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MANAVGAT
Městečko Manavgat se rokládá na obou 
březích stejnojmenné řeky nedaleko le-
toviska. Ze severu je Manavgat obklopen 
pohořím Taurus a z jihu Středozemním 
mořem. V centru města se nachází mno-
ho obchůdků s nejrůznějším zbožím, 
tržiště, kavárny, bary a restaurace s  ty-
pickou tureckou kuchyní. Pláže kolem 
Manavgatu lákají pravidelně turisty 
díky zlatavé barvě písku a průzračnému 
blankytnému moři. Město také nabízí 
pěkný výhled na řeku a kotvící výletní 
lodě nebo nedaleké vodopády. Do zná-
mějšího Side je možné využít pravidelné 
autobusové linky nebo se lze dopravit 
pěšky nenáročnou procházkou. Asi 10 
kilometrů od Manavgatu se nachází tu-
ristická vesnička Kizilagac s  mešitou.. 

SIDE
Název Side znamená v  překladu graná-
tové jablko, které v  Turecku symbolizuje 
bohatství a úrodnost. Příjemné a oblíbené 
letovisko má slavnou historii. Od nepamě-
ti přitahoval zdejší přírodní přístav pozor-
nost osadníků, mořeplavců a  dobyvatelů. 
Pozůstatky antické minulosti, zachované 
dodnes, dodávají městu neopakovatelnou 
atmosféru a kouzlo. Památky jako římská 
hlavní ulice – cardo, divadlo Aspendos, 
náměstí – agora, lázně a  chrám boha 
Apollona zapadají do  příjemné pěší zóny, 
oblíbeného cíle návštěv a  procházek. 
Pláže v  okolí Side patří mezi to  nejlepší, 
co  můžete ve  Středomoří vidět. Kilo-
metry jemného písku a  pozvolný vstup 
do  moře lákají turisty do  velkých, vý-
borně vybavených hotelových komplexů, 
zrovna tak do  malých hotelů na  okraji 
města. Letovisko je  vhodné pro rodiny 
s  dětmi i  vyznavače vodních sportů. 

ALANYA
Oblíbené turistické středisko na  pobřeží 
Středozemního moře. Dominantou Alanye 
je  starobylá pevnost tyčící se  na  skalna-
tém hřebenu nad mořem, odkud je  neza-
pomenutelný výhled na  celé městečko, 
záliv s  přístavem i  na  okolní plantáže 
a  rozkvetlé zahrady. Pod touto pevností 
se  nacházejí do  nekonečna se  táhnoucí 
pláže Alanye, z  jedné strany pláž „Key-
kubat“, z  druhé strany světoznámá pláž 
„Kleopatra Beach“. Milovníky historie po-
těší procházka starým městem, jeho úz-
kými uličkami a zákoutími s historickými 
památkami z  dob římských, byzantských, 
selčuských a  osmanských. Sběratele su-
venýrů potěší i  nákup v  orientálním ba-
zaru, zakončený posezením v  přístavní 
taverně, kde se  mohou pokochat pohle-
dem na  Červenou věž a  starou loděnici, 
sloužící v  minulosti na  výstavbu lodí. 
Nachází se zde mnoho hotelů pro všechny 
věkové skupiny i pro různě náročné klien-
ty. Klikaté ulice města jsou plné obchodů 
a kaváren, jejichž vůně láká už z dálky.

ANKARA

Antalya
Side

Alanya
Konakli

AvsallarOkurcalar

TURECKO
KLIMATICKÁ TABULKA

měsíc vzduch voda
6 33 °C 25 °C
7 36 °C 29 °C
8 33 °C 28 °C
9 33 °C 28 °C

Rozloha: 814 578 km2
Počet obyvatel: 78 666 000  
Hlavní město: Ankara
Měna: Turecká lira 
Mezinárodní poznavácí 
značka: TR
Internetová doména: .tr
Směrové telefonní číslo: +90

Turecko je  země velmi kul-
turně i přírodně rozmanitá. 
Střetávají se  zde východní 
tradice se západní a návště-
va této krajiny je  nejlepší 
možností jak poznat přátel-
skou evropskou atmosféru 
kombinovanou se  šarmem 
exotické Asie. Překrásná 
příroda, slunečné pobřeží, 
idylické řeky a  jezera, ne-
spočetné antické památky 
a  pohostinní lidé – to  vše 
nabízí Turecko. Turecká 
riviéra je  region s  pestrým 
výběrem kvalitních resortů 
a  stejně tak s  možností fa-
kultativní turistiky pro ty, 
kteří nechtějí trávit čas do-
volené pouze na pláži.

