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Na kole i pěšky
• vždy s komfortním ubytováním a stravou

Cyklistika v pohodě
• podél řek a kolem jezer

• nejkrásnější trasy po středomořských ostrovech

Turistika a relaxace
• prověřené trasy v atraktivních oblastech 

• turistika pro seniory s využitím lanovek

Trekové trasy
• s kvalitním zázemím

• Nepál – Kilimanjaro – Peru w
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CK LOUDATOUR
Krédo

› dobrá postel, jídlo a zázemí 
› nahoru se vezou kola na vleku, dolů jedeme my na kole  › sběrný autobus pro opozdilce s ochotnými řidiči   

› pohodová horská turistika s využitím lanovek  › jen kvalitní lyžařská střediska   
› zkušení průvodci vždy k dispozici  › Nepál, Afrika, Peru se zázemím pro neočekávané události   

› kultura a památky  › pohoda a relaxace 

Obecné info k zájezdům
›   Odjezdová místa: Pokud není uvedeno jinak, jsou standardní místa nástupu Praha a Plzeň. 

Po dohodě možnost nástupu na trase. Další vybraná nástupní místa po dohodě (za příplatek).

›   Cena nezahrnuje: Příplatky za jednolůžkové pokoje, nápoje k večeři, vstupy, fakultativní 
výlety, neuvedenou stravu a další neuvedené služby.

›  N/P = Počet Noclehů/Počet míst ubytování

Slevy
1.  „Dětská“ – pokud není uvedeno jinak, je pro účastníky do 12 let 

poskytována jednorázová sleva 500 Kč/pobyt

2.  „První moment“ – sleva 7 % (max. 700 Kč/os.) při úhradě zálohy 
do konce února roku, pro který je katalog vydán

3.  „Včasná záloha“ – úhrada zálohy min. 81 dní přede dnem odjezdu

4.  „Věrnostní“ – 3 % z ceny zájezdu za účast na kterémkoliv zá-
jezdu CK LOUDATOUR v předchozích dvou letech

5.  „Skupinová“ – pro organizátora skupiny od 5 osob

6.  „Vzdálenostní“– pro účastníky, kteří skutečně cestují do  od-
jezdového místa z Moravy či Slovenska, je sleva u turistických 
i cykloturistických zájezdů 300 Kč/os.

7.  „Čtenářská“ – sleva 10   % na nákup zboží v knihkupectví Fraus.  
Sleva se uplatní předložením uzavřené smlouvy na  zájezd 
CK LOUDATOUR

8.  „Liman“ – sleva 8  % na nákup zboží v prodejnách sportovního 
zboží Liman včetně internetového prodeje. Sleva se uplatní 
předložením uzavřené smlouvy na zájezd CK LOUDATOUR.

Hodnocení náročnosti 
Cykloturistika
U většiny cyklozájezdů dosahuje základní obtížnost max. stupně 2. Současně 
je téměř u každého zájezdu možno zařadit na přání pro individuální zájemce 
alternativní trasy vyšší nebo nižší obtížnosti.
1 – převážná trasa po rovině, či s jen mírným převýšením, převážně asfaltový 
povrch, není nutná zvláštní kondice a vybavení, vhodné i pro děti a seniory, 

2 – trasa s kratšími stoupáními, asfaltový povrch i nezpevněné cesty, občas nut-
ná zvýšená koncentrace, není nutná zvláštní fyzická kondice ani vybavení kola, 
vhodné i pro sportovně orientované děti a seniory,

3 – trasa s dlouhými nebo i prudkými stoupáními a sjezdy, asfaltový povrch i ne-
zpevněné cesty, nutná zvýšená koncentrace, vybavení kola s horskými převody 
a dobrá fyzická kondice,

4 – trasa s možností intenzivního stoupání a dlouhých sjezdů, občasné turistické 
pěšiny s exponovaným terénem, asfaltový povrch i nezpevněné cesty, nutná vy-
soká koncentrace a kvalitní horské kolo a výborná fyzická a psychická kondice.

Turistika
1 – dobře schůdné široké turistické stezky bez velkých kamenů, bez expozic, 
treky bez velkých převýšení (denně do 500  m), možnost využití lanovek (často 
i v ceně zájezdu), libovolně dlouhé túry (procházky 3–5   hod), běžné turistické 
vybavení, není nutná zvláštní kondice, vhodné i pro malé děti a seniory, 

2 – dobře schůdné široké turistické stezky se střídají s užšími horskými pěšinkami 
převážně bez velkých kamenů a překážek, bez větších expozic, denní převýšení 
do 800 m, možnost využití lanovek (často i v ceně zájezdu), libovolně dlouhé 
túry 4–6 hod, hlavní trekové trasy do 5000    m, běžné turistické vybavení, není 
nutná zvláštní kondice, vhodné i pro sportovně orientované děti a seniory, 

3 – horské turistické stezky s možností velkých kamenů, překážek a menších sně-
hových polí, občasná expozice, denní převýšení do 1000   m, dle možností využití 
lanovek, túry 5–7   hod, trekové trasy nad 5000    m, via feráty obtížnosti A, B, C, 
kvalitní turistické vybavení, vhodná dobrá fyzická i psychická kondice, 

4 – horské turistické stezky i ve vyšších polohách s úseky velkých kamenů, sutě, 
sněhových polí a zajištěných cest (via feráty obtížnosti D–E). Často i exponovaný 
terén, denní převýšení i přes 1000   m, túry 6–8 (10)   hod, trasy s nutností znalostí 
použití horolezeckého vybavení, trekové trasy nad 6000   m, velmi kvalitní turistické 
(horolezecké) vybavení, nutnost velmi dobré fyzické i psychické kondice. 

V tomto katalogu se můžete seznámit s výběrem zájezdů CK Loudatour. Kompletní nabídku najdete na www.loudatour.cz
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CK LOUDATOUR
Krédo

› dobrá postel, jídlo a zázemí 
› nahoru se vezou kola na vleku, dolů jedeme my na kole  › sběrný autobus pro opozdilce s ochotnými řidiči   

› pohodová horská turistika s využitím lanovek  › jen kvalitní lyžařská střediska   
› zkušení průvodci vždy k dispozici  › Nepál, Afrika, Peru se zázemím pro neočekávané události   

› kultura a památky  › pohoda a relaxace 

PRŮVODCI CK LOUDATOUR
1/ Jiří Louda st., majitel. Instruktor alpského spolku, dlouholetý člen ČHS, kvalifikace pro průvodcovskou činnost horskou. 
Provází skupiny v Nepálu, Africe, v Alpách, na Madeiře a v oblasti Středomoří.

2/ Ing. Evženie Loudová, majitelka. Vede zájezdy podél alpských řek, německé cyklostezky a méně náročnou turistiku  
v Alpách. Provází skupiny v Alpách, ve Středomoří a na Madeiře. Zajišťuje a připravuje školní poznávací i lyžařské zájezdy. 

3/ Jiří Louda jun., administrace www.loudatour.cz. Provází skupiny podél Dunaje, v Julských Alpách a údolím Mosely. 

4/ Jan Louda. Je připraven provádět skupiny ve Středomoří, podél Dunaje a v alpských údolích. 

5/ Ing. Petr Mikota. Kvalifikace pro průvodcovskou činnost horskou, dlouholetý člen ČHS. Zaměřuje se na cykloturistiku 
v oblasti alpských řek a jezer, ve Středomoří a v Itálii. Provází zájezdy na běžkách v tuzemsku nebo i za polárním kruhem 
(Laponsko). 

6/ Ing. Čestmír Kašpar. Kvalifikovaný průvodce cestovního ruchu, dlouholetý člen ČHS, specialista na alpské země. 
V poslední letech je jeho srdeční záležitostí Nepál (6 treků do oblasti Everestu, Annapuren, Mardi Himal a Manaslu).    
Provází skupiny do Nepálu, Afriky, zajišťuje náročnější turistiku a cykloturistiku v různých oblastech Alp. 

7/ Zdeněk Krátký. Specializuje se na cykloturistiku v rakouských a českých horách, kolem alpských řek a v oblasti Středo-
moří. Provází skupiny v Alpách, v oblasti Balatonu, Chiemsee, Mosely a dalších oblastech.
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Víkendy v příhraničí

Podél Saale na kole 
(Petr Mikota)

První jarní cyklovýlet směřoval do pohoří Smrčiny na pomezí historického Chebska. Zde, nedaleko od sebe pra-
mení čtyři řeky: Eger (Ohře), Fichtelnaab (jeden z pramenných toků řeky Náby), Weiser Main (hlavní zdrojový tok 
Mohanu) a Saale (Sála). První tři řeky už jsme projeli v minulých letech a letos došlo na Sálu. Bývalé staré Cheb-
sko – Egerland je ohraničeno pohořím Fichtelgebirge. Nejvyšší je Schneeberg (1051 m). Vidíme ho již z dálky 
a na jeho svazích se ještě bělá sníh – inu jméno Sněžník nelže. Pod ním pramení Ohře. My ale míříme severněji, 
k hoře Grosser Waldstein (880 m), na jejímž západním úbočí ve výšce 728 m pramení Sála. Pramen je upraven, 
jak to u velkých řek bývá. Vytéká ze staré důlní štoly, kde se pokoušeli koncem 18. století těžit zlato. Důl byl ale 
záhy opuštěn a aby štola alespoň k něčemu byla, definovali ji jako pramen. Řeka se na horním toku oficiálně 
jmenuje Sachsische Saale, aby se nepletla se stejnojmennou řekou Frankische Saale, tekoucí nedaleko odtud 
směrem na západ a vlévající se do Mohanu. Jakmile řeka opustí Horní Franky a vstoupí do Saska, jmenuje se už 
jen Saale, protože už si ji nelze s ničím splést…

Uvedenou reportáž si můžete dočíst na našich webových stránkách. Najde zde i řadu fotografií.

4 Víkendy v příhraničí



5Víkendy v příhraničí

Česko, Německo, Rakousko

VÍKENDY V PŘÍHRANIČÍ 
› kvalitní cyklostezky v česko-německém a rakouském příhraničí 

› trasy lehké, většinou vedené podél toků řek  › zajímavá a často málo známá místa 
› ubytování v hotelu s polopenzí  › sběrná služba na trase  › zkušený průvodce

V Í K E N D Y  V  P Ř Í H R A N I Č Í  (info ke všem zájezdům)–

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a  kol, sběrnou službu na  trase, ubytování 
v hotelu s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace, průvodce.

PODÉL SÁLY– j
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171100 29.04. 2017 0/0  950  Kč

Navštívené oblasti: Schwarzenbach – Hof – Joditz.

FALKENSTEIN – REGENSBURG– j
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171101 01.05. 2017 0/0  950  Kč

Navštívené oblasti: Falkenstein – Zell – Wald – Wenzenbach – Regensburg.

ŽELEZNICE BAVORSKA 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171120 06.05. – 08.05. 2017 2/1  4.300  Kč
171121 28.09. – 01.10. 2017 3/1  5.400  Kč

Navštívené oblasti: Cyklostezky po zrušených železnicích v příhraničí Bavorska.

ŘEZNÁ A KOUBA 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171110 13.05. – 14.05. 2017 1/1  2.950  Kč

Navštívené oblasti: Údolí horního toku řeky Regen-Řezná a  údolí řeky 
Chamb-Kouba.

MEZI REGENEM A DUNAJEM 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171130 13.05. – 14.05. 2017 1/1  3.250  Kč

Navštívené oblasti: Údolí Weisser Regen a cyklostezka po zrušené železnici 
Regen-Donau do Straubingu. 

PODÉL MOHANU NA KOLE 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171170 13.05. – 14.05. 2017 1/1  3.550  Kč

Navštívené oblasti: Pramen Mohanu ve Smrčinách – Kulmbach – Bamberg.

EGERLAND NA KOLE 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171150 20.05. – 21.05. 2017 1/1  3.250  Kč

Navštívené oblasti: Německá část Chebska – pramen a horní tok Ohře – 
podél železné opony z Aše – Hohenberg.

PODÉL LABE NA KOLE 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171160 27.05. – 28.05. 2017 1/1  3.450  Kč

Navštívené oblasti: Údolí Labe od Děčína do Drážďan.

DOLNÍ SALZACH A INN 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171260 10.06. – 11.06. 2017 1/1  3.450  Kč

Navštívené oblasti: Laufen – Oberndorf – Tittmoning – Burghausen – 
Braunau – Schärding – Pasov.

TŘEBOŇSKO NA KOLE 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171190 02.09. – 03.09. 2017 1/1  2.950  Kč

Navštívené oblasti: Chlum u  Třeboně – Staňkovský rybník – nejsevernější 
bod Rakouska – Lužnice – Rožmberk – Třeboň.

MORAVSKÉ VINNÉ STEZKY 
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171192 15.09. – 17.09. 2017 2/1  3.950  Kč

Navštívené oblasti: Čejkovice – Špidláky – Čejč – Terezín – Vrbice – Bořetice – 
Němčičky – V. Pavlovice – V.   Bílovice – Lednico-Valtický areál – Valtice. 

NOVINKA

5Víkendy v příhraničí
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Podunají

Hrady v Podunají 
(Petr Mikota)

Úsek dunajské cyklostezky z Pasova do Lince patří k nejznámějším. Cesta poskytuje krajinové, památkové 
i sportovní zážitky. Můžeme ji jet několikrát a stále objevujeme něco nového. Pojďte se nyní projet po hra-
dech. První hrad v Pasově postavili už Římané. Nazýval se Castra Batava a ležel na pravém břehu Innu. Dnes 
je zde malé muzeum s vykopávkami. Středověký hrad založili pasovští biskupové na ostrohu nad soutokem 
Dunaje a říčky Ilz. Postupně se hrad rozrostl v rozsáhlý a romantický komplex členěný do více samostatných 
celků. Dolní hrad dozíral na provoz na řece, horní k pohodlnému bydlení. Biskup byl ve svém teritoriu nejen 
církevním pastýřem, ale i světským panovníkem a jeho dvůr si bohatstvím a přepychem nezadal s jinými 
panovníky…

Uvedenou reportáž si můžete dočíst na našich webových stránkách. Najde zde i řadu fotografií.

