670
450
03.09. - 14.09.
11
4330
3980

VILLAGGIO TURISTICO
LA CANZONE DEL MARE

RESIDENCE GREEN MARINE
Období

Období
MONO 4

BILO 4

20.04. - 08.06.
6920
8130
08.06. - 22.06.
7960
9170
22.06. - 29.06.
9000
10900
29.06. - 03.08. 13490
15740
03.08. - 10.08. 17640
21270
10.08. - 17.08. 22830
26460
17.08. - 24.08. 19370
23000
24.08. - 31.08.
9690
11590
31.08. - 28.09.
6920
8130
14 denní zvýhodněné pobyty
01.06. - 15.06. 13490
15570
15.06. - 29.06. 16600
19020
31.08. - 14.09. 11420
13840
07.09. - 21.09. 10030
12110

TRILO 6
9340
10720
13840
17990
24900
30090
26630
14530
9340

01.06. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 13.07.
13.07. - 03.08.
03.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 28.09.

MONO 2

BILO 4
typ B

TRILO 4
typ C

7790
9170
14630
17290
28530
14630
9170
7790

11420
13730
21820
25630
36210
21820
13730
11420

13840
17330
27670
32790
46690
27670
17330
13840

17640
22830
15910
13490

www.teptour.cz

POPIS: Villaggio se nachází přímo u moře v zahradě, která je obklopená stoletým
piniovým hájem, jen několik kilometrů od vyhlášených toskánských ostrovů
Giglio, Giannutri a Montecristo a pár minut jízdy autem od městečka Albinia s
obchody, supermarkety a restauracemi. Je dobrou základnou pro návštěvu všech
věhlasných toskánských metropolí (Florencie, Pisa, Siena...). Villaggio má recepci,
wifi u recepce, menší bazén s hydromasážní a sluneční terasou, bar, restauraci,
mini market, mini klub s animačním programem (9.6. – 8.9.), parkoviště, prostor na
grilování, dětské hřiště, stolní tenis, plážový volejbal.

I TÁ L I E

VILLAGGIO IL GABBIANO / TOSKÁNSKO - ALBINIA

PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, 0 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ: Apartmán BILO pro 4 osoby, dvoupokojový apartmán, 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s dvěma samostatnými lůžky, kuchyňský kout, koupelna/wc, TV, klimatizace, terasa
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, využití bazénu dle počasí, animační
program a miniklub (v hlavní sezoně), spotřebu energií, závěrečný úklid, využití hřišť, solní tenis,
parkoviště
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce se nevyžaduje, registrační taxa 10 EUR / MONO / týden, 15
EUR / BILO / týden, 20 EUR / TRILO /týden, Pobytová taxa 1 EUR / osobu nad 14 let / den ( residence)
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: ložní prádlo 10 EUR / osobu / výměna, dětská postýlka 40 EUR /
týden, plážový servis (1x slunečník + 2x lehátko) 15 EUR / den

VILLAGGIO ESCA / MARINA DI CAMEROTA
POPIS: Villaggio je umístěné v regionu Kampánie v centru malebného letoviska
Marina di Camerota, která láká k procházkám, tak jako kouzelné uličky plné
obchodů, cukráren a restaurace k posezení. Villaggio je složeno ze zděných
a dřevěných bungalovů, rozmístěných mezi olivovníky a středomořskou
vegetaci. Villaggio disponuje recepcí, pizzerií, barem, soukromou pláží, wifi
zónou, možnost pračky na žetony (3 EUR), půjčování kol za poplatek.
PLÁŽ: cca 150 m - oblázkovo písečná s pozvolným vstupem do moře
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
BUNGALOV pro 4 osoby: dvoupokojový apartmán: 1x ložnice s manželským lůžkem a
palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, TV/SAT, koupelna/wc, terasa
BUNGALOV pro 6 osob: třípokojový apartmán: 1x ložnice s manželským lůžkem, 1x ložnice
s mnaželským lůžkem a palandou, obývací pokoj s kuchyňksým koutem, TV/SAT, koupelna/wc,
terasa
Nabídka dřevených domků naleznete na www.teptour.cz
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, pláž s plážovým servisem (1x slunečník
+ 2 lehátka / bungalov), ložní prádlo a ručníky, připojení na wi-fi, parkování
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1 EUR / osobu nad 10 let / den (max. 7 dnů pobytu),
spotřeba energie 30 EUR / bungalov / týden

HOTEL CLEOPATRA s bazénem / ostrov ISCHIA
POPIS: Menší rodinný hotel Cleopatra se nachází v piniovém parku, schovaný
v naprostém klidu a zeleni. Zároveň se hotel nachází jen několik minut od
samotného centra města Ischia Ponte a jeho hlavní promenády. terý je doplněn
vyhlídkou na impozantní Aragonský hrad. Hotel se pyšní dobrou domácí
kuchyní.

STRAVA: snídaně kontinentální, večeře servírovaná, výběr z menu a salátový bufet
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4lůžkové jednoduše vybavené pokoje ve středomořském stylu, sociální
zařízení, wifi, některé s klimatizací za poplatek 7 EUR /den
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí
POVINNÝ POPLATEK: pobytová taxa 1,5 EUR / osobu / noc

Období

VILLAGGIO IL
GABBIANO

VILLAGGIO ESCA

BILO 4
19.04. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 27.07.
27.07. - 18.08.
18.08. - 25.08.
25.08. - 01.09.
01.09. - 15.09.

Léto 2019

9930
15980
24210
33890
31470
18400
9930

HOTEL CLEOPATRA

Období
18.05. - 01.06.
01.06. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 28.09.

Období
BUNGALOV 4

BUNGALOV 6

7440
8300
11420
12800
15570
16260
29400
16260
8300
7440

8130
9340
13150
14530
18330
19020
33550
19020
9340
8130

Cena na osobu
13.04. - 19.05.
19.05. - 04.08.
04.08. - 25.08.
25.08. - 15.09.
15.09. - 03.11.