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

STRUČNÝ OPIS
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LETECKÁ DOPRAVA

Letecká doprava
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TERMÍNY ODLETŮ 8 - DENNÍCH LETECKÝCH ZÁJEZDŮ   Z PRAHY (PRG)  DO ANTALYE (AYT)                                                                 UTERÝ

Odlet z PRG - AYT 
09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08.

11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09.

TERMÍNY ODLETŮ 8 - DENNÍCH LETECKÝCH ZÁJEZDŮ   Z PRAHY (PRG)  DO ANTALYE (AYT)                                                             STŘEDA

Odlet z PRG - AYT 
10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 27.07. 05.08.

12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. 23.09.

Cena letecké přepravy, letištní a bezpečnostní poplatky jsou již zahrnuty v ceně zájezdu! 
V ceně je zahrnutý základní referenční kurz, který si stanovila letecká společnost, 1 USD = 21 Kč, v případě navýšení o 
0,10 Kč (oproti kalkulovanému kurzu 1 USD = 25,50 Kč) si letecká společnost vyhrazuje právo na úpravu částky za toto 
navýšení kurzu. V ceně není zahrnutý palivový příplatek. Letecká společnost si vyhrazuje právo v případě navýšení 
ceny ropy na světových trzích o jeho zavedení.

Program  8 denních leteckých zájezdů: 
1. den: odlet  z Prahy transfer z  letiště do Vašeho ubytovacího zařízení • 2. až 7. den: pobyt u moře s uvedeným stravováním (u 
služeb all inclusive není specifikována první služba) s možností účasti na fakultativních výletech podle informací delegáta • 8. den: 
uvolnění ubytování podle pokynů delegáta, transfer na letiště, odlet do Prahy.  UPOZORNĚNÍ: Odlet mŮže být i v brzkých ranních 
hodinách, resp. pozdních nočních hodinách a přílet do ČR může být tak až následující den po ukončení zájezdu. Časy odletů do/z des-
tinace určuje letecká společnost.

CENA LETECKÉ DOPRAVY V KČ, V CENĚ ZÁJEZDU
Zpáteční letenka včetně letištních a bezpečnostních tax, emisí a transferu:                  11 000 Kč
Zpáteční dětská letenka včetně letištních a bezpečnostních tax, emisí a transferu:     9 000 Kč

POZOR:     Děti do 1,99 let platí manipulační poplatek 600 Kč !

Kompletní informace o nabízeném pojištění naleznete na našich stránkách www.ckglobtour.cz, nebo si zažádejte o tištěnou 
podobu. Jednotlivé položky, kterých se komplexní pojištění týká jsou součástí cestovní smlouvy. 

Připravili jsme pro Vás 
8  denní pobyty s  odletem 
z  Prahy do  Antalye. Budou 
odlétat každé úterý, středa 
od  09.06. do  23.09.2019. 
Lety jsou zabezpečené le-
teckou společností Travel 
service. Přímý let Praha 
– Antalye trvá přibližně 
3  hodiny. Transfer z  leti-
ště Antalya do  střediska 
Side trvá cca 1  hod 15  min 
a  do  střediska Alanya cca 
2 hod.

NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY V KČ:

Cestovní pojištění B osoba/den 50 Kč
Cestovní pojištění A30 osoba/den 70 Kč
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 PRAHA 8 DNÍ LETECKY
ODLETY ÚTERÝ ODLETY STŘEDA

9.6.-23.6. 23.6.-1.9. 1.9.-22.9. 10.6.-24.6. 24.6.-26.8. 26.8.-23.9.
dosp. os. zákl. lůž. 28 050 28 950 28 550 28 050 28 950 28 550
dosp. os. přist. 23 350 23 350 23 350 23 350 23 350 23 350
dítě 2-14,99 l. zákl. lůž. s 1 dosp. os. 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050
1. a 2. dítě 2-14,99 l. přist. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
dosp. os. zákl. lůž. DBL LARGE 2+2 35 100 36 250 35 750 35 100 36 250 35 750
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s all inclusive, letecká doprava, letištní a bezpečnostní taxy, transfer, služby delegáta. UPOZORNĚNÍ: 1. a 2. dítě 
2-14,99 l. na přist. má ubytování s all inclusive ZDARMA (platí dopravu), rod. pokoj 3+2 FAM musí být obsazen min. 3 plně platícími osobami. Rod. Pokoj 
3+2 FAM JEN NA VYŽÁDÁNÍ! DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včetně tax ve výši 11000 Kč/dosp. os. a 9000 Kč/dítě dle uvedeného 
věku. Děti do 1,99 l. platí manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě strana 171.
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hotel  Diamond Beach Hotel & SPA 