6 Podunají



Německo, Rakousko

PODUNAJÍ 
› kvalitní cyklostezky v Podunají v Německu a Rakousku  › trasy lehké, vedené po proudu Dunaje   

› vhodné pro začátečníky i rodiny s dětmi  › části tras vhodné i pro bruslaře   
› ubytování v penzionu se snídaní nebo v hotelu s polopenzí  › sběrná služba na trase  › zkušený průvodce

ALTMÜHLTAL – REGENSBURG
Doprava BUS Ubytování PENZION se snídaní Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171200 06.05. – 07.05. 2017 1/1 2.600  Kč
Navštívené oblasti: Dolní tok řeky Altmühl – dunajská soutěska Donau-
durchbruch – Kelheim – Regensburg.

REGENSBURG – PASOV
Doprava BUS Ubytování PENZION se snídaní Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171210 06.05. – 07.05. 2017 1/1 2.600  Kč
Navštívené oblasti: Walhala (německý „Slavín“) – Straubing – Bogen – Winzer 
– Wilshofen – Pasov.

PASOV – LINEC
Doprava BUS Ubytování PENZION se snídaní Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171220 20.05. – 21.05. 2017 1/1 2.600  Kč
171221 26.08. – 27.08. 2017 1/1 2.600  Kč

Navštívené oblasti: Pasov – Jochenstein – Inzell – Aschach – Linec. 

LINEC – MELK
Doprava BUS Ubytování PENZION se snídaní Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171230 27.05. – 28.05. 2017 1/1 2.850  Kč
171231 02.09. – 03.09. 2017 1/1 2.850  Kč

Navštívené oblasti: Linec – Mauthausen – Grein – Ybbs – Melk. 

MELK – VÍDEŇ
Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171240 02.06. – 04.06. 2017 2/1 4.300  Kč
171241 08.09. – 10.09. 2017 2/1 4.300  Kč

Navštívené oblasti: Melk – údolí Wachau – Krems – Tulln – Klosterneuburg.

PASOV – VÍDEŇ
Doprava BUS Ubytování PENZION a HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171250 05.07. – 09.07. 2017 4/2 7.900  Kč
171251 19.07. – 23.07. 2017 4/2 7.900  Kč
171252 16.08. – 20.08. 2017 4/2 7.900  Kč

Navštívené oblasti: Pasov – Inzell – Aschach – Linec – Mauthausen – Grein 
– Melk – údolí Wachau – Krems – Tulln – Klosterneuburg – Vídeň.

7Podunají



Německo • Francie • Maďarsko • Slovensko • Rakousko

Eggstättská jezerní oblast 
(Petr Mikota)

Krajina kolem bavorského jezera Chiemsee vznikla činností alpských ledovců v době ledové. Masy ledu stékající 
ze severních úbočí hor před sebou hrnuly písek, štěrk i balvany. Když ledovec roztál, zůstaly po něm tisíce jezer. 
Některá jsou velká, jiná malá, některá postupně zarůstají rašelinou a mnoho jich je úplně suchých. Voda si z nich 
našla cestu do řek a krajinu odvodňuje. Stále však zůstává mnoho jezer a někdy vytvářejí celé jezerní skupiny. 
Největší je Eggstätter Seeplatte. Lesnatá oblast velikosti 2 × 5 km skrývá 15 jezer a jezírek a mnoho dalších jezer-
ních pánví zarostlých rašelinou. Jezera jsou oddělena morénovými valy. Romantická krajina je jako stvořená pro 
procházky nebo projížďky na kole. Je zde mnoho kilometrů upravených cest, které i když prašné, mají povrch 
vhodný pro kolo. Můžeme se tak projíždět křížem krážem a bloumat tímto malebným krajem. Zabloudit nemů-
žeme, protože je zde vyznačeno několik tras a každou chvíli narazíme na rozcestník, který nás nasměruje, kam 
budeme chtít…

Uvedenou reportáž si můžete dočíst na našich webových stránkách. Najde zde i řadu fotografií.
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Německo, Rakousko

CHIEMSEE  A WALCHSEE NA KOLE
› bez nočních přejezdů   
› kvalitní hotel s polopenzí   
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem   
› zkušený průvodce   
› sběrný bus k dispozici   
› možnost individuálního programu

Německo

ÚDOLÍM MOSELY NA KOLE
› bez nočních přejezdů   
› kvalitní hotel s polopenzí    
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem  
› zkušený průvodce   
› ochutnávky vína 
› možnost nákupu od vinařů 
› možnost individuálního programu 

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171300 24.05. – 28.05. 2017 4/1 9.450  Kč

Navštívené oblasti: Jezero Walchsee – jezero Chiemsee – Herreninsel 
a Fraueninsel – Kaiserwinkl – Kufstein. 

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrná služba na trase, 4x ubytování 
v hotelu s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace, průvodce.

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171310 31.05. – 05.06. 2017 4/1 9.500  Kč
171311 13.09. – 18.09. 2017 4/1 9.500  Kč

Navštívené oblasti: Údolí Mosely, cyklotrasa po zrušené železnici – Trier – 
Bernkastel-Kues – Traben-Trarbach – Beilstein – Cochem – Daun. 

Cena zahrnuje: Dopravu, 4x ubytování v hotelu s  polopenzí, průvodce, 
pojištění (viz VOP str. 33), mapky doporučených tras, podrobné informace.

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

CYKLOTRASA  
PO ZRUŠENÉ ŽELEZNICI

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

9Německo



Slovensko, Maďarsko

SLOVENSKÉ TERMÁLY NA KOLE
› bez nočních přejezdů 
› hotel s polopenzí 
› zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› koupání ve třech termálech 
› historická města Slovenska a Maďarska

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171420 25.07. – 30.07. 2016 4/1 8.500  Kč

Navštívené oblasti: Štúrovo (termální lázně) – Komárno – Veľký Meder (ter-
mální lázně) – Esztergom/Ostřihom – Visegrád – pohoří Burda.

Cena zahrnuje: Dopravu, 4x ubytování s  polopenzí, průvodce, pojištění (viz 
VOP str. 33), mapky doporučených tras, podrobné informace.

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

NOVINKA

Rakousko

ÚDOLÍM SALZACHU NA KOLE
› bez nočních přejezdů 
› penzion s polopenzí 
› zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› možnost individuálního programu 
› alternativní trasy pro vrchaře

Doprava BUS Ubytování PENZION s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171510 02.08. – 06.08. 2017 4/1 8.450  Kč

Navštívené oblasti: Tauernská cyklostezka – Krimmlské vodopády – Mit-
tersill – Kaprun – Zell am See – St. Johann – soutěska Lichtensteinklamm  
– Bischofshofen – Werfen – soutěska Lueg. Pro vrchaře možnost extrémně 
náročného cyklovýjezdu populární Grossglockner Hochalpenstrasse.

Cena zahrnuje: Dopravu, 4x ubytování s  polopenzí, průvodce, pojištění (viz 
VOP str. 33), mapky doporučených tras, podrobné informace.

VYNIKAJÍCÍ DOMÁCÍ  
KUCHYNĚ

10 Rakousko • Slovensko • Maďarsko



Francie

BRETAŇ NA KOLE
› klimatizovaný autobus s cyklovlekem 
› sběrný bus k dispozici 
› stravování v polní kuchyni 
› ubytování v mobilhomech 
› zkušený průvodce

Maďarsko

OKOLÍM BALATONU NA KOLE
› bez nočních přejezdů 
› kvalitní hotel s polopenzí 
› zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› možnost individuálního programu 
› sběrný bus k dispozici 
› vinařská oblast  › návštěva termálních lázní

Doprava BUS Ubytování MOBILHOME Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171710 21.07. – 30.07. 2017 7/1 13.990  Kč

Navštívené oblasti: Vann – záliv Morbihan – menhirové řady v Carnacu – 
Quimper – Penmarch – poloostrov Quiberon – poloostrov Point du Raz – 
Douarnenez – kalvárie a enclose – Armorický národní park – pobřeží Cor-
niche Bretonne – Mont St. Michel. 

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 
7× ubytování v kempu ve 4lůžkových mobilhomech s oddělenými ložnicemi, 
pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace, průvodce.

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171410 17.06. – 24.06. 2017 7/1 10.650  Kč

Navštívené oblasti: Jezero Balaton – poloostrov Tihany – vrch Badacsony 
bažinatá rezervace Malý Balaton – lázně Tapolca – hrad Szigliget – lázně 
Hévíz – lázně Zalakaros. 

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrná služba na trase, 7x ubyto-
vání v  hotelu s  polopenzí), pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace, 
průvodce.

LÁZNĚ

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

11Francie • Maďarsko



Alpské oblasti

Cyklostezka Alpy Adria 
(Petr Mikota)

Provincie Udine v severní Itálii je pokračovatelem historického státního útvaru – Furlánska. Název pochází od 
jména hlavního města v římském období – Forum Iulii, dnešní město Cividale. Významná část obyvatelstva 
dosud mluví starým jazykem – furlánštinou, která patří mezi rétorománské jazyky společně s jazykem ve švý-
carském kantonu Graubünden a s ladinštinou v jižním Tyrolsku. Proto jsou zde dvojjazyčné tabule s názvy měst 
a vesnic. Naše putování začíná vysoko v horách pod jednou z nejvyšších hor Julských Alp (jméno pochází ze 
stejného zdroje jako jméno celé země – Friaul) Mangrtem. Od Mangrtských jezer jedeme po kvalitní cyklostezce 
postavené na zrušené železniční trati z Jesenice do Tarvisia, která dále pokračuje směrem k moři údolím řeky 
Fella. Je to krajinově nejhezčí cyklostezka této kategorie. Vede po mostech a nespočtem tunelů. Je celá asfalto-
vá a z některých bývalých nádraží jsou příjemné restaurace…

Uvedenou reportáž si můžete dočíst na našich webových stránkách. Najde zde i řadu fotografií.

12 Alpské oblasti



Slovinsko, Itálie

JULSKÉ ALPY NA KOLE II.
› hotel s polopenzí – bufet – bohatý výběr jídel 
› bazén a wellness k dispozici 
› zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› možnost individuálního programu 
› možnost kombinace s turistikou

Doprava BUS Ubytování HOTEL  s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171502 09.07. – 15.07. 2017 5/1 10.700  Kč

Navštívené oblasti: Tarvisio – dolina Valbruna – planina Pokljuka – jezero 
Bohinj - údolí řeky Soča – sedlo Nevea – sedlo Predel – jezero Predel – dolina 
Krma – dolina Radovna- jezero Bled.

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu na trase, 5x ubytování 
v hotelu s polopenzí (bohatý bufet), vstup do hotelového bazénu, pojištění (viz 
VOP str. 33), informační materiály, mapky tras, průvodce. 

Slovinsko

JULSKÉ ALPY NA KOLE I.
› hotel s polopenzí – bufet – bohatý výběr jídel 
› bazén a wellness k dispozici 
› zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› možnost individuálního programu 
› možnost kombinace s turistikou

VYNIKAJÍCÍ 
KUCHYNĚ

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171500 12.06. – 18.06. 2017 5/1 10.650  Kč
171501 04.07. – 10.07. 2017 5/1 10.700  Kč
171503 03.08. – 09.08. 2017 5/1 11.200  Kč

Navštívené oblasti: Planica – Fusinská jezera – jezero Bled – sedlo Vršič – 
výstup na Prisojnik – Pišnica – planina Pokljuka – Bohinjské jezero. 

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu na trase, 5x ubytování 
v hotelu s polopenzí (bohatý bufet), vstup do hotelového bazénu, pojištění (viz 
VOP str. 33), informační materiály, mapky tras, průvodce. 

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

VYNIKAJÍCÍ 
KUCHYNĚ

NOVINKA

13Alpské oblasti
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Itálie

LAGO DI GARDA NA KOLE I PĚŠKY
› bez nočních přejezdů 
› hotel s polopenzí 
› zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› možnost individuálního programu 
› možnost kombinace s turistikou 
› sběrný bus k dispozici

Rakousko, Itálie

DOLINAMI ÖTZTALU NA KOLE
› bez nočních přejezdů  › hotel s polopenzí 
› vynikající kuchyně  › zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› na kopce vyjíždíme autobusem 
› dlouhé sjezdy alpskými dolinami na kole 
› možnost individuálního programu 
› bazén a wellness v blízkosti

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171520 19.09. – 24.09. 2017 4/1 9.200  Kč

Navštívené oblasti: Jezero Garda – jezero Ledro – historická města Riva 
a Arco – pohoří Baldo – sjezd z Passo Tremalzo – jezero Teno. 

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase, 4x nocleh v hotelu 
s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), informační materiály, průvodce.

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171550 12.07. – 16.07. 2017 4/1 8.900  Kč

Navštívené oblasti: Dolina Innu – dolina Kaunertal (sjezd z výšky 2750 m) – 
dolina Pitztal – dolina Ötztal – Reschenpass – Prad. 

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu na trase, 4x uby-
tování v hotelu s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace, 
průvodce.

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

VYNIKAJÍCÍ DOMÁCÍ  
TYROLSKÁ KUCHYNĚ

KOUPÁNÍ 
V JEZERU

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

14 Alpské oblasti



Rakousko

VINNÉ STEZKY ŠTÝRSKA  
NA KOLE
› bez nočních přejezdů 
› kvalitní hotel s polopenzí 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› sběrný bus k dispozici
› zkušený průvodce 

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171585  09.08. – 13.08. 2017 4/1 9.450  Kč

Navštívené oblasti: Štýrsko – cyklostezky Mur a Raab – Graz – Leibnitz – 
Deutschlandsberg – Feldbach – Bad Radkersburg.