9080
10360
14780
10360
9080

Osoba na 3. nebo
4.lůžku
7270
8290
11830
8290
7270

www.teptour.cz

Využijte au tob usové d oprav y

PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, cca 15 minut klidné chůze
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HOTEL ADRIATIC** / ostrov Krk - Omišalj
POPIS: Hotel je umístěn v Kvarnerském zálivu
na ostrově Krk v klidném letovisku Omišalj.
Hlavní budova hotelu leží cca 50 m od pláže,
od centra města cca 500 m. Komplex budov se
skládá z hlavní budovy hotelu a depandance
Příznivci aktivní dovolené si přijdou na své,
v areálu naleznete tenisové kurty, minigolf,
stolní tenis, dětské hřiště.
PLÁŽ: 50-200 m, betonové plochy s pozvolným
vstupem do moře, na pláži jsou k dispozici sprchy
STRAVA: polopenze: snídaně, večeře formou bufetu
v restauraci v hlavní budově hotelu
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-3lůžkové pokoje skromněji
zařízení koupelna/wc, TV
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, pobytová taxa

RESIDENCE BUTKOVIĆ / NOVI VINODOLSKI
POPIS: Příjemný rodinný apartmánový dům v klidné lokalitě v letovisku Novi
Vinodolski, ve svahu, cca 250 m od pláže a 500 m od centra letoviska. Všechny
apartmány mají klimatizaci, SAT/TV, terasu nebo balkon, gril pro všechny klienty,
parkovací místa, wifi připojení. V blízkosti jsou restaurace, obchody, cukrárny.
PLÁŽ: písečná s oblázky, cca 250m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
Studio pro 2+1 osoba: třílůžkové studio s kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon
Apartmán pro 3+1 osoby: dvoupokojový apartmán, 1x třílůžková ložnice, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, terasa
Apartmán 4+2 osoby: třípokojový apartmán, 2x třílůžková ložnice nebo 2x dvoulůžková ložnice,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc, terasa
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, lůžkoviny, wifi,
parkovací místo
POVINNÝ POPLATEK: turistická taxa = dospělá osoba 290,- / osobu/týden, dítě 12.-18 let
/ 145,- / osobu / týden
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: některé apartmány s možností klimatizace za poplatek
5 EUR / den

HOTEL ZAGREB***

/ KARLOBAG

s All inclusive

POPIS: příjemný hotel leží přímo na břehu moře, od pláže ho dělí jen několik málo
desítek schodů, od centra městečka je hotel vzdálený zhruba 300 metrů. Hotel je
vybaven venkovním a vnitřním bazénem, krytým bazénem, restaurací, jídelnou,
TV místností, barem s terasou, kongresovým sálem, obchodem se suvenýry,
wellness centrem, sportovním hřištěm, diskotékou, parkovištěm (za poplatek cca
3 €/den). Otevřená terasa hotelové restaurace nabízí hostům panoramatický
výhled na ostrov Pag.

Vyu žijte autobu sové do pravy

PLÁŽ: přímo pod hotelem, pláže jsou betonové a oblázkové, atrakcí je uměle vytvořený bazén
přímo v moři, procházkou lze dojít i na další oblázkovou pláž
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STRAVA: All inclusive jsou snídaně, obědy i večeře podávány formou bufetu. Na obědy a večeře
je na výběr ze 2 polévek, 3 hlavních jídel, 4 příloh, saláty, dezerty, ovoce. V rámci all inclusive jsou k
dispozici v restauraci nápoje (voda, džusy, bílé i červené víno, pivo). Na večeře se podávají i typická
národní jídla chorvatské kuchyně. V baru na terase jsou v rámci all inclusive podávány koláče, káva,
nealkoholické nápoje, pivo, bílé i červené víno, domácí lihoviny (např. rakija, pelinkovac, domácí
brandy a další). Bar je otevřený 11.00–21.00 hod. U bazénu jsou podávány pouze nealkoholické
nápoje a pivo. Bazén je k dispozici vždy 10.00–19.00 hod.
Hotel nabízí také pobyty s polopenzí, nabídka na www.teptour.cz
TYP UBYTOVÁNÍ: ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností až 2 přistýlek. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací, minibarem, SAT/TV, telefonem. Možnost pokojů
v depandanci na www.teptour.cz
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování, All inclusive, kliamtizace, služby delegáta
POVINNÝ POPLATEK: Pobytová taxa 1,2 EUR / noc / nad 18 let, Dítě 12-17,99 let / 0,6 EUR / noc, děti do 11,99 let ZDARMA
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: parkoviště 3 EUR / den

Období

06.04. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 13.07.
13.07. - 27.07.
27.07. - 10.08.
10.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 19.10.
Léto 2019

HOTEL ADRIATIC
Cena na
Cena na
osobu
osobu / de/ hlavní
pandance
budova
5880
5180
6580
5880
7510
6580
8440
7510
9370
8440
8440
7510
7510
6580
6580
5880
5880
5180

RESIDENCE BUTKOVIĆ
Období

STUDIO
2+1

01.05. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 20.07.
20.07. - 17.08.
17.08. - 31.08.
31.08. - 28.09.

6060
7990
10410
12830
15250
12830
6060

APARTMÁN APARTMÁN
3+1
4+2
10410
12830
15250
17920
20340
17920
10410

11620
14040
16710
20340
25420
20340
11620

Období

Cena na
osobu / pokoj
moře

1. dítě do
12,99 let /
přistýlka

15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 24.08.
24.08. - 31.08.

9690
11190
12490
12190

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

HOTEL ZAGREB s All inclusive
3. dítě do
2. dítě do
1. dítě
2. dítě
5,99 let bez
1,99 na
13-15,99 let / 2-15.99 let /
nároku na
přistýlce
přistýlka
přistýlka
lůžko
ZDARMA
ZDARMA
4990
4990
ZDARMA
ZDARMA
5890
5890
ZDARMA
ZDARMA
6390
6390
ZDARMA
ZDARMA
6190
6190

www.teptour.cz

POPIS: Vodice jsou známé turistické a romantické městečko na pobřeží Jadranu,
poskytuje bohaté možnosti pro příjemnou dovolenou. Nabízí krásnou přírodu,
průzračné moře i rušnou večerní promenádu s množstvím restaurací, barů
a kaváren. Znalci tvrdí, že Vodice jsou St. Tropez Jadranu. Ubytování je zajištěno
v celé řadě soukromých vil v celém letovisku Vodice.
PLÁŽ: 100-400 m od oblázkové pláže
STRAVA: polopenze: snídaně kontinentální formou bufetu včetně nápojů, večeře servírované
menu, polévka, výběr ze 3 hlavních menu s přílohou, dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za
poplatek (stravování je podáváno v hotelu Nikola nebo v jiném nedalekém hotelu či restauraci)
TYP UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s manželským lůžkem nebo dvěma samostatnými
lůžky, sociální zařízení, balkon nebo terasa, možnost jedné přistýlky
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování, polopenzi, ložní a koupelnové prádlo,
spotřebu všech energií a vody, závěrečný úklid, pobytovou taxu, delegátské služby CK