POLOHA: oblast Gündogdu • 12 km od Side 
• cca 55 km od letiště v Antalyi
POPIS A  PLÁŽ: komplex čtyř budov •  
cca 300 m vlastní písečná pláž • pozvolný 
vstup do moře • plážový bar a občerstvení 
• lehátka, slunečníky a ručníky zdarma
VYBAVENÍ: recepce • výtah • lobby bar • 
restaurace s venkovní terasou • kavárna • 
cukrárna • SPA centrum • obchody • dis-
kotéka • mini club • tři venkovní bazény, 
jeden s  oddělenou částí pro děti se sklu-
zavkami • lehátka a  slunečníky zdarma • 
WiFi celém hotelu zdarma

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost přistýlky pro dosp. os., resp. dvou 
přistýlek (pro děti DBL LARGE) • sprcha/
WC • fén • telefon • trezor (za příplatek) • 
SAT TV • kávovar • minibar (nealkoholické 
nápoje) • klimatizace (centrální) • balkon • 
WiFi • rodinné pokoje (3+1) mají dvě míst-
nosti a musí být obsazené min. třemi plně 
platícími osobami (na vyžádání)
STRAVA: all inclusive
AKTIVITY: stolní tenis • vodní sporty • 
biliard • mini club (4-12 l.) • diskotéka • ce-
lodenní animace

 ALL INCLUSIVE

• snídaně, obědy a večeře  
formou bufetu 

• 24 hod místní nealkoholické 
a alkoholické nápoje 

• pozdní snídaně 
• odpolední snack, káva, čaj, 

zákusek 
• zmrzlina
• snack po celou noc
• plážový bar
• lehátka, slunečníky 

a ručníky

od 19 635 Kč

PRO RODINY

SUPER CENA

2 DĚTI ZDARMA 15

FIRST MINUTE 
sleva

30% 25%
do 31.1. do 31.3.
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 PRAHA 8 DNÍ LETECKY
ODLETY ÚTERÝ ODLETY STŘEDA

9.6.-23.6. 23.6.-1.9. 1.9.-22.9. 10.6.-24.6. 24.6.-2.9. 2.9.-23.9.
dosp. os. zákl. lůž. 31 550 32 150 31 850 31 550 32 150 31 850
dosp. os. přist. 25 950 25 950 25 950 25 950 25 950 25 950
dítě 2-14,99 l. zákl. lůž. s 1 dosp. os. 21 950 21 950 21 950 21 950 21 950 21 950
dítě 2-14,99 l. přist. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s ultra all inclusive, letecká doprava, letištní a bezpečnostní taxy, transfer, služby delegáta. PŘÍPLATKY: výhled 
moře 1650 Kč/os., orientace na bazén 850 Kč/os. UPOZORNĚNÍ: dítě 2-14,99 l. na přist. má ubytování s ultra all inclusive ZDARMA (platí dopravu). 
DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včetně tax ve výši 11000 Kč/dosp. os. a 9000 Kč/dítě dle uvedeného věku. Děti do 1,99 l. platí 
manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě strana 171.
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ULTRA  ALL INCLUSIVE

• snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu

• pozdní snídaně
• 24 hod nealkoholické 

a alkoholické nápoje
• 24 hod lehké občerstve-

ní,  zmrzlina, koláče
• lehátka, slunečníky a ruční-

ky u bazénu a na pláži
•  půlnoční občerstvení

od 22 085 Kč

POLOHA: oblast Titreyengöl • v blízkosti 
řeky Manavgat • 7 km od Side • 65 km od 
letiště v Antalyi • nedaleko hotelu zastáv-
ka autobusu (pravidelná linka po celý den 
do Manavgatu a Side, jízdné cca 1 EUR)
POPIS A PLÁŽ:  moderní hotel • 300 m od 
vlastní písečné pláže • oddělený místní ko-
munikací a lesoparkem s upravenou cestou 
• přístup do vody s  drobnými kamínky • 
plážový bar a občerstvení  • lehátka, slu-
nečníky a ručníky zdarma
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí • smě-
nárna • výtah • lobby bar • restaurace • 

snack bar • dvě à la carte restaurace • cuk-
rárna • bar s  terasou • noční klub • hrací 
místnost • amfiteátr • obchůdky • fitness 
• SPA centrum za poplatek • mini club • 
lékař • bazénový komplex • dětský bazén 
• vnitřní bazén • tobogány • bar u bazénu 
• lehátka, slunečníky a  ručníky zdarma • 
WiFi zdarma v celém hotelu
UBYTOVÁNÍ: moderní • dvoulůžkové 
pokoje • možnost přistýlky • sprcha/WC 
• fén telefon • trezor (za poplatek) • SAT 
TV • minibar doplňovaný nealko nápoji  • 
rychlovarná konvice • klimatizace • balkon 