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu na trase, 4x uby-
tování v hotelu s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace, 
průvodce. 

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

Rakousko

KORUTANSKÁ JEZERA  
A CYKLOTRASA ALPY–ADRIA
› bez nočních přejezdů 
› hotely s polopenzí (se snídaní) 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› sběrný bus k dispozici  › zkušený průvodce 
› možnost koupání

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171561 17.06. – 25.06. 2017 7/3 15.200 Kč

Navštívené oblasti: Jezero Millstättersee – jezero Weissensee – Julské 
Alpy – zrušená železnice – Tarvisio – Venzone – Udine – pevnostní město 
Palmanova – Aquileia – Grado. 

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu na  trase, 7x uby-
tování v hotelu s polopenzí, 6x večeře, 7x snídaně, pojištění (viz VOP str. 33), 
podrobné informace, průvodce. 

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

NOVINKA NOVINKA

15Alpské oblasti
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Itálie

Z BRENNERU DO VERONY NA KOLE
› bez nočních přejezdů 
› kvalitní hotel s polopenzí 
› zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› sběrný bus k dispozici

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171590 13.09 – 18.09. 2017 4/1 10.750  Kč

Navštívené oblasti: Dolina Ahrntal – Cortina d’Ampezzo – Toblach – Sexten-
ské Dolomity – jezero Misurina – Bruneck.

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrná služba na trase, 4x ubyto-
vání v hotelu s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace, 
průvodce. 

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171580 20.06. – 25.06. 2017 4/1 10.450  Kč
171581 05.09. – 10.09. 2017 4/1 10.450   Kč

Navštívené oblasti: Zrušená železnice Brenner – Vipiteno – Brixen – Bolzano 
– údolí Adige – Trento – Rovereto – Verona. 

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrná služba na trase, 4× ubyto-
vání v hotelu s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace, 
průvodce. 

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

Itálie

DOLOMITY NA KOLE
› bez nočních přejezdů 
› kvalitní hotel s polopenzí 
› zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› sběrný bus k dispozici

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

NOVINKA NOVINKA

16 Alpské oblasti



Středomoří

Sardinie nově 
(Petr Mikota)

V době, kdy naši klienti ještě spali ve stanech jsme pořádali takzvanou Velkou cestu po Sardinii. Při ní jsme eta-
povitě objeli celý ostrov od Olbie přes Santa Tereza di Gallura, Castelsardo, Alghero, Bosu, Oristano a Arbatax 
zase do Olbie. Při těchto cestách jsme poznali různé části tohoto pozoruhodného ostrova, a když se požadavky 
našich zákazníků změnily a začalo se jezdit pouze na jedno místo, věděli jsme hned, kam jet. Oblast Arbataxu-
-Tortoli leží v nejdivočejší a nejkrásnější části Sardinie. Nazývá se Ogliastra a je přibližně shodná se starověkou 
Barbagií – zemí nepokořitelného obyvatelstva, se kterým si nevěděli rady nejen Kartaginci, ale ani Římané… 

17Středomoří

Uvedenou reportáž si můžete dočíst na našich webových stránkách. Najde zde i řadu fotografií.



Itálie

LAZIO A ŘÍM NA KOLE
› zkušený průvodce  › sběrný bus k dispozici 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem   
› památky světové úrovně: etruská města i Řím 
› možnost koupání 

Itálie

KAMPANIE NA KOLE
› hotel s polopenzí v blízkosti moře  › zkušený průvodce 
› sběrný bus k dispozici  › možnost koupání  
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem   
› památky světové úrovně  › návštěva Pompejí

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171600 14.05. – 21.05. 2017 5/1 14.950  Kč

Navštívené oblasti: Tarquinie – jezero Bolsena – Monti Cimini a sopečné 
jezero Lago di Vico – Bagnoregio a skalní oblast clanche – bývalé sídlo pa-
pežů Viterbo – cyklostezka ve městě Řím podél Tibery a nejvýznamnějších 
památek.

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu na trase, 5x ubytování 
v hotelu s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), informační materiály, barevné 
zalaminované mapky k zapůjčení, průvodce.  

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171610 22.09. – 01.10.2017 7/1 17.450  Kč

Navštívené oblasti: Kampánie – antické chrámy v Paestu – Agropoli – ná-
rodní park Cilento – Salerno – amalfiánské pobřeží – Amalfi – Ravelo – Vesuv 
– Herkulaneum – Pompeje – horská městečka – romantické pobřeží.

Ubytování: V hotelu Cristallo v letovisku Paestum.

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu na trase, 7x ubyto-
vání v hotelu s polopenzí, pojištění (viz VOP str. 33), informační materiály, 
průvodce.

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

NOVINKA

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU
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Itálie

SARDINIE NA KOLE
› mobilhomy u moře  › zkušený průvodce  › divoká příroda 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem 
› sběrný bus k dispozici  › výstup na nejvyšší vrchol 
› na kopce vyjíždíme autobusem, sjezdy na kole

JEDINEČNÉ 
KOUPÁNÍ

Řecko

KORFU NA KOLE
› apartmány poblíž moře  › zkušený průvodce 
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem   
› sběrný bus k dispozici  › možnost letecké dopravy 
› denní i večerní návštěva města Kerkyry

Doprava BUS / LET Ubytování APARTMÁNY / STUDIA Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171670 24.05. – 08.06. 2017 11/1 16.250  Kč
171675 26.05. – 06.06. 2017 11/1 23.590  Kč

Navštívené oblasti: Barbati – Sokrati – Sidari – mys Drastis – jezero a poušť 
Korission – Agios Gordis – Kerkyra – Pandokratoras (906  m) – Agios Stefanos 
– Paleokastritsa – Angelokastro – sedlo Troumbetas.

Ubytování: V klidné oblasti Barbati pod nejvyšším vrcholem na východním 
pobřeží ostrova, nedaleko od moře. K dispozici 2L studia (ložnice s kuchyň-
ským koutem, příslušenstvím a terasou) a nebo 4L apartmány se 2 oddělený-
mi ložnice, společnou kuchyňkou, příslušenstvím a terasou.

Cena zahrnuje: Dopravu busem s  vlekem na  kola, trajekt na  Korfu a  zpět 
(u zájezdu č. 171670), letenku Praha – Korfu a zpět (u zájezdu č. 171675), veš-
keré plánované výlety po celém ostrově, ubytování ve studiích nebo apartmá-
nech na uvedený počet nocí, turistickou taxu, závěrečný úklid, pojištění (viz 
VOP str. 33), informační materiály a mapky, průvodce.

Příplatky: Za 1 místo ve 4L klimatizované kajutě: 900 Kč/os./1 cesta.

 

JEDINEČNÉ 
KOUPÁNÍ

Doprava BUS Ubytování MOBILHOME Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171630 25.06. – 09.07. 2017 12/1 18.750  Kč

Navštívené oblasti: Střední Sardinie – Arbatax – Baunei – vápencová plošina 
Golgo – Cala Luna – Cala Gonone – pohoří Gennargentu – nejvyšší hora ost-
rova – město banditů Orgosolo – soutěska Goropu – horské trasy s dlouhými 
sjezdy k moři. Koupání na mnoha místech ostrova.

Ubytování: V kempu na pobřeží (v kempu restaurace a obchod). Ubytování je 
v moderních mobilhomech po 4 osobách (dvě oddělené dvoulůžkové ložni-
ce, vyb. kuchyň s jídelním koutem, lednice, WC, sprcha, terasa).

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase, trajekt osob, kol i au-
tobusu na ostrov a zpět, veškeré výlety dle programu, 12x nocleh ve vybave-
ných 4L mobilhomech (obsazení 4 osobami) s povlečením, pojištění (viz VOP 
str. 33), informační materiály, mapky, průvodce.

Příplatky: Při obsazení mobilhomu  3 os.: 2.200 Kč/os. – 2 os.: 6.600 Kč/os. 

UBYTOVÁNÍ 
MOBILHOME
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Francie

KORSIKOU NA KOLE
› mobilhomy u moře  › zkušený průvodce  
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem   
› sběrný bus k dispozici  › divoká příroda 
› na kopce vyjíždíme autobusem, sjezdy na kole 

Itálie

ELBA NA KOLE
› mobilhomy u moře  › zkušený průvodce  
› klimatizovaný autobus s novým cyklovlekem   
› sběrný bus k dispozici  › divoká příroda  
› na kopce vyjíždíme autobusem, sjezdy na kole  

Doprava BUS Ubytování MOBILHOME Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171640 04.09. – 17.09. 2017 10/2 18.950  Kč

Navštívené oblasti: Ostrov Korsika – Calvi – horské vesnice a města – dlouhé 
sjezdy k moři – trasy po pobřeží – dolina Fango – sedlo Vergio – soutěska 
Spelunka – skalní město Calanche – Porto – Corte – kaňon Polischellu – 
sedlo Bavella – Bonifatio – sedlo Vizzavona s možností výstupu na Mt. d'Oro. 
Koupání na mnoha místech ostrova.

Ubytování: Na dvou místech v moderních mobilhomech po 4 osobách (dvě 
oddělené dvoulůžkové ložnice, vyb. kuchyň s jídelním koutem, lednice, WC, 
sprcha, terasa).

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a  kol na  Korsiku a  zpět, 10x ubytová-
ní ve  vybavených 4L mobilhomech (obsazení 4 osobami), trajekt osob, kol 
i autobusu na ostrov a zpět, vstupní poplatky na ostrov, všechny celodenní 
a polodenní výlety autobusem po celé Korsice, pojištění (viz VOP str. 33), in-
formační materiály, průvodce.

Příplatky: Při obsazení mobilhomu  3 os.: 2.200 Kč/os. – 2 os.: 6.600 Kč/os.

Doprava BUS Ubytování MOBILHOME Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

171650 02.06. – 11.06. 2017 7/1 12.700  Kč

Navštívené oblasti: Ostrov Elba – Porto Azzurro – horské i  pobřežní trasy 
všemi částmi ostrova – Portoferraio – památky na Napoleona Bonaparte – 
nejvyšší hora ostrova. Koupání na mnoha místech ostrova.

Ubytování: V  kempu na  pobřeží. Ubytování je v  moderních mobilhomech 
po  4 osobách (dvě oddělené dvoulůžkové ložnice, vyb. kuchyň s  jídelním 
koutem, lednice, WC, sprcha, terasa).

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol na Elbu a zpět, 7x ubytování ve 4L 
mobilhomech (obsazení 4 osobami), konečný úklid, povlečení, trajekt osob, 
kol i autobusu na ostrov a zpět, všechny uvedené celodenní a polodenní vý-
lety autobusem po  Elbě, pojištění (viz VOP str. 33), mapky tras, informační 
materiály, průvodce.

Příplatky:  Při obsazení mobilhomu  3 os.: 1.300 Kč/os. – 2 os.: 3.900 Kč/os.

UBYTOVÁNÍ 
MOBILHOME

UBYTOVÁNÍ 
MOBILHOME

JEDINEČNÉ 
KOUPÁNÍ

JEDINEČNÉ 
KOUPÁNÍ
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Turistika

Madeirské levády 
(Jiří Louda)

Chodím rád kolem Schwarzenberského kanálu. Zvláště obdivuji tunel u Jelení a říkám si, co ti naši předkové 
neuvěřitelného dokázali. To museli být ale machři. Nic proti kanálu, nic proti předkům, ale pane Rosenauer 
– zajeďte se někdy podívat na zavlažovací kanály – tzv. levády – na Madeiru. Tam budete panečku koukat. Za-
vlažovací kanály vedou stovkami tunelů (některé jsou i několikakilometrové) a jsou vedeny džunglí v naprosto 
kolmých i několikasetmetrových stěnách. Kdo mohl vybudovat v neprostupném pralese a v kolmých skalních 
srázech kousek roviny s přilepeným kanálkem na vodu, mně není úplně jasné. Díky tomu se však dnešní turisté 
dostanou celkem pohodlně do míst, kam by se bez tohoto veledíla nikdy nedostali. Levády sbírají v několika 
úrovních vodu ze severní deštivé části ostrova (celkem cca 2000 km kanálů!), vedou životodárnou tekutinu 
divokými a nepřístupnými oblastmi s mnoha tunely ze severní strany až na stranu jižní. Tunely pod hlavním 
hřebenem měří i několik kilometrů a jsou (stejně jako velká část všech ostatních tunelů) průchozí pro turisty 
s baterkou. To se pak na úrodné jižní straně daří banánům a další tropické floře. Zkrátka turistika kolem ma-
deirských levád – to je skutečně zcela neopakovatelný zážitek…
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Uvedenou reportáž si můžete dočíst na našich webových stránkách. Najde zde i řadu fotografií.



Itálie

DOLOMITY BRENTA V POHODĚ
› bez nočních přejezdů  › kvalitní hotel s polopenzí 
› tradiční akce pro seniory s Evžou a Jirkou 
› moderní klimatizovaný autobus  › využití lanovek 
v ceně zájezdu  › možnost individuálního programu 
› možnost návštevy v lázních

Slovinsko

JULSKÉ ALPY PO FERÁTÁCH
› vysokohorská turistika  › veselá společnost pod  
vedením zkušeného průvodce Čestmíra Kašpara   
› hotel v romantickém prostředí   
› klimatizovaný autobus 
› možnost individuálního programu

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172140 30.08. – 04.09. 2017 3/1 7.450  Kč

Navštívené oblasti: Mojstrana – Prisojnik – Malá Mojstrovka – Visoka Ponca.

Ubytování: Hotel v oblasti Kranjské Gory.

Cena zahrnuje: Dopravu, 3x ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce, pojiš-
tění (viz VOP str. 33), mapky doporučených tras, podrobné informace.

Cena nezahrnuje: Příplatek za 1L pokoj, zbývající stravu, nápoje k večeři, 
lanovky a další neuvedené služby.