APARTMÁNY JOSIPA / ostrov PAG - MANDRE

C H O R VAT S K O

SOUKROMÉ POKOJE S POLOPENZÍ / VODICE

POPIS: Protáhlý 60 km dlouhý ostrov patří do Kvarnerské skupiny ostrovů.
Ostrov má výrazné středomořské klima s maximálním počtem hodin slunečního
svitu. Spojení je možné trajektem z městečka Žigljan, který jezdí během dne
nepřetržitě. Při cestě z vnitrozemí je účelnější využít Maslenického mostu, který
spojuje ostrov s pevninou Příjemné apartmánové ubytování v klidném letovisku
Mandre, cca 300 m od pláže. Apartmány mají balkon nebo terasu, SAT/TV.
PLÁŽ: oblázková pláž, cca 300 m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
Apartmán pro 3 osoby: dvoupokojový apartmán, 1x ložnice s manželským lůžkem a jedním
samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon / tereasa
Apartmán pro 4 osoby: dvoupokojový apartmán, 1x ložnice s manželským lůžkem a jedním
samostatným lůžkem, obývací pokoj se samostatným lůžkem a kuchyňským koutem, koupelna/
wc, balkon / tereasa
Apartmán pro 5 osoby: 1x ložnice s manželským lůžkem, 1x ložnice s manželským lůžkem a
jedním samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon/terasa
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií,lůžkoviny, ručníky
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce 30 EUR / osobu, pobytová taxa = dospělá osoba 290,- /
osobu / týden, dítě 12.-18 let / 145,- / osobu / týden
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: klimatizace 8 EUR / den

VILA SRNEC / ostrov VIR
POPIS: Rodinný apartmánový dům se nachází na ostrově Vir, kde se majitelé
pečlivě starají jak o dům, tak o své hosty. Kolem domu je velký prostorný dvůr s
grilem, spoustou zeleně, květin, parkoviště. Vzdálenost od nákupních možností
cca 500m a 1km od centra města, kde naleznete kavárny, restaurace, rybí a
zeleninový trh. Na ostrově není pitná voda, majitelé dodávají pitnou vodu svým
hostům. Doporučujeme boty do vody.
PLÁŽ: oblázková až kamenitá pláž, rychle se svažující do moře, cca 50m
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
APARTMÁN pro 4-5 osob: třípokojový apartmán,
2x dvoulůžková ložnice, možnost přistýlky jako
5. osoby v obývacím pokoji za příplatek, kuchyňský
kout, koupelna/wc, balkon nebo terasa
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE:
7x ubytování, spotřeba energií, lůžkoviny,
klimatizace, wifi připojení
POVINNÝ POPLATEK: turistická taxa =
dospělá osoba 290,-, dítě 12-18 let 145,- / osobu
/ týden

Období

01.06. - 29.06.
29.06. - 31.08.
31.08. - 14.09.
14.09. - 28.09.

Léto 2019

SOUKROMÉ POKOJE S POLOPENZÍ
VODICE
Cena na
Dítě do
osoba nad
osobu /
10 let na
10 let /
polopenze
přistýlce
přistýlka
6290
5240
5770
7340
5240
5980
6290
5240
5770
5240
3670
4720

APARTMÁNY JOSIPA
Období

01.04. - 08.06.
08.06. - 29.06.
29.06. - 20.07.
20.07. - 03.08.
03.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 28.09.

VILA SRNEC

Apartmán pro Apartmán pro Apartmán pro
3 osoby
4 osoby
5 osob
5330
8960
12110
14760
15740
12110
8960
5330

6300
10410
14040
17190
18640
14040
10410
6300

7270
11870
16220
19850
21310
16220
11870
7270

Období

04.05. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 06.07.
06.07. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 28.09.

Apartmán pro Apartmán pro
4 osoby
5 osob
9690
10900
12110
13800
12110
10900

12110
13320
14530
16220
14530
13320

Dítě do 1014,99 let / 3.
a 4. lůžko
3440
3910
4260
5540
3910
3440

www.teptour.cz

Vyu žijte autobu sové do pravy

TYP UBYTOVÁNÍ:
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PENZION JASNA / OMIŠ DUĆE
POPIS: Příjemný rodinný penzion, ležící u letoviska Omiš v části Duće, cca 50 m od
písečné pláže a 2,5km od centra Omiše.
PLÁŽ: písečná, cca 50 m
STRAVA: polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-3lůžkové pokoje se sociálním zařízením, některé s balkonem
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
pobytová taxa
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: klimatizace 5 EUR / den, pes 6 EUR / den

PENZION NEMIRA / OMIŠ NEMIRA
POPIS: Penzion ležící v letovisku Omiš v části Nemira, cca 150 m od oblázkové
pláže, disponuje restaurací s terasou a výhledem směr moře, wifi připojení zdarma.
PLÁŽ: písečná, cca 150 m.
STRAVA: polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-3lůžkové pokoje se sociálním zařízením, balkon směr moře, wifi připojení
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, pobytová
taxa

APARTMÁNY LIOVIĆ / OMIŠ DUĆE
POPIS: Vila Lijović se nachází v oblasti
Omišské riviéry v letovisku Duće, cca
1,5 km od centra města Omiš. Písečnooblázková pláž je vzdálena cca 200 m,
nejbližší obchod 150 m. Parkování je
možné před domem.