• pokoje orientované na bazén a mořskou 
stranu jsou za příplatek • WiFi na pokoji 
zdarma
STRAVA: ultra all inclusive
AKTIVITY: vodní sporty u  bazénu a  na 
pláži • celodenní a  večerní animace • dis-
kotéka • dětské hřiště • plážový volejbal •  
kulečník • stolní tenis • šipky • půjčovna 
kol • cyklosteska do Manavgatu • Side - 
historické památky, muzea, kavárny, míst-
ní trhy a obchůdky

hotel  Diamond Premium Hotel & SPA 

PRO RODINY

SUPER CENA

DÍTĚ  ZDARMA 15

PRO NÁROČNÉ

FIRST MINUTE 
sleva

30% 25%
do 31.1. do 31.3.
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 PRAHA 8 DNÍ LETECKY
ODLETY ÚTERÝ ODLETY STŘEDA

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-1.9. 10.6.-17.6. 17.6.-24.6. 24.6.-1.7. 1.7.-2.9.
15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 16.9.-23.9. 9.9.-16.9. 2.9.-9.9.

dosp. os. zákl. lůž. 31 900 32 800 33 200 33 800 31 900 32 800 33 200 33 800
dosp. os. zákl. lůž. FAM 31 350 33 650 33 650 33 650 33 650 33 650 33 650 33 650
dosp. os. přist. 26 750 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100
dosp. os. přist. FAM 22 450 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750
1. dítě 2-14,99 l. přist. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
2. dítě 2-6,99 l. přist. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
*2. dítě 2-14,99 l. přist. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
2. dítě 7-14,99 l. přist. 22 450 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750 22 750
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s ultra all inclusive, letecká doprava, letištní a bezpečnostní taxy, transfer, služby delegáta. PŘÍPLATKY: pokoj 
DELUXE 2100 Kč/os. UPOZORNĚNÍ: 1. dítě 2-14,99 l. a 2. dítě 2-6,99 l. na přist. má ubytování s ultra all inclusive ZDARMA (platí dopravu), *2. dítě 
2-14,99 l. na přist. jen v omezeném počtu pokojů, rod. pokoj 3+2 FAM musí být obsazen min. 3 plně platícími osobami. Rod. rokoj, pokoje DELUXE JEN NA 
VYŽÁDÁNÍ! DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včetně tax ve výši 11000 Kč/dosp. os. a 9000 Kč/dítě dle uvedeného věku. Děti do 1,99 
l. platí manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě strana 171.
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ULTRA ALL INCLUSIVE

od 22 330 Kč

• snídaně, obědy, večeře 
formou bufetu

• pozdní snídaně a večeře
• 24 hod místní alkoholické a 

nealkoholické nápoje
• lehké občerstvení ve 

vybraných hodinách
• káva, čaj, zákusky, ovoce
• půlnoční občerstvení
• 1x za pobyt à la carte 

restaurace 

POLOHA: cca 3 km od centra Avsallaru • 
cca 100 km od letiště v Antalyi
POPIS A PLÁŽ: moderní hotelový kom-
plex • budova A (kruhovitého tvaru) a 
menší budova B • na poloostrově • přímo 
u písečné pláže, místy kamínky • lehátka, 
slunečníky a ručníky zdarma 
VYBAVENÍ: recepce • výtahy • lobby bar 
• hlavní restaurace • tři à la carte restau-
race • bary • cukrárna •  SPA centrum • 
fitness • obchody • mini klub • bar na pláží 
a u bazénu • komplex bazénů- vnitřní, ven-
kovní  relaxační, dětský a se skluzavkami 
• lehátka, slunečníky a ručníky zdarma • 
WiFi v celém resortu zdarma

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost přistýlky (budova A, za příplatek), dvě 
přistýlky – pouze pro děti do 14 let a rodin-
né pokoje (budova B) • sprcha/WC • fén • 
telefon •  trezor • SAT TV  • minibar (denně 
doplňovaný vodou) • klimatizace • balkon 
• WiFi zdarma 
STRAVA: ultra all inclusive
AKTIVITY: vodní sporty • plážový vo-
lejbal • tenisové kurty • minigolf • stolní 
tenis • boccia • celodenní animace • delfi-
nárium Sealanye

hotel  Gold Island 
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2 DĚTI ZDARMA 15