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172100 02.09. – 09.09. 2017 7/1 13.900  Kč

Navštívené oblasti: Oblast Presannela – oblast Brenta – Madonna di Campi-
glio – Pinzolo – lázně Caderzone Terme. 

Ubytování: V hotelu Regina Elena v Caderzone Terme.

Cena zahrnuje: Dopravu do hotelu a na túry, 7x ubytování v hotelu ve 2L po-
kojích, 7x polopenzi, veškeré lanovky dle programu, pojištění (viz VOP str. 33), 
podrobné informace, vedoucí zájezdu. 

Cena nezahrnuje: Příplatek za  1L pokoj, zbývající stravu, nápoje k  večeři, 
vstup do lázní (pro hosty hotelu sleva) a další neuvedené služby.

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

NOVINKA
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Rakousko, Švýcarsko

ZÁPADNÍ TYROLSKO A ENGADIN 
› bez nočních přejezdů  › klimatizovaný autobus   
› rodinný hotel  › nadstandardní tyrolská kuchyně   
› zkušený průvodce  › vhodné pro seniory 
› možnost použití lanovek 
› možnost individuálního programu

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172120 20.09. – 24.09. 2017 4/1 8.850  Kč

Navštívené oblasti: Reschenpass – Švýcarský národní park – Serfaus –  Pfunds.

Ubytování: Hotel Schöne Aussicht v Pfundsu s polopenzí.

Cena zahrnuje: Dopravu, 4x ubytování v hotelu s polopenzí, vstup do well-
ness centra s bazénem, pojištění (viz všeobecné podmínky), podrobné infor-
mace, průvodce.

Cena nezahrnuje: Příplatek za  1L pokoj, zbývající stravu, nápoje k  večeři,  
lanovky a další neuvedené služby.

VYNIKAJÍCÍ DOMÁCÍ  
TYROLSKÁ KUCHYNĚ

Itálie

BABÍ LÉTO V DOLOMITECH 
› klimatizovaný autobus  › rodinný hotel   
› wellnes  › zkušený průvodce   
› možnost použití lanovek  › vhodné pro seniory 
› možnost individuálního programu

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172130 20.09. – 24.09. 2017 4/1 8.750  Kč

Navštívené oblasti: Passo Pelegrino – Marmolada – Pala di San Martino – Civetta.

Ubytování: Hotel Felice ve středisku Falcade s polopenzí.

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků po  celé trase, 4x nocleh v  hotelu 
ve 2-4L pokojích s příslušenstvím, 4x polopenze, pojištění (viz VOP str. 33), 
podrobné informace, vedoucí zájezdu.

Cena nezahrnuje: Příplatek za  1L pokoj, zbývající stravu, nápoje k  večeři,  
lanovky a další neuvedené služby.

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU
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Slovinsko

JULSKÉ ALPY V POHODĚ 
› klimatizovaný autobus   
› hotel v romantickém prostředí    
› zkušený průvodce   
› vhodné pro seniory 
› možnost individuálního programu

Doprava BUS Ubytování PENZION s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172110 06.08. – 13.08. 2017 7/1 13.900  Kč

Navštívené oblasti: oblast Weisssee – oblast Grossglockneru – oblast doliny 
Rauris – oblast doliny Gastein – oblast doliny Grossarl – oblast Radstätských Alp.

Ubytování: V rodinném penzionu Brunhilde ve středisku Fusch.

Cena zahrnuje: Dopravu, 7x ubytování s polopenzí, lanovky a vstupy do ter-
málů, mýtnou silnici na Grossglockner, průvodce, pojištění (viz VOP str. 33), 
mapky doporučených tras, podrobné informace.

Cena nezahrnuje: Příplatek za  1L pokoj, zbývající stravu, nápoje k  večeři,  
a další neuvedené služby.

Rakousko

TAUERNSKÉ HORY A TERMÁLY
› bez nočních přejezdů  › klimatizovaný autobus 
› dobrá kuchyně  › zkušený průvodce 
› rodinný penzion  › vhodné pro seniory 
› lanovky a vstupy v rámci programu v ceně 
› možnost individuálního programu

NOVINKA

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172111 13.09. – 18.09. 2017 3/1 7.450  Kč
172112 26.09. – 02.10. 2017 4/1 8.600  Kč

Navštívené oblasti: Sedlo Vršič – Sleme – Prisojnik – Malá Mojstrovka.

Ubytování: Hotel v oblasti Kranjské Gory.

Cena zahrnuje: Dopravu, 3x (4x) ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce, 
pojištění (viz VOP str. 33), mapky doporučených tras, podrobné informace.

Cena nezahrnuje: Příplatek za 1L pokoj, zbývající stravu, nápoje k večeři, 
lanovky a další neuvedené služby.
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TERMÁLNÍ 
LÁZNĚ

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU



Řecko

HORY, SOUTĚSKY A MOŘE KRÉTY 
› letecké přesuny  › malá skupina  › doprovodné vozidlo   
› ubytování u moře  › možnost koupání 
› divoké soutěsky a hory  › romantické pobřeží  
› možnost turistických přechodů   
› návštěva památek  

Doprava LET a BUS Ubytování HOTEL se snídaní Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172180 20.10. – 28.10. 2017 8/1 24.250  Kč

Navštívené oblasti: Chora Sfakion – pohoří Lefka Ori – soutěsky Samaria,  
Aradena a Imbros – hrad Frangokastello – starobylá města Chania a Rethymno.

Ubytování: V hotelu v Chora Sfakion v blízkosti moře.

Cena zahrnuje: Letenku Praha – Kréta a zpět, 8x ubytování v hotelu se sní-
daní, dopravu mikrobusem po ostrově dle programu, dopravu terénním vo-
zidlem pod horu Pachnes, průvodce, pojištění (viz VOP str. 33), informace.

Cena nezahrnuje: Příplatek za 1L pokoj, zbývající stravu, dopravu lodí, vstupy  
a další neuvedené služby.

NOVINKA

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

Doprava BUS Ubytování HOTEL s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172150 20.08. – 26.08. 2017 6/1 12.900  Kč

Navštívené oblasti: Lehká turistika v oblasti Passo Tonale – ledovec Presena – 
Pejo – Valle della Mite – Lago di Pian Palu – Malga Panciana – Bassetta del Vigo.

Ubytování: V rodinném hotelu na Passo Tonale.

Cena zahrnuje: Dopravu, 6x ubytování v hotelu s polopenzí, veškeré lanovky 
v rámci programu, vedoucí zájezdu, pojištění (viz VOP str. 33), mapky dopo-
ručených tras, podrobné informace.

Cena nezahrnuje: Příplatek za  1L pokoj, zbývající stravu, nápoje k  večeři,  
a další neuvedené služby.

Itálie

VAL DI SOLE 
› bez nočních přejezdů  › klimatizovaný autobus   
› rodinný hotel    
› zkušený průvodce  › vhodné pro seniory 
› možnost použití lanovek 
› možnost individuálního programu

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU
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Španělsko

HORY A MOŘE MALLORCY
› letecké přesuny  › malá, operativní skupinka 
› mikrobus po ostrově dle programu   
› možnost turistických přechodů   
› zkušený český turistický průvodce 
› kvalitní hotel s bohatou polopenzí 

Doprava LET a BUS Ubytování Hotel s polopenzí Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172160 20.10. – 27.10. 2017 7/1 29.750  Kč

Navštívené oblasti: Palma de Mallorca – Valldemossa – soutěska Torrent de 
Pareis – zátoca Calobra – Puig de Massanella (1365 m) – klášter Lluc – mys 
Formentor – Port Soller – Cala de Deia.

Ubytování: V hotelu s polopenzí.

Cena zahrnuje:  Letenku Praha – Palma de Mallorca a zpět, dopravu mikro-
busem dle programu, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, horský průvodce, 
pojištění (viz VOP str. 33), podrobné informace.

Cena nezahrnuje: Dopravu na pražské letiště a zpět, nadváhu zavazadel, stravu 
kromě polopenze a nápoje k večeři, vstupy na památky, lodní výlety a další neu-
vedené služby.

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

NOVINKA
VYNIKAJÍCÍ STRAVA  

FORMOU BUFETU

Portugalsko

MADEIRA – TURISTICKÝ RÁJ 
› letecké přesuny  › malá, operativní skupinka 
› mikrobus po ostrově dle programu   
› možnost turistických přechodů   
› zkušený český turistický průvodce 
› kvalitní hotel s bohatou polopenzí 

Doprava LET a BUS Ubytování HOTEL s pp / se snídaní Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín N/P Cena/os.

172170 03.11. – 14.11. 2017 11/2 38.750  Kč

Navštívené oblasti: Funchal – botanické zahrady – Pico Ruivo – Pico Arieiro 
– Ponta de Sao Lourenco – Boca de Encumeada – Paul da Serra – Santana – 
Porto da Cruz – Porto Moniz – Rabaçal – nejhezčí levády – Lisabon. 

Ubytování: V hotelech ve Funchalu a v Lisabonu.

Cena zahrnuje: Letenku Praha – Lisabon – Madeira a zpět, 10x ubytování v ho-
telu ve Funchalu s polopenzí a s bazénem, 1x ubytování v hotelu v Lisabonu 
se snídaní, dopravu mikrobusem dle programu, pojištění (viz VOP str. 33), 
podrobné informace, horského průvodce.

Cena nezahrnuje: Příplatek za 1L pokoj, zbývající stravu, nápoje k večeři, vstupy 
a lanovky, výlety mimo program a další neuvedené služby. 

UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU

26 Turistika



Trekové trasy

Když se v Himálaji čerti žení 
(Čestmír Kašpar)

Již druhým dnem se pohybujeme nad údolím řeky Modi Khola, našimi společníky jsou majestátní dominanty 
Jižní Annapurna (7219 m), Hiunchuli (6441  m) a hlavně ostrá špic Machhapuchhare (6997 m). Každé ráno nás 
probouzí jasná obloha a celé dopoledne je překrásný čistý vzduch na focení. Kolem poledne se pak od jihu 
začne lehce vytahovat oblačnost z horkých vrstev a čas od času spadne po poledni i pár kapek, aby se před 
soumrakem opět vyjasnilo. A tak se to tu točí den co den celý podzim. Zpravidla.

Dnes to však je jiná káva. Procházíme vysokým bambusovým porostem v hlubokém, úzkém údolí divoké řeky. 
Blíží se poledne. Přicházející bouřky si všimneme, až když nad námi zaburácí první hromobití. Třeba se to ale 
zarazí o hrot „Rybího ocasu“, děláme si naděje. Mraky ale houstnou a valí se k nám dolinou… 
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Uvedenou reportáž si můžete dočíst na našich webových stránkách. Najde zde i řadu fotografií.



Nepál

MARDI HIMAL TREK A NP CHITWAN
› vhodné i pro starší účastníky  › kvalitní komplexní servis v místě  › dlouholetá spolupráce s osvědčenými partnery   

› minimalizace rizik  › zajištění vzletu záchranného vrtulníku v případě potřeby   
› cena včetně komplexního pojištění rizik a storna  › český průvodce

Doprava LET a BUS Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín Cena/os.

173231 15.04. – 30.04. 2017 44.900  Kč

Navštívené oblasti: Mardi Himal trek – NP Chitwan – Pokhara – Kathmandu.

Ubytování: Turistické hotely, trekingové ubytovny (lodže).

Cena zahrnuje: Letenku Praha – Kathmandu a zpět, přivítání na letišti, transfery 
z letiště v Kathmandu do hotelu v Pokhaře a zpět do Kathmandu do hotelu, 
poslední den transfer na letiště, nepálské vízum na 15 dní, vstup do ACAP, TIMS 
(treková legitimace, nutné foto), 5x ubytování v turistickém hotelu (2x Kathman-
du a 3x v Pokhaře ve 2L pokojích s příslušenstvím, 2x ubytování v chatkách v NP 
Chitwan (2L pokoje s příslušenstvím), 6x ubytování na treku ve 2 a vícelůžko-
vých ubytovnách – lodžích, nosiče po dobu treku (1 nosič na 2 osoby, limit 
20  kg), zkušený český průvodce, plná penze v  průběhu 2denní návštěvy NP 
Chitwan včetně všech vstupních poplatků do parku a služby místního stopaře, 
pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a dalších rizik (podrobnosti na vyžá-
dání), pojištění CK proti úpadku, textové a místopisné materiály.

Cena nezahrnuje: Veškerou stravu a pití (včetně letecké dopravy na trase Du-
bai-Kathmandu a zpět), dopravu na letiště Praha-Ruzyně a zpět z pražského 
letiště, nadváhu zavazadel, místní přepravu při prohlídkách měst (Pokhara, 
Kathmandu), vstupy na památky (cca 25 USD/pobyt), doplatek za 1L pokoj 
v Kathmandu, Pokhaře a Chitwanu (400 Kč/noc), nepovinné spropitné nosi-
čům a další neuvedené služby.

Program: viz www.loudatour.cz

Trek v oblasti Annapuren je letos rozšířen o dvoudenní návštěvu NP Chitwan na hranicích Nepálu s Indií, kde poznáte pravou divočinu džungle. Nabídkou tohoto treku chceme 
vyhovět hlavně těm, kdo se neodvažují do velkých výšek. Trek Mardi Himal nás zavede na úpatí jedné z nejhezčích hor Himálaje, fotogenického, bezmála sedmitisícového hrotu 
Machapuchare v oblasti Annapuren. V posledních letech byly postaveny na této trase nové lodže a tak lze nyní již stany nechat doma. Navíc je tato oblast snadno dostupná od rajské 
lokality kolem Pokhary, kam jezdili na dovolenou i nepálští králové.