Vyu žijte autobu sové do pravy

PLÁŽ: písečno-oblázková pláž, cca 200 m
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STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
TYP UBYTOVÁNÍ:
Apartmán pro 2 osoby: 1x ložnice s manželským
lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
koupelna/wc, balkon
Apartmán pro 3 osoby: 1x ložnice s manželským
lůžkem spojený s obývacím pokoje s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, koupelna/wc,
balkon
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu energií, lůžkoviny
POVINNÝ POPLATEK: turistická taxa = dospělá osoba 290,-, dítě 12-18 let 145,- / osobu /
týden
PENSION JASNA s polopenzí

Pension Nemira s polopenzí

Období

Cena na osobu /
polopenze

Dítě do 12 let /
přistýlka

osoba nad
12 let /
přistýlka

01.06. - 08.06.
08.06. - 29.06.
29.06. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.

7740
7980
8210
7980
7740

6380
6570
6750
6570
6380

7210
7420
7630
7420
7210

Léto 2019

Apartmány Liović

Období

Cena na osobu /
polopenze

Dítě do 12 let /
přistýlka

osoba nad
12 let / přistýlka

Období

Apartmán pro
2 osoby

Apartmán pro
3 osoby

01.06. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 28.09.

6580
6810
7040
7980
7040
6810
6580

5030
5220
5400
6150
5400
5220
5030

5950
6160
6370
7210
6370
6160
5950

01.06. - 22.06.
22.06. - 06.07.
06.07. - 17.08.
17.08. - 31.08.
31.08. - 21.09.

10170
12590
13560
12590
10170

12590
13320
15980
13320
12590

www.teptour.cz

POPIS: Město Orebič leží na západní straně poloostrova Pelješac cca 100 km od
Dubrovníku s výhledem na ostrov Korčula. Vila se nachází v části Perna 3km od
centra Orebiče. Vzdálenost od moře cca 50 m, pláž je menší oblázková, možné
využití i koupání u vedlejšího hotelového komplexu Komodor kde je pozvolný
vstupem do moře. Pláže jsou lemované bohatou zelení. Vila je třípatrová, wifi
připojení, parkoviště a v přízemí se nalézá restaurace. Možnost zapůjčení kol.
PLÁŽ: oblázková pláž, cca 50 m
STRAVA: polopenze: snídaně bufetová, večeře 3.chodové menu s možností výběru
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4lůžkové pokoje se sociálním zařízením, jednoduše a účelně vybavené.
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
lůžkoviny, pobytová taxa, delegátský servis
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: výhled směr moře + 500Kč / osobu

SOUKROMÉ POKOJE s polopenzí / BAŠKA VODA

C H O R VAT S K O

VILA RADIČ s polopenzí / OREBIČ PELJEŠAC

POPIS: Oblíbené letovisko patří mezi nejnavštěvovanější a nejrušnější místa
na Makarské riviéře. Dlouhé oblázkové pláže s borovými háji, malebné svahy
Biokova. Různé penziony ležící v krásném letovisku, od pláže od 100-600 m.
PLÁŽ: oblázková pláž, cca 100 -600 m.
STRAVA: polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná + sklenice vína, piva nebo
vody
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-3lůžkové pokoje se sociálním zařízením
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
pobytová taxa

RESORT DALMACIJA s polopenzí / ZAOSTROG
POPIS: Jedná se o resort, jehož součástí je 20 bungalovů se sociálním zařízením
a zastřešenou terasou s posezením a 5 pavilonů. Restaurace s výbornou kuchyní,
pizzerie, lobby bar, hřiště, gril centrum a společenská místnost. Vzdálenost
50-300 m od pozvolně se svažující oblázkové pláže. Výhoda je ubytování ve volné
přírodě mezi vzrostlými stromy, vhodné pro milovníky přírody. Resort je součástí
letoviska Zaostrog, kde naleznete mnoho restaurací s výhledem na moře. Možnost
parkování za poplatek 3 EUR / den

STRAVA: polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, 1x nápoj v ceně
TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4 lůžkové pokoj v pavilonu, bungalovy pro 2-4 osoby, každé ubytování
má koupelnu/wc, vícelůžkové ubytování je řešeno palandu pro 3. a 4. lůžko
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji / apartmánu
nebo bungalovu dle výběru s polopenzí, lůžkoviny, pobytová taxa

SOUKROMÉ POKOJE s polopenzí
BAŠKA VODA

VILA RADIČ s polopenzí
Období

15.06. - 29.06.
29.06. - 24.08.
24.08. - 28.09.

Léto 2019

Dítě do 2,99 let
Cena na osobu
/ bez nároku na
/ polopenze
lůžko a stravu
5500
5990
5500

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Dítě do
11,99 let /
přistýlka

Období

2750
2990
2750

04.05. - 01.06.
01.06. - 22.06.
22.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 14.09.
14.09. - 28.09.

Cena na
Dítě do 12 osoba nad 12
osobu /
let / přistýlka let / přistýlka
polopenze
4480
5420
6110
6580
7040
6580
6110
5420
4480

3780
4610
5270
5680
6100
5680
5270
4610
3780

4280
5160
5830
6280
6720
6280
5830
5160
4280

RESORT DALMACIJA s polopenzí
Období

Cena na osobu
/ dvoulůžkový
pokoj

01.06. - 15.06.
15.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 21.09.

5180
6350
7280
8440
8910
8440
7280
6350
5180

Cena na osobu Cena na osobu /
bungalov
/ dvoulůžkový
pokoj s balkonem nebo apartmán
5650
6810
7740
8910
9370
8970
7740
6810
5650

5880
7040
8210
9370
10070
9370
8210
7040
5880

www.teptour.cz
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PLÁŽ: oblázkovo-písčitá pláž, cca 100-300 m, sprchy na pláži
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HOTEL AKTIV / LIPNO / PŘEDNÍ VÝTOŇ
POPIS: Nově zrekonstruovaný hotel Aktiv se nachází na pravém břehu
Lipenského jezera v obci Přední Výtoň, poblíž Rakouských hranic. Motem hotelu je
„Aktivně na Lipně“ a zaměřuje se svými službami na turisty, kteří chtějí poznat krásný
kraj v okolí Lina, jak pěšky, tak i na kole. Hotel se nachází v zahradě o velikosti 3000m2,
která nabízí dostatečný prostor pro aktivní odpočinek pro dospělé a děti, disponuje
recepcí, restaurací v selském stylu, letní terasu, víceúčelovou halou 12 x 20 m pro sport
i zábavu, kde je umístěn kulečník, fotbálek, šipky, pingpongový stůl, dětský koutek
(vše bezplatně). Parkoviště v areálu hotelu, bezplatná úschovna kol. V celém hotelu
je přístup na wifi bezplatně.