VIDEO CKGLOBTOUR.CZ

PRO NÁROČNÉ

FIRST MINUTE 
sleva

30% 25%
do 31.1. do 31.3.
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 PRAHA 8 DNÍ LETECKY
ODLETY ÚTERÝ ODLETY STŘEDA

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-1.9. 10.6.-17.6. 17.6.-24.6. 24.6.-1.7. 1.7.-2.9.
15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 16.9.-23.9. 9.9.-16.9. 2.9.-9.9.

dosp. os. zákl. lůž. v 1/2 28 500 29 000 29 500 29 900 28 500 29 000 29 500 29 900
dosp. os. zákl. lůž. v 1/2+1 PREMIUM 29 500 30 300 30 600 31 100 29 500 30 300 30 600 31 100
dosp. os. zákl. lůž. v 1/2+2 FAM 34 500 35 300 35 600 36 600 34 500 35 300 35 600 36 600
dosp. os. přist.  v 1/2+1 PREMIUM 24 550 24 750 24 750 24 750 24 750 24 750 24 750 24 750
1. a 2. dítě přist. 2-11,99 l. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s ultra all inclusive, letecká doprava, letištní a bezpečnostní taxy, transfer, služby delegáta. UPOZORNĚNÍ: 1. a 2. 
dítě 2-11,99 l. na přist. má ubytování s ultra all inclusive ZDARMA (platí dopravu). DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včetně tax ve 
výši 11000 Kč/dosp. os. a 9000 Kč/dítě dle uvedeného věku. Děti do 1,99 l. platí manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě strana 171.
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ULTRA ALL INCLUSIVE

od 19 950 Kč

• snídaně, obědy a večeře - 
formou bufetu

• 10:00–24:00 místní nealko-
holické a alkoholické nápoje

• pozdní snídaně
• odpolední snac
• půlnoční snack
• lehátka, slunečníky a matra-

ce u bazénu a na pláži

Al
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hotel  Royal Garden Beach  

POLOHA: oblast Konakli • cca 13 km od 
centra Alanye 
POPIS A PLÁŽ: moderní hotel • rekon-
strukce na rok 2020 • komplex 2 budov • 
od pláže oddělený cestou spojující hotely • 
písečná pláž s malými kamínky, místy plata 
• plážový bar a občerstvení • lehátka, slu-
nečníky, matrace a ručníky zdarma
VYBAVENÍ: recepce •  výtah • lobby bar • 
dvě hlavní restaurace s venkovní terasou • 
snack bar • bary • kavárna • SPA centrum 
• fitness • obchody • open air diskotéka • 
mini klub • dětské hřiště • amfiteátr • kom-
plex bazénů – relaxační, plavecký, dětský, 
vnitřní • skluzavky pro malé a větší děti • 

lehátka a slunečníky zdarma • WiFi na re-
cepci a v lobby zdarma
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost až dvou přistýlek • dvoulůžkové poko-
je se nacházejí v budově u bazénu • pokoje 
s přistýlkou a rodinné jsou v první budově s 
recepcí • sprcha/WC • fén • telefon • trezor 
• SAT TV • minibar (denně doplněný vodou 
a nealko nápoji) • klimatizace • balkon • 
WiFi za poplatek (cca 3 EUR/den, 13 EUR/
týden)
STRAVA: ultra all inclusive
AKTIVITY: vodní sporty • plážový volej-
bal • stolní tenis • animace • mini klub • 
diskotéka • dostupnost do města Alanya

NOVINKA

2 DĚTI  ZDARMA 12

PRO NÁROČNÉ

FIRST MINUTE 
sleva

30% 25%
do 31.1. do 31.3.
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 PRAHA 8 DNÍ LETECKY
ODLETY ÚTERÝ ODLETY STŘEDA