Dostaneme se do maximální výšky kolem 4500 m, kde nám ještě nehrozí akutní horská nemoc. Údolí dravých himálajských řek Modi River, Mardi River a Seti River jsou obdělávána 
etnikem Gurungů, kteří si uchovávají tradiční způsob života a hlavně v druhé části treku si užijeme jejich pohostinnosti. Trek je zatím málo navštěvován a tak si vychutnáme klidného 
rozjímání při pohledu na sedmitisícové štíty oblasti Annapuren, bude-li přát počasí, potom uvidíte i osmitisícovou Annapurnu I nebo vzdálenější Dhaulagiri či Manaslu.

BONUS: Duben je obdobím květu rododendronových pralesů na úpatí Himálaje! Na závěr zájezdu ochutnáme i nákupní horečku metropole Káthmándú a navštívíme i několik 
UNESCO památek - budhistické svatyně i královská města newarské kultury dynastie Malla.

28 Trekové trasy

NOVINKA



NOVINKA

29Trekové trasy

Nepál

MANASLU CIRCUIT + NP CHITWAN
› kvalitní komplexní servis v místě  › dlouholetá spolupráce s osvědčenými partnery  › nosiči po dobu treku  › minimalizace rizik 

› záchranný vrtulník v případě potřeby  › cena včetně komplexního pojištění rizik a storna  › český průvodce Čestmír Kašpar

Klasický okruh kolem masivu osmitisícové Manaslu je jednou z nejzajímavějších trekových oblastí Nepálu. První dny treku vedou dramatickou krajinou podél divoké řeky Buri (Budhi) 
Gandaki River, dostatek času plánujeme pro nejaktraktivnější část treku kolem osad Samdo a Sama, dva volné dny před sedlem ve výškách 3500 a 4000 m, kde se dostatečně 
aklimatizujeme (maximální nocleh v 4500 m) a posléze překonáme sedlo Larkya La ve výšce 5160 m a dostaneme se do povodí Marsyangdi, podél které se dostaneme zpět do 
civilizace.

Po krátké rekonvalescenci v hotelu v městečku Beshisahar se přesuneme na jih do tropických terají, kde nás čeká dvoudenní exkurze NP Chitwan s plným servisem. Na závěr si 
prohlédneme také UNESCO památky hlavního města Kathmandu s jeho neopakovatelnou atmosférou a případně i bývalého královského města Bhaktapur.

Zájezd je určen zdatnějším turistům, denní túry se pohybují kolem 6 hodin pochodu, rozhodující je zdravotní stav účastníka včetně jeho psychické odolnosti a snášenlivosti.

Doprava LET a BUS Náročnost ∞∞∞∞
Č. zájezdu Termín Cena/os.

173220 27.10. – 18.11. 2017 53.300  Kč

Navštívené oblasti: Trek kolem Manaslu – Base Camp (4400 m) – Arughat Bazar 
– sedlo Larkya La (5160 m) – Beshisahar – NP Chitwan – Kathmandu.

Ubytování:  Turistické hotely, trekingové ubytovny (lodže).

Cena zahrnuje: Letenku Praha – Kathmandu a zpět, přivítání na letišti, transfery 
z letiště v Kathmandu do Arughatu – výchozího bodu treku, z Beshisahar do NP 
Chitwan a z Chitwanu do KTM, poslední den transfer z hotelu na letiště, nepálské 
vízum na 30 dní, vstup do zakázaných a chráněných oblastí RAP, ACAP, MCAP, 
TIMS (treková legitimace, nutné foto), 3x ubytování v hotelu (2x Kathmandu a 1x 
Beshisahar) ve 2L pokojích s příslušenstvím, 2x ubytování v chatkách v NP Chi-
twan (2L pokoje s příslušenstvím), 16x ubytování na treku ve 2 a vícelůžkových 
ubytovnách – lodžích, nosiče po dobu treku (1 nosič na 2 osoby, limit 20 kg), 
zkušený český průvodce, plná penze v průběhu 2denní návštěvy NP Chitwan 
včetně všech vstupních poplatků do parku a služby místního stopaře, pojištění 
léčebných výloh, storna zájezdu a dalších rizik (podrobnosti na vyžádání), pojiš-
tění CK proti úpadku, textové a místopisné materiály.

Cena nezahrnuje: Veškerou stravu a pití (včetně během letecké dopravy 
na trase Dubai-Kathmandu a zpět), dopravu na letiště Praha-Ruzyně a zpět 
z pražského letiště, nadváhu zavazadel, místní přepravu při prohlídkách měst 
(Kathmandu, Bhaktapur), vstupy na památky (cca 25 USD/pobyt), doplatek za 
1L pokoj v Kathmandu, Beshisahar a Chitwanu (400 Kč/noc), nepovinné spro-
pitné nosičům a další neuvedené služby.

Program: viz www.loudatour.cz



Termín a cena: pro skupiny od 6 osob dle domluvy a na vyžádání. Bližší informace na www.loudatour.cz a 377 226 068. 

30 Trekové trasy

Nepál

EVEREST TREK – KLASIK
› kvalitní komplexní servis v místě   
› dlouholetá spolupráce s osvědčenými partnery 
› minimalizace rizik   
› zajištění vzletu záchranného vrtulníku v případě potřeby 
› cena včetně komplexního pojištění rizik a storna

Klasický trek do základního tábora pod Mt. Everestem (5364 m), s možnostmi výstupů 
na Kalla Pattar (5550 m), sedlo Cho-La (5330 m), Gokyo Ri (5360 m), event. i sedlo Renjo 
Pass (5360 m). Možnost kombinace programu s výstupem na Island Peak (6189 m) – 
podrobnosti a cena na vyžádání. Při cestě se seznámíte nejen s nádhernou krajinou hi-
malájských velikánů, ale i s životem prostých obyvatel těchto západní civilizaci značně 
vzdálených míst. Závěrečné dny pak strávíme v hlavním městě Nepálu – Kathmandu. 
Zde navštívíme stará královská města Patan a  Bhaktapur, posvátný Pašupatináth se 
spalovacími gháty a  nejvýznamnější centrum tibetského budhismu mimo Tibet – 
komplex Boudhanáth a stupu Swayambhunáth. Zájezd je určen zdatnějším turistům, 
denní túry se pohybují kolem 6 hodin pochodu.

Nepál

ANNAPURNA CIRCUIT
› kvalitní komplexní servis v místě  › minimalizace rizik 
› dlouholetá spolupráce s osvědčenými partnery 
› zajištění vzletu záchranného vrtulníku v případě potřeby 
› cena včetně komplexního pojištění rizik a storna

Klasický okruh kolem masivu Annapuren je jednou z  nejpopulárnějších trekových 
oblastí Nepálu. Připravili jsme 21denní verzi, kam jsme zařadili to nejlepší dle našich 
zkušeností. Projdeme severními dosud odlehlými oblastmi Horního Pisangu a Manan-
gu, pokusíme se vystoupit k nejvýše položenému himálajskému jezeru Tilicho, překo-
náme sedlo Thorung La ve výšce 5416 m a dostaneme se do monumentální vyprahlé 
krajiny Dolního Mustangu k významné buddhistické a hinduistické svatyni Muktinath. 
Dále projedeme nejhlubším údolím světa podél divoké řeky Kali Gandaki a z tohoto 
údolí potom vystoupíme nádhernou subtropickou horskou krajinou na jižní úbočí An-
napuren, kde budeme mít opět himálajské štíty a ledovce na dosah ruky. Prohlédneme 
si také památky centra západního Nepálu Pokhary i hlavního města Kathmandu s jeho 
neopakovatelnou atmosférou. Zájezd je určen zdatnějším turistům, denní túry se po-
hybují kolem 6 hodin pochodu.



Termín a cena: pro skupiny od 6 osob dle domluvy a na vyžádání. Bližší informace na www.loudatour.cz a 377 226 068. 

31Trekové trasy

Kenya, Tanzanie

KILIMANJARO + MT. KENYA + 
SAFARI
› kvalitní služby místního doprovodu   
› dlouholetá spolupráce s osvědčenými místními partnery 
› zkušenosti z minulých akcí  › minimalizace rizik 
› po stopách výstupu Hanzelky a Zikmunda   
› cena včetně komplexního pojištění rizik a storna

Zájezd s výstupem na dva významné vrcholy Afriky – nádhernou a divokou 
Mt. Kenyu a nejvyšší vrchol afrického kontinentu – Kilimanjaro. Za tímto ne-
opakovatelným poznáním vstoupíme do  vysokohorských národních parků 
Keni a Tanzanie. Součástí zájezdu je i safari v proslulé Masai Maře a návštěva 
masajské vesnice. Akce je zajištěna nosiči, kuchaři a místními horskými vůd-
ci. Je proto relativně pohodlná a nenáročná. Jedná se ale o výstupy na pě-
titisícové vrcholky a podmínkou je dobrý zdravotní stav. Nejsou vyžadovány 
žádné zkušenosti s pohybem v horách ani speciální vybavení. 

Kenya, Tanzanie

KILIMANJARO + SAFARI V NP 
AMBOSELI + NAIROBI
› kvalitní služby místního doprovodu   
› dlouholetá spolupráce s osvědčenými místními partnery 
› zkušenosti z minulých akcí  › minimalizace rizik 
› po stopách výstupu Hanzelky a Zikmunda 
› cena včetně komplexního pojištění rizik a storna

Letecky se dopravíme do Nairobi, kde přenocujeme a další den se přesu-
neme busem do Moshi v Tanzanii odkud podnikneme výstup po Marangu 
Route na vrchol. Po výstupu odpočinek při pozorování volně žijící zvěře v NP 
Amboseli. Park leží na úpatí samotného Kilimanjara a čeká zde na nás divoká 
zvěř ve své původní domovině. Akce je zajištěna nosiči kuchaři a místními 
horskými vůdci. Je proto relativně pohodlná a nenáročná. Jedná se ale o vý-
stup na pětitisícový vrcholek a podmínkou je dobrý zdravotní stav. Nejsou 
vyžadovány žádné zkušenosti s pohybem v horách ani speciální vybavení. 



Termín a cena: pro skupiny od 6 osob dle domluvy a na vyžádání. Bližší informace na www.loudatour.cz a 377 226 068. 

› Huaraz (Cordillera Blanca)

› Trujilo (archeologické památky, koupání)

› Cajamarca (incká kultura)

› Iguitos (amazonská džungle)

› Nasca (záhadné obrazce, duny)

› Arequipa (bílé město, sopky, kaňony, Pacifik)

› Titicaca (plovoucí ostrovy)

› Cusco (incké hlavní město)

› Machu Picchu (legendární město Inků)

› Lima (hlavní město, muzea)

32 Peru

PERU

NA PŘÁNÍ ANEB SESTAVTE SI SVŮJ ZÁJEZD 
 

Peru je mezi cestovateli pojem. Tato země má snad 
všechna turistická lákadla. Tichý oceán s  množstvím 
zvířat, zaledněné velehory, sopečná pohoří, pralesy 
i  rozlehlá jezera. Kromě toho skrývá Peru nepřeberné 
množství významných historických a  prehistorických 
památek. 

Díky naší osvědčené a  dlouholeté spolupráci s  peru-
ánsko-českým průvodcem poznáte Peru nejen očima 
turisty, ale i očima místního domorodce. Můžeme tak 
pro Vás připravit zájezd do Peru zcela dle Vašeho přání.  



VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. 
(dále jen „podmínky“)
Tyto Všeobecné podmínky účasti na  zájezdech jsou platné pro všechny zá-
jezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláře CK LOUDA-
TOUR,  s.r.o., a  jsou specifikovány v  uzavřené Cestovní smlouvě, jejíž nedílnou 
součástí jsou tyto Všeobecné podmínky. Platnost následujících podmínek je sta-
novena na dobu od 01. 01.2017 do vydání následujících Všeobecných podmínek. 
Veškeré minulé Všeobecné podmínky pozbývají dnem 31. 12. 2016 platnost.

I. Účastníci smluvního vztahu
Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou:

I.1) CK LOUDATOUR, s.r.o., se sídlem Mikulášské nám. 10, 326  00 Plzeň, 
IČO:  280 15 959, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, od-
díl  C, vložka 21521 (dále jen „CK LOUDATOUR“).

I.2) zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „zákaz-
ník“). Smluvní vztah mezi účastníky se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu, těmito 
všeobecnými podmínkami, platným právním řádem České republiky, zejm. zák. 
č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník. Tyto smluvní podmínky se nevztahují na po-
skytování služeb podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání (pokud služby od 
CK LOUDATOUR nakupuje za účelem svého dalšího podnikání). 

I.3) V případě, že se uzavřená smlouva o zájezdu odlišuje od těchto podmínek, má 
přednost znění smlouvy o zájezdu.

II. Předmět smluvního vztahu
Předmětem smluvního vztahu je úprava práv a  povinností smluvních stran při 
uskutečnění:

II.1) zájezdů dle katalogové nabídky, tj. předem sestavených, nabízených a pro-
dávaných souborů služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování a  jiné služby 
cestovního ruchu) za souhrnnou cenu.

II.2) zájezdů sestavených na základě individuálního požadavku zákazníka, tj. sou-
borů služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování apod.) sestavených dle indivi-
duálního přání zákazníka.

II.3) ubytovací, stravovací, dopravní nebo jiné jednotlivé služby dle individuálního 
přání zákazníka nebo dle nabídky v katalogu či na webových stránkách CK LOU-
DATOUR.

III. Vznik smluvního vztahu
III.1) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK LOUDATOUR vzniká uzavřením smlou-
vy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby (dále jen „smlouva“). 
Obsah smlouvy, resp. vymezení zájezdu či jednotlivé služby, je určen odkazem 
na číslo zájezdu nebo jiné označení zájezdu v katalogu, přímým vymezením zá-
jezdu nebo specifikací konkrétně sjednané jednotlivé služby ve smlouvě, a těmito 
podmínkami, popř. zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její ne-
dílná součást.

III.2) Smlouva o  zájezdu uzavřená písemně slouží zároveň také jako potvrzení 
o zájezdu.