Období

BALÍČEK pro
2 dospělé osoby

15.06. – 29.06.
29.06. – 24.08.
24.08. – 14.09.

9.300 Kč
11.520 Kč
9.300 Kč

HOTEL AKTIV
BALÍČEK pro 2
BALÍČEK pro 2
BALÍČEK pro 2
dospělé osoby + dospělé osoby + dospělé osoby +
1x dítě do 18 let 2x dítě do 18 let 3x dítě do 18 let
10.050 Kč
11.650 Kč
12.600 Kč
14.300 Kč
16.550 Kč
18.810 Kč
10.050 Kč
11.650 Kč
12.600 Kč

UBYTOVANÍ: velmi pěkné zařízené pokoje, každý má koupelnu/wc. Většina pokojů 2+2 je
řešena jako mezonetové apartmá. Dole je umístěno posezení, které je řešeno jako dvě přistýlky, nahoře je pak umístěno manželské lůžko. Čtyři apartmány jsou uzpůsobeny bezbariérově
pro 3-5 osob.
Cena za balíček zahrnuje: 7x ubytování, polopenze (snídaně i večeře formou švédských
stolů),místní poplatky, parkování v areálu hotelu

HOTEL KRAKONOŠ / Mariánské Lázně
POPIS: Hotel Krakonoš se nachází v krásném přírodním prostředí na okraji lázeňského města Mariánské Lázně. Hotel má vlastní balneo provoz a má bezbariérový
přístup. Hotelové ubytování s možností kompletní lázeňské péče v hotelu, bazén,
mikroklimatická solná jeskyně, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, wellness. Dále je
hostům k dispozici restaurace, salonek, lobby bar.
TYP UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje nebo apartmány, všechny účelně a pěkně zařízení se
sociálním zařízením, TV/SAT, telefon, fén, lednička
BALÍČEK RELAX na 2 nebo 3 noci
Užijte si klidný a ničím nerušený pobyt v hotelu Krakonoš s relaxačním programem
Cena na osobu zahrnuje: 2x nebo 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, lékařská prohlídka, volný vstup do bazénu, např. 1x klasická masáž, 1x perličková koupel,
1x solná jeskyně
Povinný poplatek: lázeňská taxa 21 Kč / osobu / noc

Období
01.01. – 30.04.
31.10. – 21.12.
30.04. – 31.05.
31.08. – 30.09.
31.05. – 31.08.
30.09. – 31.10.

Cena na osobu /
2 noci

HOTEL KRAKONOŠ
Cena na osobu
Cena na osobu /
/ jednolůžkový
3 noci
pokoj / 2 noci

Důležité: veškeré procedury probíhají na základě lékařské prohlídky z doporučených a vybraných procedur lékařem
Cena na osobu
/ jednolůžkový
pokoj / 3 noci

2.800 Kč

4.800 Kč

3.430 Kč

5.030 Kč

3.050 Kč

4.270 Kč

3.930 Kč

5.410 Kč

2.920 Kč

4.160 Kč

3.680 Kč

5.110 Kč

další nabídka balíčků na www.teptour.cz

RESORT STEIN / ZÁPADOČESKÉ LÁZNÉ – SKALKA U CHEBU
POPIS: Resort Stein se nachází pouze 3 km od Františkových Lázní a 3 km od historického centra města Chebu, přímo u přehrady Skalka. V areálu je Country restaurace, wellness (sauna, vířivka, masáže…), dětské hřiště, mini ZOO, hlídané parkoviště.
Prožijete zde skvělou dovolenou uprostřed přírody.

Vyu žijte autobu sové do pravy

TYP UBYTOVÁNÍ: 2-4 lůžkové a rodinné pokoje, vybavené vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, trezor, lednička, wifi. Některé pokoje s balkonem za příplatek.
BALÍČEK ROMANTICKÉ DVA DNY NA STEINU
Užijte si klidný a ničím nerušený komfortní pobyt v resortu Stein. Nechte se hýčkat a užijte si
jeden druhého. V našem hotelu zapomenete na starosti všedních dnů.
Období (nástup neděle, pondělí)
01.05. – 30.09.2019

Cena na osobu
3.990 Kč

Cena na osobu zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 2x vydatná snídaně
formou rautu, na přání donáška na pokoj, mísa ovoce při příjezdu, welcome drink v restauraci,
župany k dispozici na pokoji, 1x večeře formou 3 chodové menu, 1x romantická večeře při
svíčkách (5 chodů), 1x vířivka jen pro dva, láhev sektu s jahodami, 1x sauna + danárium (1,5
hodiny), 1x romantická lázeň ve dvojvaně s přísadou piva nebo bylinek, 1x masáž se zábalem,
možná projížďka na koni se slevou 10%, místní polatky, hlídané parkoviště solná jeskyně
BALÍČEK 3 DNY S KOŇMI PRO POKROČILÉ:
Resort Stein zahrnuje minizoo a ekofarmu s 20 koňmi, jezdeckou halou 50x27 m. Zkušenější
jezdci poznají krásný kraj západočeského lázeňského trojúhelníku – Františkolázeňska, Chebska
a k tomu pestré služby Resortu Stein. Program: 1. den: příjezd, 2.den: 4 hodiny vyjížďky na koni
do Františkových Lázní, do okolí nejmladší sopky ve střední Evropě – Komorní Hůrky, 3.den:
2 hodiny vyjížďky na koni do okolí přehrady Skalka
Období (nástup neděle, pondělí)
01.05. – 30.09.2019

Cena na osobu
5.780 Kč

Cena zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 2x vydatná snídaně formou rautu, 2x
večeře o 3 chodech, 2x vstup do sauny na 1 hodinu, program vyjížďka na koni.
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POPIS: Rodinný hotel se nachází 1km od Železné Rudy, uprostřed krásné šumavské přírody. Hotel nabízí k příjemnému pobytu řadu doplňujících služeb: zastřešený venkovní
bazén se slanou vodou, osvětlené víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kolem hotelu
je dostatek volného prostoru pro dětské hry (dětské hřiště, trampolína, houpačky, prolézačky), venkovní posezení u ohniště, restaurace s terasou, klubovna, parkování. Za
hotelem je nově vybudován Knaipův chodník.
TYP UBYTOVANÍ: 2-3 lůžkové pokoje, rodinné pokoje 2+2 nebo 2+3 s vlastním sociálním zařízením
STRAVA: polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze dvou menu
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se stravou dle ceníku
POVINNÝ POPLATEK: 17 Kč / osobu / den, děti do 18 let / 2 Kč / den
CENA NEZAHRNUJE: malý pes 100 Kč / den

Období
(sobota-sobota)

01.04. – 30.06.
31.08. – 15.12.