9.6.-23.6. 23.6.-1.9. 1.9.-22.9. 10.6.-24.6. 24.6.-2.9. 2.9.-23.9.
dosp. os. zákl. lůž. CLUB 28 050 28 450 24 850 28 050 28 450 24 850
dosp. os. zákl. lůž. SUPERIOR 31 250 31 250 31 250 31 250 31 250 31 250
dosp. os. přist. SUPERIOR 25 450 25 450 25 450 25 450 25 450 25 450
1. dítě 2-12,99 l. přist. SUPERIOR/CLUB FAM 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
2. dítě 2-6,99 l. přist. SUPERIOR 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
*2. dítě 2-12,99 l. přist. SUPERIOR 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
2. dítě 7-12,99 l. přist. SUPERIOR 21 550 21 550 21 550 21 550 21 550 21 550
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s all inclusive, letecká doprava, letištní a bezpečnostní taxy, transfer, služby delegáta. UPOZORNĚNÍ: 1. dítě 
2-12,99 l. a 2. dítě 2-6,99 l. na přist. má ubytování s all inclusive ZDARMA (platí dopravu), *2. dítě 2-12,99 l. na přist. jen v omezeném počtu, rod. pokoj 3+2 
FAM musí být obsazen min. 3 plně platícími osobami. Rod. Pokoj 3+2 FAM JEN NA VYŽÁDÁNÍ! DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včet-
ně tax ve výši 11000 Kč/dosp. os. a 9000 Kč/dítě dle uvedeného věku. Děti do 1,99 l. platí manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě strana 171.
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hotel  Club Kastalia Holiday Village 

POLOHA: centrum Konakli • 110 km od 
letiště v Antalyi
POPIS A PLÁŽ: komplex hlavní budovy 
(Superior) a vedlejších bungalovů (Club) • 
v zahradě • u vlastní písečné pláže • místy 
kamínky a betonová plata, molo s přístu-
pem do moře • lehátka a slunečníky zdar-
ma • ručníky za vratný depozit 
VYBAVENÍ: recepce • hlavní restaurace • 
bary • SPA centrum • obchody • mini klub 
• dětské hřiště • venkovní bazén se sklu-
zavkami • dětský bazén • lehátka, sluneč-
níky a ručníky zdarma • WiFi za poplatek 

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje (Club) • 
možnost až dvou přistýlek (Superior, na vy-
žádání, rozkládací gauč) • sprcha/WC • fén 
• telefon •  trezor (za poplatek)  • SAT TV • 
minibar (doplňovaný vodou) • klimatizace 
• balkon nebo terasa 
STRAVA: all inclusive
AKTIVITY: vodní sporty • plážový volej-
bal • tenisové kurty • stolní tenis • celo-
denní animace • diskotéka

od 19 635 Kč

• snídaně, obědy, večeře 
formou bufetu

• 10:00-24:00 místní alkoho-
lické a nealkoholické nápoje

• lehké občerstvení ve 
vybraných hodinách

• zákusky, turecké palačinky, 
zmrzlina

• půlnoční občerstvení

 ALL INCLUSIVE

PRO RODINY

SUPER CENA

2 DĚTI ZDARMA 13

FIRST MINUTE 
sleva

30% 25%
do 31.1. do 31.3.

pokoj club

pokoj superior

VIDEO CKGLOBTOUR.CZ
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 PRAHA 8 DNÍ LETECKY
ODLETY ÚTERÝ ODLETY STŘEDA

9.6.-23.6. 23.6.-1.9. 1.9.-22.9. 10.6.-24.6. 24.6.-2.9. 2.9.-23.9.
dosp. os. zákl. lůž. 28 450 29 350 28 950 28 450 29 350 28 950
dosp. os. přist. 23 550 23 550 23 550 23 550 23 550 23 550
1. dítě 2-12,99 l. přist. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
*2. dítě 2-12,99 l. přist. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s ultra all inclusive, letecká doprava, letištní a bezpečnostní taxy, transfer, služby delegáta. UPOZORNĚNÍ: 1. dítě 
2-12,99 l. na přist. má ubytování s ultra all inclusive ZDARMA (platí dopravu), *2. dítě 2-12,99 l. přist. má ubytování s ultra all inclusive ZDARMA (platí 
dopravu)- jen v omezeném počtu pokojů, rod. Pokoj 3+2 FAM musí být obsazen min. 3 plně platícími osobami. DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou 
přepravu včetně tax ve výši 11000 Kč/dosp. os. a 9000 Kč/dítě dle uvedeného věku. Děti do 1,99 l. platí manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě 
strana 171.
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hotel  Palmeras Beach 