III.3) Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s  obsahem 
smlouvy, souhlasí s  ní, obdržel veškeré její přílohy a  zavazuje se zaplatit smlu-
venou cenu. Podpisem smlouvy se CK LOUDATOUR zavazuje zajistit zákazníkovi 
služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

III.4) Smlouva je závazně uzavřena okamžikem připsání zálohové platby na účet 
CK LOUDATOUR nebo hotově do pokladny CK LOUDATOUR. Účastníkem zájezdu 
s nárokem na poskytnutí služeb se zákazník stává až po zaplacení ceny v plné 
výši. Pokud se tak nestane ve stanovené době dle těchto podmínek a ujednání ve 
smlouvě, je CK LOUDATOUR oprávněna od smlouvy odstoupit.

IV. Cena a platební podmínky
IV.1) CK LOUDATOUR má právo na  zaplacení ceny zájezdu či jednotlivé služby 
před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu před poskytnutím uhradit. 
Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet CK  LOUDA-
TOUR vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti. Při nedodržení 
stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má CK LOUDATOUR právo po-
žadovat smluvní pokutu ve výši 10% z neuhrazené částky. Při nedodržení stano-
veného termínu úhrady ceny zákazníkem má CK LOUDATOUR právo odstoupit 
od smlouvy, v takovém případě zákazník CK LOUDATOUR zaplatí odstupné ve výši 
dle čl. VIII.e).

IV.2) Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené ve smlouvě o zájezdu s výjimkou slu-
žeb, u nichž je uvedeno, že jejich cena v ceně zájezdu zahrnuta není. Jiné služby, 
než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, není CK LOUDATOUR povinna 
poskytnout, pokud se na jejich poskytnutí a ceně za ně CK LOUDATOUR a zákaz-
ník výslovně nedohodnou ve formě dodatku ke smlouvě o zájezdu.

IV.3) V  případě zájezdů dle katalogové nabídky nebo v  případě zájezdů sesta-

vených na  základě individuálního požadavku zákazníka je zákazník povinen při 
vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve  výši 50  % z  celkové ceny, doplatek 
je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. V přípa-
dě vzniku smluvního vztahu ve  lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu 
je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny již při vzniku smluvního vztahu.

IV.4) V  případě poskytnutí jednotlivé služby je zákazník povinen uhradit 100  % 
celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.

IV.5) CK LOUDATOUR má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu do  jednadva-
cátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, a to v případě zvýšení:

a) ceny za dopravu, vč. ceny pohonných hmot (o částku odpovídající podílu, který 
připadne na 1 zákazníka, tj. celkové zvýšení děleno počtem zákazníků),

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou 
zahrnuty v ceně zájezdu (o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu),

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průmě-
ru o více než 10 % (o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb oproti 
rozhodnému dni 1.9. předchozího roku, pro který je katalog vydáván. 

Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně do 3 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
ceny. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně vzniká CK LOUDA-
TOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z dlužné částky. V případě pro-
dlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně má CK LOUDATOUR právo od smlouvy 
odstoupit, v takovém případě zákazník CK LOUDATOUR zaplatí odstupné ve výši 
dle čl. VIII.e).

IV.6) CK LOUDATOUR má právo v případě zvýšení cen z jiných objektivních důvo-
dů, než jsou uvedeny v bodě e), zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, 
upravit příslušným způsobem cenu zájezdu a služeb. Tyto upravené ceny zájezdů 
a služeb jsou platné ode dne sdělení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy 
a služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl usku-
tečněn odlet/odjezd. CK LOUDATOUR a zákazník, s nímž byla uzavřena smlouva 
před zvýšením cen dle tohoto bodu, postupují způsobem uvedeným v čl. VII.6) 
těchto podmínek.

IV.7) CK LOUDATOUR na přání zákazníka, v případě, že je to podle okolností mož-
né, provádí změny podmínek sjednaných ve  smlouvě. Provedení každé takové 
změny podléhá zaplacení poplatku ve výši 300  Kč.

V. Slevy
V.1)  CK LOUDATOUR neposkytuje celoročně žádné slevy u zájezdů 

– jednodenních 
– s vlastní dopravou 

V.2) Lyžařské zájezdy

CK LOUDATOUR poskytne slevu na  lyžařských autobusových zájezdech ve  výši 
3   % ze základní ceny zájezdu každému účastníkovi, který se skutečně zúčastnil 
alespoň jednoho zájezdu pořádaného CK LOUDATOUR ve stejném roce, pro který 
byl katalog vydán. Stejnou slevu poskytne i účastníkům zájezdu, kteří se zájezdu 
CK LOUDATOUR skutečně zúčastnili i v roce předešlém. 

V.3) Ostatní zájezdy (cykloturistika, turistika, treky):

V.3.1) – sleva „dětská“. Pokud není uvedeno jinak poskytne CK Loudatour spolu-
cestujícím dětem do 12 let slevu 500  Kč.

V.3.2) – sleva „První moment“ ve výši 7   % ze zákl. ceny zájezdu, max. 700 Kč/os 
při úhradě zálohy do posledního únorového dne roku, pro který je katalog vydán.

V.3.3) – sleva „Včasná přihláška a  úhrada zálohy“ – účastník hradí zálohu vždy 
do 7 kalendářních dní po podpisu smlouvy. Pokud současně proběhne prokaza-
telně platba zálohy 81 a  více dní přede dnem odjezdu poskytne CK Loudatour 
následující slevy ze zákl. ceny zájezdu.

CENA ZÁJEZDU SLEVA  CENA ZÁJEZDU SLEVA

do 2.000 Kč 50  Kč  7.001 – 9.000  Kč 250  Kč 
2.001 – 3.000  Kč 100  Kč  9.001 – 11.000  Kč 300  Kč 
3.001 – 5.000  Kč 150  Kč  11.001 – 39.999  Kč 350  Kč 
5.001 – 7.000  Kč 200  Kč  od 40.000  Kč výše  700  Kč

V.3.4) – sleva „Organizační“ – platí pro jednu osobu, která zajistí dalších 5–9 osob 
– 10 %, 10–19 osob – 25 %, 20–24 osob –50 %, od 25 osob – 100 % z ceny zájezdu. 
Tato sleva je již konečná (nelze sčítat s dalšími slevami) a všechny přihlášky a úhra-
da zálohy musí být doručeny nebo zaslány organizátorem společně!

V.3.5) - sleva „Věrnostní“ – účastník katalogového zájezdu CK LOUDATOUR v roce, 
pro který byl katalog vydán, a i v roce předešlém – sleva 3  % ze základní ceny zájezdu. 

Poznámka: Výše uvedené jednotlivé slevy je možno sčítat do konečné max výše 
7  % z ceny zájezdu nebo max. 700 Kč/os (mimo bod 3.4). 

VI. Práva a povinnosti zákazníka
VI.1) K základním právům zákazníka patří:

VI.1.1) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

VI.1.2) právo vyžadovat od  CK LOUDATOUR informace o  všech skutečnostech, 
které jsou mu známy a jež se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

VI.1.3) právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s  případnými změnami 
ve smluvně sjednaných službách,

VI.1.4) právo na informace o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich 
vyřízení a sdělení, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány,

VI.1.5) právo obdržet letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný 
pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění 
zájezdu třeba, alespoň sedm dní před zahájením zájezdu,

VI.1.6) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupe-
ním od smlouvy za podmínek uvedených v čl. VIII. těchto podmínek,

VI.1.7) právo písemně oznámit CK LOUDATOUR, že se místo něho zájezdu účastní 
jiná osoba (za podmínek stanovených v § 2532 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění), a to alespoň ve lhůtě 3 dni před zahájením zájezdu,

VI.1.8) právo zjednat nápravu sám v  případě, že zájezd nemá vlastnosti, o  nichž 
CK  LOUDATOUR zákazníka ujistila nebo zákazník důvodně očekával, a CK LOUDA-
TOUR nezjednala nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí zákazník určil, popřípadě bez 
takové lhůty, vyžaduje-li se okamžitá náprava; právo na úhradu účelně vynaložených 
nákladů v případě, že zákazník zjedná nápravu sám oprávněně,

VI.1.9) právo na vytknutí vad poskytovaných služeb v souladu s čl. IX těchto podmínek,

VI.1.10) právo na ochranu osobních dat uvedených ve smlouvě o zájezdu, popř. 
dalších dokumentech,

VI.1.11) právo obdržet potvrzení o  zájezdu, popř. písemnou smlouvu o  zájezdu, 
která slouží jako potvrzení o zájezdu,

VI.1.12) právo obdržet spolu s  potvrzením o  zájezdu či smlouvou o  zájezdu jej 
nahrazujícím doklad o povinném pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře 
dle zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, obsahující označení pojišťovny, pod-
mínky pojištění a další informace s tím spojené.

VI.2) K základním povinnostem zákazníka patří:
VI.2.1) poskytnout CK LOUDATOUR součinnost, která je potřebná k řádnému zabez-
pečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně vyplnit smlouvu a předložit 
další doklady podle požadavků CK LOUDATOUR potřebné k zajištění služeb,

VI.2.2) zajistit u  osob mladších 15 let doprovod a  dohled dospělého účastníka 
v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní 
stav to vyžaduje,

VI.2.3) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let 
a mladší 18 let se účastní zájezdu bez jeho doprovodu a dohledu,

VI.2.4) bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení návrhu 
na změnu smlouvy, oznámit CK LOUDATOUR své stanovisko k případným změ-
nám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb, 

VI.2.5) zaplatit cenu zájezdu či poskytovaných služeb ve výši a termínu uvedených 
ve smlouvě,

VI.2.6) zaplatit odstupné v případech stanovených ve smlouvě či těchto podmínkách,

VI.2.7) převzít od  CK LOUDATOUR doklady nutné pro následné čerpání služeb 
a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení se všemi požadovanými doklady,

VI.2.8) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu 
i tranzitu (platný cestovní doklad, vízum apod.),

VI.2.9) dodržovat předpisy platné v navštívené zemi a splnit očkovací, popř. další 
zdravotnické povinnosti navštívené země či země tranzitu,

VI.2.10) v případě, že využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka 
zájezdu dle písm. VI.1.7 tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně ve lhůtě 
stanovené pod písm. VI.1.7 tohoto článku a doručit jej na prodejní místo, kde uza-
vřel smluvní vztah, k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že 
souhlasí s uzavřenou smlouvou a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním svých 
osobních údajů dle čl. X. písm. a) těchto podmínek, a dále podepsané prohlášení 
nového zákazníka, že splňuje podmínky účasti na zájezdu; zákazník i nový zákaz-
ník jsou v takovém případě povinni společně a nerozdílně k úhradě nákladů, které 
CK LOUDATOUR v souvislosti s touto změnou vzniknou, min. však 300  Kč,

VI.2.11) dodržovat program zájezdu a  řídit se pokyny zástupce či průvodce 
CK  LOUDATOUR,

VI.2.12) dbát o včasné uplatnění nároků dle čl. VIII. těchto podmínek,

VI.2.13) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostat-
ních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK  LOUDATOUR a  uhradit případnou 
škodu, kterou způsobil,

VI.2.14) zdržet se jednání, které by omezovalo ostatní zákazníky.
Termín a cena: pro skupiny od 6 osob dle domluvy a na vyžádání. Bližší informace na www.loudatour.cz a 377 226 068. 
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VII. Práva a povinnosti CK LOUDATOUR a změny sjednaných služeb
VII.1) CK LOUDATOUR je povinna řádně, pravdivě a  úplně informovat klienta 
o  všech rozhodných skutečnostech týkajících se služeb, které jsou CK LOUDA-
TOUR známy a jsou pro zákazníka důležité,

VII.2) CK LOUDATOUR je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu, pří-
padně při uzavření smlouvy o zájezdu, je-li uzavřena ve lhůtě kratší než 7 dnů před 
zahájením zájezdu, předat zákazníkovi doklady, jichž je pro uskutečnění zájezdu 
třeba, jako například letenku, poukaz k ubytování nebo stravování apod.,

VII.3) CK LOUDATOUR není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec 
předem potvrzených a zaplacených služeb,

VII.4) CK LOUDATOUR je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ 
úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,

VII.5) Změny a  odchylky jednotlivých služeb CK LOUDATOUR od  dohodnutého 
obsahu jsou z nutných důvodů přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu do-
pravy, letecké nebo jiné dopravní společnosti, typu dopravního prostředku (bude-
-li ve stejné či vyšší kvalitě), příjezdových/příletových a odjezdových/odletových 
míst, mezizastávek/mezipřistání, změnu ubytování (bude-li náhradní ubytování 
ve stejné či vyšší kategorii), popř. programu během zájezdu,

VII.6) Bude-li CK LOUDATOUR nucena z objektivních důvodů před zahájením čer-
pání služeb změnit podmínky smlouvy, je CK LOUDATOUR povinna tyto změny 
bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi a navrhnout mu změnu smlouvy. 
Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit či zda 
od smlouvy odstoupí. Lhůta pro odstoupení zákazníka od smlouvy činí 5 dnů ode 
dne doručení návrhu na změnu smlouvy. Neodstoupí-li zákazník v této lhůtě, má 
se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. Je-li součástí změny i zvýšení ceny zá-
jezdu, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně ve lhůtě 5 dní ode dne doručení 
oznámení o změně. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně vzniká 
CK LOUDATOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10   % z dlužné částky. 
V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně má CK LOUDATOUR právo 
od smlouvy odstoupit, v  takovém případě zákazník CK LOUDATOUR zaplatí od-
stupné ve výši dle čl. VIII. e),

VII.7) Jestliže po zahájení zájezdu CK LOUDATOUR neposkytne či zjistí, že nemůže 
poskytnout sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, je povinna 
bez zbytečného odkladu a  bezplatně provést taková opatření, aby zájezd mohl 
pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani pro-
střednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno ve smlouvě, nebo zákazník toto 
náhradní řešení nepřijme, je CK LOUDATOUR povinna bez zbytečného odkladu 
vrátit zákazníkovi rozdíl v  ceně a  zajistit přepravu zákazníka na  místo odjezdu, 
popřípadě na jiné ujednané místo,

VII.8) CK LOUDATOUR je oprávněna zrušit zájezd či jednotlivou službu před zahá-
jením jejich čerpání, a to zejména pokud z vážných důvodů, které nemohla ovliv-
nit, nemůže dodržet podmínky smlouvy (z důvodu tzv. vyšší moci) či nebude-li 
před zahájením zájezdu dosaženo stanoveného minimálního počtu zákazníků. 
V těchto případech není CK LOUDATOUR povinna hradit zákazníkovi jakékoliv pe-
nále či pokuty. V případě nenaplnění zájezdu potřebným počtem klientů k odjetí 
zájezdovým autobusem si CK LOUDATOUR vyhrazuje právo realizovat dopravu 
různě velkými mikrobusy, či event. zájezd zrušit,

VII.9) Minimální počet nutný k realizaci zájezdu zájezdovým autobusem je 
20 účastníků, v případě realizace zájezdu mikrobusem je pak minimální počet 
nutný k realizaci zájezdu přiměřeně nižší (dle velikosti použitého mikrobusu). 
CK oznámí zákazníkovi zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu 
účastníků v dále uvedených lhůtách: 
– u zájezdů trvající 1–2 dny nejpozději 3 dny přede dnem odjezdu 
– u zájezdů trvající 3–6 dnů nejpozději 5 dnů přede dnem odjezdu 
– u zájezdů trvající 7–14 dnů nejpozději 7 dnů přede dnem odjezdu 
– u zájezdů trvajících déle než 15 dnů nejpozději 14 dnů přede dnem odjezdu.