SENIORSKÝ POBYT 55+
týdenní pobyty
Cena na
Cena na
osobu /
osobu /
polopenze plná penze
3.600 Kč

4.100 Kč

Období
(sobota-sobota)

01.03. – 14.12.

ZÁKLADNÍ POBYT
týdenní pobyty
Cena na
osobu /
polopenze

1. dítě do
12 let /
přistýlka

2. dítě do
12 let /
přistýlka

4.350 Kč

ZDARMA

2.180 Kč

TUZEMSKO

HOTEL GRÁDL / ŠUMAVA – ŽELEZNÁ RUDA

možnost zkrácených pobytů na www.teptour.cz

REKREAČNÍ STŘEDISKO BARRANDOV / ORLICKÁ PŘEHRADA – KOŽLÍ U ORLÍKA
POPIS: Rekreační středisko se nachází v jedné z nejhezčích oblastí Orlické přehrady,
necelých 80 km jižně od Prahy, v sousedství malé vesničky Kožlí u Orlíka. Okolní lesy
jsou rájem houbařů. Pro rybáře je pak možnost skvělých úlovků z vodní nádrže Orlík.
V areálu se nachází 6 chatek.
TYP UBYTOVÁNÍ: Chatky pro 4-6 osob: v podkroví je 2x dvoulůžková ložnice, v přízemí – obývací pokoj s možností dvou přistýlek, krbová kamna, koupelna/wc, kuchyňka kompletně vybavená k vaření, terasa
STRAVA: vlastní
Období (sobota-sobota)
01.06. – 14.09.

Chatka pro 4 osoby
9.300 Kč

přistýlka 5.- 6.lůžko
840 Kč

Cena za chatku zahrnuje: 7x ubytování, spotřebu energií, rekreační poplatek, parkování v areálu
Fakultativní poplatky: pes + 40 Kč / noc, půjčení lodičky 150 Kč / hodinu nebo 400 Kč /den

možnost zkrácených pobytů mimo sezonu na www.teptour.cz

POPIS: Resort leží jen 4km od Popradu ve vesničce Velký Slavkov, ideální místo pro
oddych s dětmi a pro aktivní dovolenou. Areál disponuje prostranstvím pro nejednu
sportovní aktivitu, například stolní tenis, tenis, plážový volejbal, mini-golf, ruské kolky,
petang, fotbal. Vybavení na tyto sporty Vám rádi zapůjčí na recepci resortu. Hostům je
k dispozici počas pobytu bazén, sauna, vířivka, odpočinková zóna. Nejmenší návštěvníci určitě ocení prolézačky a různé dětské hry nebo pro všechny posezení v krytých
altáncích při venkovním krbu. Pro klienty je lehce dostupný autem, naleznete zde parkoviště. Autobusová zastávka je vzdálená cca 150 m.
TYP UBYTOVÁNÍ:
STUDIO pro 2 osoby: obývací místnost s manželským lůžkem nebo dvěma samostatnými lůžky s rozkládací postelí pro 2 osoby, TV/SAT, kuchyňský kout (chladnička, sporák, mikrovlnná trouba, varná konvice),
jídelní kout, koupelna/wc, všechny studia se nachází na poschodí apartmánového domu
APARTMÁN typ A pro 4 osoby: obývací pokoj s manželským lůžkem nebo dvěma oddělenými lůžky, rozkládací pohovka pro 2 osoby, TV/SAT, ložnice s manželským lůžkem, kuchyňský kout (chladnička, sporák,
mikrovlnná trouba, varná konvice), jídelní kout, koupelna/wc
APARTMÁN typ B pro 6 osob: obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, TV/SAT, 2x ložnice
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem, kuchyňský kout (chladnička, sporák, mikrovlnná trouba,
varná konvice), jídelní kout, koupelna/wc
STRAVA: vlastní, plně vybavený kuchyňský kout
POVINNÝ POPLATEK: místní pobytová taxa 0,75 EUR / osobu / noc, vratná kauce 70 EUR /
apartmán
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid, parkovací
místo
Období (nástup
neděle, pondělí)
16.06. – 08.09.
17.03.– 16.06.
08.09. – 15.11.
Léto 2019

10.060 Kč

APARTMÁN typ A
pro 4 osoby
16.580 Kč

APARTMÁN typ B
pro 6 osob
20.300 Kč

6.340 Kč

10.990 Kč

14.710 Kč

STUDIO pro 2 osoby

www.teptour.cz
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APARTMÁNOVÝ RESORT TATRY HOLIDAY / SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY – VELKÝ SLAVKOV
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JEDNODENNÍ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO AQUAPARK TROPICAL ISLANDS / Německo
POPIS: Dopřejte svým dětem neopakovatelný zážitek – pobyt na „tropickém ostrově“, který se nachází v Německu cca 60 km od Berlína. Aquapark je vystavěn v thajském stylu a celý areál je vytvořen pro zábavu, koupání a odpočinek. Návštěvníci zde
naleznou tropické prostředí s deštným pralesem, pláží, umělým sluncem, palmami,
orchideami a ptačím zvukem. Teplota vzduchu je kolem 25 °C.
Cena za osobu zahrnuje: BUS doprava z Ústí nad Labem, Teplic, technický průvodce CK,
komplexní cestovní pojištění, vstupenka, která zahrnuje bezplatný vstup na tobogány a do areálu Amazonie s venkovní částí (celoroční provoz), kde je voda v bazénech i kanálech dohřívaná
na minimální teplotu 28 °C
Cena nezahrnuje: vstupy do placených zón
Doporučujeme: letní oblečení, pantofle, ručník, míč, příruční zavazadlo
Důležité: Zájezd bude realizován při minimálním počtu 35 osob

Termíny
zájezdu

Cena na osobu
nad 14 let

Cena dítě
do 5,99 let

Cena dítě
6-13,99 let

01.02.
18.04.
08.05.
28.10.