ULTRA ALL INCLUSIVE

• snídaně, obědy, večeře          
formou bufetu

• 10:00-03:00 místní nealko-
holické a alkoholické nápoje  

• ve vybraných hodinách 
lehké občerstvení 

• zmrzlina, koláče, ovoce
• půlnoční polévka
• lehátka, slunečníky, matra-

ce a ručníky

od 19 915 Kč

POLOHA: cca 200 m od centra Konakli • 
cca 15 km od Alanye • 110 km od letiště v 
Antalyi
POPIS A PLÁŽ: komplex hlavní budovy a 
dvou vedlejších budov • přímo na písečné 
pláži s  malými kamínky • pozvolný vstup 
• při  vstupu místy skalnaté plochy • lehát-
ka, slunečníky, ručníky, matrace zdarma
VYBAVENÍ: vstupní hala s  recepcí • re-
staurace • á la carte restaurace • snack bar 
• dětský mini club • fitness • SPA centrum 
(za poplatek) • vnitřní, venkovní a dětský 
bazén • skluzavky • lehátka, slunečníky, 

ručníky zdarma • WiFi na recepci zdarma
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost přistýlky • sprcha/WC • fén • trezor • 
SAT TV •  minibar (denně doplněný vodou) 
• klimatizace • balkon • rodinné pokoje 
(2+2)  jsou na vyžádání
STRAVA: ultra all inclusive
AKTIVITY: vodní sporty • plážový volej-
bal • tenisové kurty • víceúčelové hřiště • 
stolní tenis • biliard • dětské hřiště • ani-
mační programy • amfiteátr

PRO RODINY

SUPER CENA

DÍTĚ  ZDARMA 13

VIDEO CKGLOBTOUR.CZ

FIRST MINUTE 
sleva

30% 25%
do 31.1. do 31.3.
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 PRAHA 8 DNÍ LETECKY
ODLETY ÚTERÝ ODLETY STŘEDA

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 10.6.-17.6. 17.6.-24.6. 24.6.-1.7.
15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 30.6.-1.9. 16.9.-23.9. 9.9.-16.9. 2.9.-9.9. 1.7.-2.9.

dosp. os. zákl. lůž. 24 600 24 800 25 200 25 600 24 600 24 800 25 200 25 600
dosp. os. přist. 20 550 20 550 20 550 20 550 20 550 20 550 20 550 20 550
1. a 2. dítě 2-13,99 l. přist. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s all inclusive, letecká doprava, letištní a bezpečnostní taxy, transfer, služby delegáta. PŘÍPLATKY: 1/2+2 pokoj 
1850 Kč, pokoj DELUXE 2450 Kč, výhled moře 950 Kč. UPOZORNĚNÍ: 1. a 2. dítě 2-13,99 l. na přist. má ubytování s all inclusive ZDARMA (platí dopravu), 
DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včetně tax ve výši 11000 Kč/dosp. os. a 9000 Kč/dítě dle uvedeného věku. Děti do 1,99 l. platí 
manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě strana 171.
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DE LUXE CONCEPT
za příplatek

• snídaně, obědy, večeře 
formou bufetu

• pozdní snídaně
• odpolední snack
• 10:00–02:00 místní 

nealkoholické a alkoholické 
nápoje

• půlnoční občerstvení
• plážový bar
• lehátka a slunečníky 

u bazénu  a na pláži

• pokoj s výhledem nam oře
• trezor zdarma
• set na přípravu kávy
• minibar doplněn jednorázo-

vě (nealko, čokoláda, oříšky, 
voda doplňována stále)

• při příjezdu koš ovoce, víno
• župany
• speciální koktejly v salonku
• masáž 20min zdarma

od 17 220 Kč

POLOHA: část Obagöl •  cca 1,5 km od cent-
ra Alanye • 125 km od letiště v Antalyi
POPIS A  PLÁŽ: zrekonstruovaný hotel 
• tři budovy • u  písečné pláže oddělené 
místní komunikací • místy kamínky a  ka-
menné plochy s  upraveným vstupem do 
vody • lehátka, slunečníky a  ručníky na 
pláži zdarma
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí • smě-
nárna • výtah • restaurace • lobby bar • 

snack bar • à la carte restaurace • kavárna 
• SPA centrum (za poplatek) • fitness • dva 
bazény • skluzavka • dětský bazén • bary 
u  bazénu • lehátka, slunečníky a  ručníky 
zdarma • WiFi v  lobby baru a  snack baru 
zdarma
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • mož-
nost až dvou přistýlek pro děti (může být 
palanda) • sprcha/WC • fén • telefon • 
trezor (za poplatek) • SAT TV • minibar • 

klimatizace •  balkon • pokoje se dvěma 
přistýlkami se nacházejí v  zadní budově 
hotelu 
STRAVA: all inclusive
AKTIVITY: biliard • stolní tenis • šipky • 
šachy • plážový volejbal • vodní sporty • 
třikrát týdně animace a tematické večerní 
programy

hotel  Monart City 

PRO RODINY

SUPER CENA

2 DĚTI ZDARMA 14

FIRST MINUTE 
sleva

30% 25%
do 31.1. do 31.3.
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181Fakultativní výlety