CK zákazníkovi tuto skutečnost písemně oznámí a vrátí mu zaplacenou cenu 
zájezdu bez zbytečného prodlení v plné výši. 

VIII. Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)
VIII.1) CK LOUDATOUR je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním 
jednotlivých služeb odstoupit z důvodu

1.a) zrušení zájezdu či poskytnutí jednotlivé služby, 
1.b) porušení povinnosti zákazníkem.

VIII.2) Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním 
jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy 
2.a) bez uvedení důvodu,  
2.b) poruší-li CK LOUDATOUR své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu či 
zákonem, 
2.c) v jiných případech stanovených těmito podmínkami či zákonem.

Písemné odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde zájezd 
nebo služby koupil; účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení a potvrzení 

o jeho přijetí ze strany CK LOUDATOUR.

VIII.3) Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. VIII.1 bod 1.a 
či čl. VII.6, CK LOUDATOUR nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpoví-
dající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li CK LOUDATOUR takový 
zájezd nabídnout, a uzavře s ním o takovém náhradním zájezdu novou smlouvu.

VIII.4) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od  smlouvy porušení povinností ze 
strany CK LOUDATOUR nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je CK LOUDA-
TOUR povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela 
na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit 
odstupné.

VIII.5) Není-li důvodem odstoupení zákazníka od  smlouvy porušení povinností 
CK LOUDATOUR stanovených smlouvou nebo odstoupí-li CK LOUDATOUR 
od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem je zákazník povinen uhra-
dit CK LOUDATOUR následující odstupné – stornopoplatek:

5.1) autobusové zájezdy 
–  do 81 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 5   % z ceny zájezdu 

– min. však 500 Kč/osobu,
–  80–61 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 10  % z ceny zájezdu 

– min. však 1000 Kč/os.,
–  60–46 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 30  % z ceny 

zájezdu – min. však 1000 Kč/os.,
– 45–31 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 50  % z ceny zájezdu, 
– 30–16 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 70  % z ceny zájezdu, 
–  v době kratší než 16 dní před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 100  % 

z ceny zájezdu,
–  pokud se účastník nedostaví, zmešká odjezd, či je ze zájezdu vyloučen, má 

CK LOUDATOUR s.r.o. nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. 

Odstupné (storno poplatky) se neplatí v  případě, že zákazník za  sebe zajistí 
náhradu. Tuto změnu je zákazník povinen okamžitě ohlásit CK LOUDATOUR 
a  oznámit veškeré údaje náhradníka nejpozději 3 dny před odjezdem. Poplatek 
za změnu zákazníka (účastníka) činí 300 Kč/změna. U zájezdů do zemí s vízovou 
povinností a  u  veškerých leteckých zájezdů jsou však změny zákazníků možné 
jen tehdy, pokud tak umožňují aktuální podmínky konkrétního státu, destinace 
a  letecké společnosti. Zákazník i nový zákazník jsou v  takovém případě povinni 
společně a nerozdílně uhradit kromě poplatku za změnu i veškeré náklady, které 
CK LOUDATOUR v souvislosti s touto změnou vzniknou.

Podmínky pro úhradu 80 % z odstupného – stornopoplatku cestovní kan-
celáří (vztahuje se pouze na  autobusové zájezdy a  pokud není u  zájezdu 
uvedeno jinak)
– pokud zákazník, účastník nemůže nastoupit cestu a zúčastnit se akce, na kterou 
uzavřel Cestovní smlouvu, z důvodu vážné nemoci, úrazu, či těhotenství uhradí 
mu CK LOUDATOUR po předložení dokladů (zprávy od lékaře, či z nemocni-
ce, neschopenky) 80  % z výše uvedených stornopoplatků. 

Minimální stornopoplatek činí vždy 500 Kč/osobu.

Důvody je nutno prokázat úředním dokladem nejpozději do 21 dnů od zruše-
ní účasti, jinak nárok na vrácení peněz propadá a platí plně výše uvedené 
stornovací poplatky!
5.2) zájezdy s vlastní dopravou a letecké zájezdy 
–  od okamžiku úhrady zálohy do 40. dne před odjezdem se odstupné (stornopo-

platek) rovná výši uhrazené zálohy (50 % ceny zájezdu)
– v době kratší než 40 dnů před odjezdem činí stornopoplatek 100  % z ceny zájezdu 

VIII.6) Pokud není u zájezdů s vlastní dopravou uzavřeno zákazníkem individuálně 
či prostřednictvím CK LOUDATOUR pojištění na storno zájezdu, platí plně a bez 
výjimky stornopodmínky dle bodu 5.2 při odstoupení od smlouvy zákazníkem, 
a to z jakéhokoliv důvodu. 
U zájezdů s vlastní dopravou (bod 5.2) proto velmi doporučujeme uzavření indi-
viduálního pojištění na storno zájezdu pro případ vážné nemoci, úrazu, živelné 
události, trestného činu, úmrtí pojištěného, či úmrtí blízké osoby. Toto pojištění 
na  vyžádání můžeme zprostředkovat u  pojišťovny UNION a.s. Pojištění je však 
vázáno na uzavření pojištění na léčebné výlohy a další pojištění. Výši úhrady po-
jistného a veškeré podmínky tohoto pojištění jsou k dispozici v CK LOUDATOUR 
nebo CK LOUDATOUR sdělí na vyžádání. 

VIII.7) CK LOUDATOUR má právo započíst odstupné oproti složené záloze nebo 
zaplacené ceně; v případě, že zákazník uhradil do dne odstoupení jako zálohu niž-
ší částku než činí odstupné, je povinen tento rozdíl dorovnat nejpozději do 3  dnů 
ode dne odstoupení. V  případě prodlení zákazníka s  doplacením rozdílu vzniká 
CK LOUDATOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10   % z dlužné částky.

VIII.8) Pokud zákazník bez předchozího odstoupení od  smlouvy nebo z  důvodu 
porušení svých povinností nenastoupí na zájezd, zmešká odjezd/odlet či nevyčer-
pá sjednanou službu, hradí 100   % ceny sjednaných služeb. Uvedené se vztahuje 
i na případy, kdy zákazník uhradil pouze zálohu; zákazník je v tomto případě povinen 
neprodleně celkovou cenu sjednaných služeb doplatit.

VIII.9) Celkovou cenou sjednaných služeb se rozumí konečná prodejní cena včet-
ně všech fakultativních služeb zakoupených zákazníkem.

IX. Způsob uplatnění práva při nesplnění povinnosti (reklamace)
IX.1) Poskytování služeb CK LOUDATOUR zákazníkům, odpovědnost za poskytnu-
té služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními 
smlouvy uzavřené mezi CK LOUDATOUR a zákazníkem, vč. jejích příloh, těmito 
podmínkami, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 
ruchu a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX.2) V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjedná-
ny ve smlouvě s CK LOUDATOUR, může zákazník uplatnit své právo z odpověd-
nosti za tuto vadu (dále jen „reklamace“).

IX.3) Reklamaci lze uplatnit ústně prokazatelným způsobem nebo písemně 
s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci 
u CK  LOUDATOUR bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytované 
služby tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované služby, nejpoz-
ději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, a to v provozovně nebo sídle CK LOU-
DATOUR, popř. v prodejním místě, kde zákazník uzavřel smlouvu.

IX.4) Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.

IX.5) CK LOUDATOUR je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího 
přijetí, pokud nebude třeba vyžádat stanovisko zahraničního partnera CK LOUDA-
TOUR, kdy se lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů.

IX.6) Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh, popř. následek není závislý 
na vůli, činnosti a postupu CK LOUDATOUR (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou 
na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije ob-
jednané, zaplacené a CK LOUDATOUR zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi 
nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

IX.7) CK LOUDATOUR neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi, kterou ne-
zavinila cestovní kancelář ani jiní dodavatelé služeb poskytnutých v rámci zájezdu 
či kterou způsobila třetí osoba nebo zákazník sám.

X. Pojištění
X.1) CK LOUDATOUR je povinna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., v platném zně-
ní, mít po celou dobu své podnikatelské činnosti uzavřenou pojistnou smlouvu 
pro případ svého úpadku, na  jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění 
v případech, kdy CK LOUDATOUR z důvodu svého úpadku:
– neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, 
pokud je tato doprava součástí zájezdu, 
– nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se 
zájezd neuskutečnil, nebo 
–  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně 

poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

X.2) Cestovní pojištění 

V  ceně veškerých tuzemských a  zahraničních zájezdů s  vlastní dopravou není 
zahrnuto žádné pojištění. V ceně autobusových zahraničních zájezdů CYKLOTU-
RISTIKA, TURISTIKA a LYŽOVÁNÍ je za každého účastníka uzavřeno pojištění, které 
se vztahuje min. na: 
– pojištění léčebných výloh v zahraničí (tj. náklady vzniklé v důsledku smrti, úrazu 
nebo akutního onemocnění pojištěného) – náklady se rozumí ambulantní lékařské 
ošetření vč. předepsaných léků, hospitalizace v  nemocnici, přeprava pojištěného 
do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady na přepravu pojištěného do vlasti, 
náklady na přepravu tělesných ostatků, náklady na koupi nebo opravu dioptrických 
brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomůcek, ambulantní ošetření chrupu,
– asistenční služby – 24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí,
– pojištění odpovědnosti za škodu (podrobnosti na vyžádání). 

V ceně leteckých zahraničních zájezdů TURISTIKA a TREKOVÉ TRASY je za každé-
ho účastníka uzavřeno rozšířené pojištění, včetně pojištění storna a dalších rizik 
– podrobnosti na vyžádání.

V případě pojistné události je partnerem pojišťovny přímo pojištěný zákazník. Vždy 
se spojte telefonicky s asistenční službou (viz telefon na kartičce), která funguje 
nepřetržitě 24 hodin denně. Při mimořádné nutné platbě v  hotovosti si neza-
pomeňte nechat vystavit příslušné doklady o zaplacení, včetně lékařské zprávy. 
Pro tento případ mějte u sebe hotovost (doporučujeme cca 100 EUR) na úhradu 
případných nutných nákladů (po návratu pak Vaše potvrzené náklady vyúčtujete 
s pojišťovnou). Kartičku obdržíte od průvodce zájezdu v autobusu! 

Evropské cestovní pojištění (má každý občan ČR)
Každý účastník je povinen mít při sobě během zájezdu i vlastní „Evropský průkaz zdra-
votního pojištění“. Dle našich zkušeností je ošetření na tuto kartičku většinou adminis-
trativně jednodušší (většinou není požadovaná v nemocnicích úhrada) než na kartičku 
našeho uzavřeného komerčního pojištění, kdy je vždy požadovaná příslušná úhrada 
za poskytnutý výkon (na základě dokladů si pak zpětnou úhradu od pojišťovny vyřizuje 
každý pojištěný účastník). Komerční pojištění je pak potřebné a využíváno na nadstan-
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dardní úkony, jako svozy vrtulníkem a sanitkou, převozy do ČR atd.

X.3) CK LOUDATOUR není povinna nahradit škodu vzniklou z  porušení závazku 
ze smlouvy nad částku přesahující omezení stanovené příslušnými mezinárodní-
mi smlouvami, kterými je ČR vázána (např. při dopravě letadlem dle Montrealské 
úmluvy CK LOUDATOUR neodpovídá za škody vzniklé tím, že došlo k usmrcení 
nebo zranění zákazníka, jestliže se nehoda, která způsobila usmrcení nebo zra-
nění, stala na palubě letadla nebo v průběhu jakýchkoliv operací při nastupování 
do letadla nebo vystupování z něho, které přesahují u zákazníka částku 100.000 
jednotek zvláštních práv čerpání (SDR), jestliže ke škodě nedošlo výlučně nedba-
lostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím dopravce nebo jeho zaměst-
nanců nebo agentů; za škodu přesahující 4.150 jednotek zvláštních práv čerpání 
(SDR) v případě škody způsobené zpožděním letecké dopravy; za škodu přesahu-
jící 1.000 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR) u každého zákazníka při přepravě 
zavazadel v případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění; tím nejsou dotčena 
ustanovení příslušných právních předpisů, jimiž se odpovědnost CK LOUDATOUR 
za škodu způsobenou porušením právní povinnosti řídí, pokud taková ustanovení 
stanoví povinnost nahradit vzniklou škodu v nižší výši).