1.400 Kč

600 Kč

1.250 Kč

JEDNODENNÍ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO DINOPARKU a BUDYŠÍNA/ Německo
POPIS: Saurienpark je jeden z největších a nejhezčích Dinoparků v Německu, který
nabízí kombinaci her, objevování, zkoumání a dobrodružství plné zážitků a zábavy.
V parku je přes 200 dinosaurů z nichž někteří dosahují až 30 m na výšku a dokonce
řvát, prskat, páchnout a způsobovat otřesy země. V tomto pralesním světě rostlin
a dinosaurů znovu ožívá pravěk. V části Universum mohou děti vyslat zprávu do
vesmíru nebo se vydat na virtuální cestu do středu země. Park má spoustu doprovodných atrakcí: vodotrysk, kolotoče, lezecké stěny a obří tobogány, různá zážitková
stanoviště či poučné interaktivní prvky. Dále navštívíme (cca na 2 hodiny) historické
město v Sasku, Budyšín, stojí na skále nad řekou Sprévu, kde se hrdě tyčí 17 věží a
bašt, která vytvářejí charakteristický obrázek tohoto středověkého města. Zajímavou
zastávkou při objevování města je návštěva muzea, manufaktury a obchůdku s hořčicí – právě zde se dozvíte vše o výrobě hořčice. Návštěvníky lákají skvělé možnosti
nákupu a toulky středověkými uličkami.
Cena za osobu zahrnuje: BUS dopravu z TP, ÚL, vstupenku do Saurierparku, průvodce CK

Vyu žijte autobu sové do pravy

Důležité: Zájezd bude realizován při minimálním počtu 35 osob
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Termíny
zájezdu

Cena na osobu
nad 13 let

Cena dítě do 3,99 let

Cena dítě 4-12,99 let

900 Kč

550 Kč

800 Kč

08.05.
01.06.
05.07.

JEDNODENNÍ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NEJEN ZA NÁKUPY KUDOWA ZDROJ / Polsko
POPIS: Pojeďte s námi na jednodenní zájezd do Kudowy Zdroje. Možnost nákupů
na známou tržnici s různým zbožím (oblečení, potraviny, ratanové výrobky a mnoho
dalšího). Veškeré nákupy na trhu můžete platit v české měně. Odpoledne prohlídka
historické části města, které je světoznámé jako lázeňské město z 15.století. Zájemci o koupání mohou navštívit aquapark s rekreačním bazénem s různými atrakcemi
jako jsou vířivky, 90 m tobogán, brouzdaliště pro děti.
Cena za osobu zahrnuje: BUS dopravu z Teplic, průvodce CK
Důležité: Zájezd bude realizován při minimálním počtu 35 osob
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Termíny zájezdu

Cena na osobu

30.03.
19.10.
05.07.

650 Kč

www.teptour.cz

POPIS: Hotel se nachází v centru města Hustopeče. Budova hotelu citlivě spojuje
prvky moderní architektury s historickou částí Domu pánů z Vizovic. Vnitřní nádvoří
hotelu poskytuje příjemné zahradní posezení. Hotelový Wine Wellness je ojedinělé
zařízení tohoto druhu v ČR. Víno a vinné procedury jsou jeho hlavní doménou. Blahodárné účinky vína jsou známé už po staletí a vinoterapeie je metodou, která je
moderním a příjemným způsobem využívá.
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, sociální zařízení, TV, wifi.
balíček - WELLNESS JAKO VÍNO
Období
01.01. – 20.12.

Cena na osobu / dvoulůžkový
pokoj
2.650 Kč

Cena na osobu / jednolůžkový
pokoj
3.550 Kč

Cena na osobu zahrnuje: 2x ubytování v pokoji standard, bufetová snídaně, 30 min.
masáž šíje a zad, župan a pantofle na hotelovém pokoji, každý pobytový den neomezený
vstup do Saunového světa v hotelovém wine wellness, wifi připojení, možnost parkování na
hotelovém parkovišti dle kapacity

TUZEMSKO

AMANDE WINE WELLNESS HOTEL / Jihomoravský kraj / Hustopeče

další balíčky najdete na www.teptour.cz

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA JÍŽNÍ MORAVU NEJEN ZA VÍNEM / ČEJKOVICE
POPIS: Dvoudenní autobusový zájezd do Čejkovic, které patří do velkopavlovické
vinařské oblasti, kde se daří především odrůdám jako je tramín a frankovka. Templářské sklepy se nachází v Čejkovicích, jsou spjaty s řádem Templářů, jehož příchod
na Moravu je datován rokem 1232. K tomuto datu se vztahuje budování rozsáhlého
sklepení, jehož součástí je i stylové sklepní posezení. Návštěva místního vinařství a
sklepení s degustací vín, následně v restaurační části budete mít dobrou večeři a pak
následuje zábava při vínu a cimbálovce, která bude hrát k pslechu i tanci moravské
písničky.Dále navštívíme SONNENTOR – bylinkový ráj, výrobce čajů v BIO kvalitě. Příjemná vůně bylinek a koření Vás bude provázet po celou dobu návštěvy. V čajovně
s kavárnou su můžete vychutnat čajové
speciality, biokávu a zákusky. Prodejna pak
nabízí široký storiment čajů, kávy k prodeji.
Možnost navštívit domek, kde T.G. Masaryk strávil s rodiči svá školní léta. Slovenský
minipivovar Wyvar vaří skvělá originální
piva a před cestou zpět se poslníte nejen
místním pivem, ale i dobrým obědem.
TYP UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje v penzionu Albor v Čejkovicích
STRAVA: snídaně, večeře ve sklípku, oběd v pivovaru
CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: BUS dopravu Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, Praha,
průvodce CK, 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, exkurze v Sonnentoru, Templářské vinné sklepy – degustace 4 vzorků s výkladem, večeře, neomezená konzumace vína ve
sklepích, cimbálová muzika k poslechu i tanci, návštěva pivovaru Wywar – prohlídka s degustací + oběd s pivem
Důležité: zájezd bude realizován při minimálním počtu 35 osob.
Termín zájezdu
21.09. – 22.09.
05.10. – 06.10.