PAMUKKALE – Jedno z  nejnavštěvovanějších míst v  Turecku. Nazývá 
se také bavlněné království díky travertinovým jezírkům. Celé místo vypadá 
jako zasněžený kopec při 40 stupňových vedrech. Vyvěrající voda má vyso-
ký obsah vápníku, který ve vzduchu oxiduje a sráží se ve formě travertínů, 
připomínající rampouchy nebo jeskyní útvary. Druhou pozoruhodností jsou 
ruiny historického města Hierapolis, nacházející se na vrcholu kopce v bez-
prostřední blízkosti tohoto pozoruhodného přírodního jevu.

KAPPADOKIA – Vydejte se s námi na výlet, během 
kterého budete stát přímo proti osmému divu světa 
– Kappadokii. Pojďte se podívat na obrovský zázrak, 
který je kombinací nejšílenější hry přírodních sil se 
vznešenou elegancí práce lidských rukou. Navštívit 
Kappadokii je zážitek na celý život. Uvidíte podzemní 
město ukryté v množství obrovských bílých lávových 
stěn připomínajících komíny pozakrývané hřibovitý-
mi kloboučky. Působivý vulkán v Kappadokii se díky 
šikovnosti lidských rukou stal domovem prvních 
křesťanů v  Anatólii. Ti zde hloubili svoje domovy 
a chrámy do měkkého vápence a zdobili je freskami 
živé barvy. V  současnosti se v  Kappadokii nachází 
dvě kompletní podzemní města, které jsou dnes zná-
mé výrobou kvalitního vína, čímž dávají této zajíma-
vé oblasti další jedinečný rozměr. Během výletu se 
zastavíme i v Caravan Serai.

HAMMAM – Turecká parní koupel je spíše způsob očisty než typické koupele. Jde 
o rituál, pomocí kterého se vykonává čištění a uvolnění těla. Již od počátku byla 
turecká koupel společenskou událostí, kde se potkávali lidé z různých sociálních 
tříd, mladí i staří, měšťané či vesničané. Všichni však měli neomezený přístup, 
protože koupel sloužila pro všechny rovnocenně. Při rituálu se položíte na vařící 
mramorovou desku nazývanou „gobektasi“, která se nachází ve středu místnosti 
a začnete pomalu potit nežádoucí látky z těla. Následuje proces masáží: peeling, 
pěnová masáž, která uvolní vaše tělo a nakonec olejová masáž. Po absolvování 
těchto procedur se budete cítit příjemně odpočatí a jako znovuzrození.

DELFÍNÍ SHOW – Půldenní výlet za lachtany a del-
fíny, kde vás i vaše děti nadchnou jejich neuvěřitel-
né akrobatické kousky a  dovednosti. Za poplatek si 
můžete dopřát neopakovatelný zážitek – plavání 
v bazénu s delfíny.

PERGE – ASPENDOS – SIDE – Celodenní historicko-poznávací výlet, 
během kterého navštívíte výborně zachovalé antické město Perge (měst-
ské hradby, římské lázně, tržnici, sloupořadí, stadion apod.), bývalé hlavní 
město slavné Pamffylie, kde hlásal evangelium samotný sv. Pavel. Součástí 
programu je také návštěva jednoho z nejzachovalejších divadel v Aspenod-
se, známého svou jedinečnou akustikou, kde se dodnes konají mezinárodní 
festivaly baletu, opery a koncerty. Na závěr strávíte příjemné chvíle v an-
tickém městě a turistickém středisku Side.

PIRÁTSKÁ PLAVBA – Okružní plavba okolo Alanye na palubě výletní pirátské lodi. Vychutnáte si je-
dinečný pohled na město a rozmanité středozemní pobřeží Turecka. Budete obdivovat historickou část 
Alanye s  kouzelným přístavem, Červenou věží, a  především nedobytné opevnění starobylého hradu, 
který se majestátně tyčí nad městem. Pouze z moře můžete spatřit legendami opředenou jeskyni pirátů, 
jeskyni milenců a fosforeskující jeskyni. Poplujete podél proslulé Kleopatřiny pláže na otevřené moře, 
několikrát se během plavby vykoupete, a když budete mít štěstí, uvidíte i delfíny.
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