XI. Další ujednání a podmínky
Podpisem smlouvy berou zákazníci na vědomí m.j. i následující skutečnosti:
XI.1) Organizační vedoucí zájezdu mají obecné vědomosti a znalosti pro vedení 
akcí v horách a  na  cyklotrasách. Nejsou však horskými vůdci v  „alpském“ slova 
smyslu, tzn. že nevlastní licenci pro horské vůdce v dané oblasti vydanou místními 
úřady. Každý zákazník se účastní všech programů dle katalogu jako individuální 
účastník na vlastní rizika,
XI.2) Každý zákazník je povinen se seznámit s podmínkami pojištění zvoleného zájezdu, 
XI.3) Sportovního programu v horách a na cyklotrasách se každý účastní pouze 
v míře odpovídající své momentální fyzické a psychické kondici, technickým zna-
lostem a zkušenostem. 
XI. 4) Vedoucí zájezdu (průvodce) je oprávněn zakázat individuální program, popř. 
vyloučit účastníka z části programu, pokud účastníkův zdravotní stav, jeho zku-
šenosti, znalosti či vybavení neodpovídají náročnosti programu. Ve zcela mimo-
řádných případech (např. vulgární chování vůči ostatním účastníkům či místním 
obyvatelům, soustavné nedodržování pokynů průvodce a z něj plynoucí narušo-
vání programu zájezdu, nadměrná konzumace alkoholu či jiných omamných lá-
tek, porušování právních předpisů apod.) může být účastník vyloučen ze zájezdu. 
XI.5) S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, 
nepříznivé počasí a další nepředvídatelné okolnosti může vedoucí zájezdu (prů-
vodce) plánovaný program omezit, změnit, zrušit jej a nahradit programem jiným. 
XI.6) Nutná změna programu v průběhu zájezdu je vyhrazena CK LOUDATOUR a je 
v pravomoci vedoucího zájezdu (průvodce). 
XI.7) CK LOUDATOUR neodpovídá za nepříznivé následky neodvratitelných a ne-
předvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí 
a stavů, které nemůže svojí činností ovlivnit.

Zdravotní stav: Na všechny zájezdy, zejména pak na zájezdy všech sportovních 
kategorií (cykloturistika, turistika, treky) musí zákazník nastoupit zdravý a  znalý 
specifických požadavků pro danou kategorii zájezdu. Nesmí skrývat žádné zdra-
votní potíže a před zájezdem ve svém vlastním zájmu projde lékařskou prohlídkou. 
Pro zájezdy s výstupy nad 4500  m a výše a pro účastníky nad 60 let věku doporu-
čuje CK LOUDATOUR odbornou lékařskou prohlídku. 

Zájezdy pro skupiny: Naše cestovní kancelář po mnohaletých zkušenostech na-
bízí vybrané zájezdy z našeho katalogu pro ucelené skupiny či kolektivy (oddílům, 
sport. klubům, firmám, libovolným skupinám). Skupinám může naše CK na vlastní 
přání připravit dle individuálních požadavků zájezdy do jiných oblastí, které nej-
sou vypsány v katalogu. Vaše představy zasílejte samostatně s uvedením kontaktní 
osoby. Organizátorovi skupiny poskytujeme místo zdarma, či slevu dle našich 
podmínek (viz výše). U  skupinových zájezdů neplatí katalogové ceny a  budou 
stanoveny následně dohodou.

XII. Přepravní řád 
XII.1) Tento přepravní řád platí pro přepravu osob a věcí nepravidelnou hromad-
nou přepravou osob, kterou zajišťuje CK LOUDATOUR v rámci pořádání zájezdů, 
případně také pouze jako jednotlivou službu cestovního ruchu ve smyslu zákona 
č. 159/1999 Sb. a stanoví práva a povinnosti osoby přepravované (dále jen „zákaz-
ník“) a CK LOUDATOUR. 

XII.2) Přepravu poskytne CK LOUDATOUR zákazníkovi, který se prokáže platnou 
smlouvou, na základě které je taková přeprava sjednána. Zákazník se při převzetí 
smlouvy přesvědčí, zda byla sjednána podle jeho požadavků. 

XII.3) Za splnění smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než 
smluveném rozsahu, došlo-li v souladu s těmito podmínkami k oprávněnému 
vyloučení zákazníka z přepravy řidičem nebo osobou CK LOUDATOUR. 

XII.4) Zákazník může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení a to místo, 
které je mu přiděleno řidičem nebo CK LOUDATOUR. 

XII.5) Přeprava zvířat je na přepravě pořádané CK LOUDATOUR vyloučena. 

XII.6) Jako příruční zavazadlo má zákazník právo vzít s sebou do vozidla bezplatně 
maximálně 1 příruční zavazadlo (snadno přenosné věci), které zákazník má u sebe 
a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem. 
Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry 20 × 30 × 40 cm. Ostatní zavazadla 
musí být umístěna v zavazadlovém prostoru.

XII.7) Bezplatně lze pro jednoho zákazníka přepravit v zavazadlovém prostoru 
2 zavazadla, jejichž rozměry v součtu nepřesahují 30 x 60 x 100 cm a jejichž cel-
ková hmotnost (obě zavazadla) nepřesahuje 30 kg. 

XII.8) Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se přepravují pouze 
v případě, že je jejich přeprava sjednána smlouvou o zájezdu, ve které je takové 
zavazadlo specifikováno. V takovém případě je přeprava nestandardního zavaza-
dla zpoplatněna. 

XII.9) Zákazník je povinen zkontrolovat uložení všech svých cestovních zavazadel 
v zavazadlovém prostoru. Zákazník je povinen nahlásit řidiči přepravu cenného 
cestovního zavazadla, jehož hodnota přesahuje 8 000 Kč, nebo zavazadla vyža-
dujícího uložení v určité poloze, případně zavazadla vyžadujícího nestandardní 
způsob manipulace. Takové nahlášení je nutno učinit výhradně písemně a musí 
obsahovat identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, popř. č. smlouvy), stručný popis 
zavazadla a celkovou hodnotu věcí v něm uložených. Cestovní zavazadla, jejichž 
hodnota přesahuje 20 000 Kč, nejsou k přepravě přijímána. 

XII.10) Zavazadla v zavazadlovém prostoru musí být označena jménem a příjme-
ním cestujícího nebo jiným způsobem, podle kterého by bylo možné jednoznačně 
určit vlastníka zavazadla. Povinnost označit zavazadlo přísluší zákazníkovi. Zajišťo-
vání bezpečné manipulace s těmito zavazadly a dohled na ně přísluší zákazníkovi. 

XII.11) Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlast-
nostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob 
nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li stanoveno jinak. 

XII.12) Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla nebo zjistí-li zákazník při výdeji 
cestovního zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla 
nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned řidiče nebo CK LOUDATOUR 
o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu 
se smlouvou o zájezdu nezbytnou součást žádosti o náhradu škody, která musí 
být uplatněna písemně. 

XII.13) Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má zákazník právo na vrácení za-
placeného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného 
cestovního zavazadla. 

XII.14) Při poškození cestovního zavazadla má zákazník právo na náhradu škody, 
která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhra-
dy stanovené při ztrátě cestovního zavazadla. 

XII.15) Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestov-
ním zavazadle způsobené, nemůže převyšovat částku 8 000 Kč za jedno cestovní 
zavazadlo, pokud zákazník nepředloží písemný doklad o nahlášení hodnoty za-
vazadla řidiči podle tohoto přepravního řádu. V případě, že toto prokáže, je výše 
škody omezena částkou uvedenou v tomto přepravním řádu. 

XII.16) CK LOUDATOUR neodpovídá za škodu na přepravovaném cestovním za-
vazadle, pokud ztráta, poškození nebo zpožděný výdej cestovního zavazadla byly 
způsobeny za těchto podmínek: 

• obal neodpovídá povaze přepravované věci, k poškození zavazadla došlo pou-
hým tlakem jiných zavazadel, 

• obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které obsahem cestovního zavazadla 
být nesmějí, např. živá zvířata, potraviny a nápoje, v takových obalech, které nej-
sou odolné vůči pádu či tlaku, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah cestov-
ního zavazadla nepravdivě deklarován, 

• obsahem cestovního zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti, 

• nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které 
dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, 

• jednáním zákazníka, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravo-
vaného cestovního zavazadla. 

XII.17) CK LOUDATOUR nenese žádnou odpovědnost za příruční zavazadla a věci, 
které jsou přepravovány v prostoru pro cestující. 

XII.18) CK LOUDATOUR je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o zákazníky 
při poskytování přepravních služeb povinna zajistit zejména: 

• pořádek, čistotu a klid ve vozidle • takový způsob používání reprodukčních za-
řízení ve vozidle, který by nebyl na obtíž klientům, s výjimkou zařízení sloužících 
k informaci klientů 

XII.19) Zákazník je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se 
všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo 
bezpečnost ostatních klientů, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na 
osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní zákazníky. Zákazníkovi 
není při přepravě zejména dovoleno: 

• mluvit za jízdy na řidiče, 

• otvírat za jízdy dveře vozidla, 

• zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v pro-
storu, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, 

• bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
• kouřit ve vozidle, 

• chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hla-
sitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní zákazníky jiným nevhodným 
chováním, 

• používat hlasitě mobilní telefony, 

• znečisťovat nebo poškozovat vozidlo. 

XII.20) Zákazník je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů řidiče a pově-
řených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy (zejmé-
na pokynů týkajících se bezpečnostních pásů, bezpečného uložení zavazadel 
v prostoru pro přepravu cestujících, pohybu po autokaru a v jeho bezprostřed-
ním okolí, pokynů při manipulaci se zavazadly atp.). Zákazník může nastoupit do 
vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vcho-
dy a  východy, musí zákazník pro výstup nebo nástup použít dveře podle jejich 
označení. Přednost mají vystupující zákazníci před nastupujícími. Zastaví-li vozidlo 
z provozních důvodů mimo plánovanou zastávku, může zákazník vystoupit jen se 
souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je 
zákazník povinen na pokyn pověřené osoby nebo řidiče z vozidla vystoupit a do 
vozidla opět nastoupit. 

XII.21) Zákazník, který byl vyloučen z přepravy řidičem nebo zástupcem CK LOU-
DATOUR, nemá právo na vrácení zaplacené ceny zájezdu. 

XII.22) Pokud CK LOUDATOUR nabízí i možnost přepravy sportovního vybavení 
(dále jen „vybavení“) jako např. jízdní kola vč. elektrokol, tandemů a vícemístných 
kol, koloběžky, lyže, snadno přenosné lodě apod., je to v popisu zájezdu vždy 
výslovně uvedeno. Přeprava může být placená samostatně nebo může být zahr-
nuta v ceně zájezdu. Pro přepravu tohoto vybavení se neuzavírá zvláštní přepravní 
smlouva. 

XII.23) CK LOUDATOUR přijímá k přepravě sportovního vybavení pouze předmě-
ty o ceně maximálně 35.000 Kč. Vybavení překračující tuto hodnotu je zákazník 
povinen písemně nahlásit CK LOUDATOUR, v opačném případě CK LOUDATOUR 
nebo přepravce nemusí takové vybavení k přepravě přijmout.

XII.24) Zákazník je povinen v případě potřeby zajistit výpomoc při nakládce a vy-
kládce vybavení. Zákazník je dále povinen využít pro ochranu sportovního vyba-
vení před poškozením veškeré obaly a další ochranné prvky, které jsou k dispozici. 

XII.25) Při poškození vybavení má zákazník nárok na náhradu prokázané vzniklé 
škody, nejvýše však do maximální hodnoty 35.000 Kč. Nárok zákazníka na náhra-
dy škody se snižuje v případě, že k poškození došlo z důvodu porušení tohoto 
přepravního řádu, případně že porušení přepravního řádu vedlo ke zvětšení škody.

XIII. Závěrečná ustanovení
XIII.1) Zákazník, který poskytnul CK LOUDATOUR své osobní údaje, potvrzuje, že 
jím poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, 
elektronická adresa, číslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, národ-
nost a pohlaví, jsou přesné a pravdivé a souhlasí s tím, aby tyto byly zpracovány 
a použity CK LOUDATOUR jako správcem nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to 
v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa, 
číslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, národnost a pohlaví za úče-
lem uzavření a  realizace smlouvy a  v  rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště 
a  elektronická adresa za  účelem možnosti informování zákazníka o  dalších zá-
jezdech či jednotlivých služeb CK LOUDATOUR po dobu 5 let nebo do doby, kdy 
bude tento souhlas zákazníkem odvolán. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou 
formou na  adresu sídla správce, a  dále má práva dle § 21 zák.č.  101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů a  o  změně některých zákonů, ve  znění pozdějších 
předpisů, tj. zejména právo přístupu ke  svým osobním údajům, právo na  infor-
maci o jejich případném zpracovateli a zdroji, právo žádat jejich opravu, doplnění, 
zablokování nebo likvidaci, právo požadovat na správci, aby se zdržel jednání, kte-
rým došlo k porušení jeho práv, aby odstranil vzniklý stav či poskytl omluvu nebo 
jiné zadostiučinění, právo na peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce poru-
šeno účastníkovo právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či prá-
vo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci.

XIII.2) Vzájemné vztahy CK LOUDATOUR a  zákazníka se řídí právem a  právními 
předpisy České republiky. Případné spory budou řešeny před příslušným soudem 
České republiky. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy 
a jednotlivé služby cestovního ruchu poskytnuté CK LOUDATOUR a tvoří nedíl-
nou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK LOUDATOUR. 

XIII.3) CK LOUDATOUR s.r.o.: je pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. 
u UNION POISŤOVŇA a. s. 
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