Cena na osobu
3.490 Kč

POPIS: Rodinný hotel Sádek se nachází uprostřed malebné vesničky Díly v samém srdci horního Chodska na území přírodního parku Český les. Celá oblast je známá pro svou nádhernou okolní přírodu, která láká návštěvníky
k četným výletům a procházkám.
UBYTOVÁNÍ:
2lůžkové pokoje s možností přistýlky, sociální zařízení, TV, wifi. Výtah do všech pater.
SLUŽBY a VYBAVENÍ HOTELU: restaurace s celodenním provozem nabízí chodské
speciality, Formanka, salonek, bar, letní terasa, wellness centrum (individuálně za příplatek)
perličkové koupele, lymfodrenáž, masáže, solárium.
STRAVA: plná penze – snídaně švédský stůl, oběd a večeře servírované
CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: BUS dopravu Teplice, Most, Žatec, Plzeň, 7x ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji s plnou penzí, BUS výlet krajem J. Koziny (bez vstupů)
Důležité: zájezd bude realizován při minimálním počtu 35 osob.
Termín zájezdu
02.08. – 09.08.

Cena na osobu nad
55 let
5.990 Kč

Cena na osobu do
55 let
6.150 Kč

Osoba na 3.lůžku
5.990 Kč

VÝLET: po snídaní BUS výlet - KRAJEM JANA KOZINY, návštěva Domažlic (prohlídka Chodského hradu). Újezd - tradiční chodská vesnice (rodiště Jana Sladkého Koziny). Procházka na
Hrádek, odkud je hezký výhled do kraje. Návrat na hotel v odpoledních hodinách.
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Vyu žijte autobu sové do pravy

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA DOMAŽLICKO – HOTEL SÁDEK / DÍLY
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AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO ITÁLIE – RESIDENCE BELVEDERE / LIDO ADRIANO
POPIS: Residence Belvedere s bazénem se nachází přímo u pláže. Vzdálenost do
centra letoviska cca 500 m
UBYTOVANÍ: Apartmány typu TRILO pro 4 osoby (2x dvoulůžková ložnice), obývací pokoj
s kuchyňským koutem, koupelna/wc, balkon, terasa s posezením.
STRAVA: polopenze – česká kuchyně, samoobslužná, jednotné menu
CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: BUS dopravu Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, Praha,
České Budějovice, 7x ubytování v plně obsazeném apartmánu, česká polopenze, využití bazénu,
trezor na apartmánu, delegátský servis CK
POVINNÝ POPLATEK: vratná kauce 70 EUR / apartmán, pobytová taxa 1 EUR / osobu nad
14 let / den
Důležité: zájezd bude realizován při minimálním počtu 35 osob.
Termín zájezdu
30.08. – 08.09.

Cena na osobu
6.600 Kč

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD ZA RELAXEM DO MAĎARSKA – HOTEL FREYA / ZALAKAROŠ
POPIS: Zalakaroš je nejdynamičtěji se rozvíjejícím lázeňským městem nedaleko
Balatonu. Zalakarošská termální voda s obsahem chloridu sodného a uhlovodíku,
je z důvodu přítomnosti lehké radiace a s obsahem kyseliny borité zvláště dobrá
při léčbě chronických gynekologických onemocnění, pohybové a kloubní ústrojí,
kardiovaskulárních poruch a poruch látkové výměny. Tyto lázně jsou vhodné zvláště
pro mladé, rodiny s dětmi, v jedné z mnoha částí lázní se nachází vnitřní zážitková
část pro děti s mnoha tobogány a atrakcemi.
UBYTOVANÍ: 2lůžkové pokoje s možností 1. přistýlky, sociální zařízení, fén, trezor, balkon
STRAVA: polopenze: snídaně a večeře formou bohatých švédských stolů
CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: BUS doprava (Teplice, Praha, Brno), 4x ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, denní vstup do léčebných lázní Gránit, zdravotní pojištění
do zahraničí, průvodce CK
POVINNÝ POPLATEK: místní lázeňská taxa 500 HUF / osobu nad 18 let / noc
FAKULTATIVNÍ POPLATKY: rozšířená vstupenka do zážitkových lázní 7Eur/osoba/den (do
části kde jsou skluzavky, tobogány)
Důležité: zájezd bude realizován při minimálním počtu 35 osob.
Termín zájezdu
09.04. – 13.04.
24.10. - 28.10.

Cena na osobu
8.990 Kč

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA SLOVENSKO – PENZION ŠTRBA / Tatranská Štrba
POPIS: příjemný rodinný penzion se nachází ve Vysokých Tatrách v centru obce
Tatranská Štrba. Má výbornou polohu pro turistiku, kterou ocení návštěvníci
celoročně - Štrbské Pleso 8 km, Poprad 20 km, Tatranská Lomnice 26km

Vyu žijte autobu sové do pravy

UBYTOVANÍ: ecepci, restauraci, Wi-Fi připojení, sauna, dětský koutek, nehlídané parkoviště.
V objektu je také prodejna potravin. Lze se ubytovat se svým čtyřnohým miláčkem za poplatek
8,-eu/den. Na chodbě v každém patře je kuchyňka se základním vybavením- lednička, plynový
sporák, mikrovlnná trouba, varná konev, talíře, hrnečky, hrnce, pánev
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové nekuřácké pokoje s možností přistýlky s vlastním soc. zařízením (WC),
SAT-TV
STRAVA: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře servírovaná
CENA NA OSOBU ZAHRNUJE: BUS doprava (Teplice, Praha, Brno), 5x ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, technický doprovod CK
POVINNÝ POPLATEK: místní pobytová taxa 1 EUR / osobu / noc
Důležité: zájezd bude realizován při minimálním počtu 35 osob.
Termín zájezdu
25.04. – 30.04.
06.10. - 12.10.

Cena na osobu
6.990 Kč

