


18. SEZONA

Vážení klienti, milí cestovatelé,
vítejte v 18. sezoně. Jako zkušení cestovatelé jistě víte, že Chorvatsko patří mezi velmi populární 
a oblíbenou zemi. V Chorvatsku se stále nejvíce pohybujeme v oblíbeném letovisku na Makarské 
riviéře – Baška Voda. Zde většinou zůstávají osvědčené penziony. Zajistili jsme ubytování i v pěk-
ných apartmánech. Myslíme na vás, aby naše penziony patřily mezi cenově dostupné. Proto by-
chom vám rádi doporučili nabídku First Minute. Koupit dovolenou v nabídce First Minute nenese-
te žádné riziko: termín i ubytování můžete zdarma změnit ještě deset dnů před odjezdem. Jsme 
ochotni Vám poskytnout veškeré informace k pobytům z naší nabídky. Chtěli bychom, aby Váš 
pobyt u moře byl plný pohody, slunce a krásných prožitků za velmi výhodné a dostupné ceny. 
Děkujeme všem, kteří jste s námi doposud cestovali v tak divoké covidové době a podpořili nás 
v téhle těžké situaci. V případě, že si u nás zakoupíte jakýkoliv zájezd a byla by opět nepříznivá 
situace pro cestování, tak získáváte 100% vrácení Vašich peněz. Věříme, že úsilí a výdrž, které 
jsme museli v sezoně 2021 vynaložit se nám všem vrátí a budeme moci zase svobodně cestovat. 
Přejeme Vám krásné a neopakovatelné zážitky na cestách s naší CK AMÁLKATOUR.

FIRST MINUTE – ČASOVÁ SLEVA
GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY PŘI VÝBĚRU REKREACE 
VYBÍRÁTE JAKÝKOLIV TERMÍN NA LÉTO 2022
POBYT NA 7 NOCÍ   6.800,– Kč / dospělá osoba * 5.800,– Kč / dítě do 12 let  
POBYT NA 14 NOCÍ 10.800,– Kč / dospělá osoba * 8.500,– Kč / dítě do 12 let  
Do 22. 12. 2021 akční cenu potvrdíte podpisem Cestovní smlouvy a uhrazením zálohy 50%

FIRST MINUTE – ČASOVÁ SLEVA 
PŘI VČASNÉ REZERVACI POBYTU DO 28. 2. 2022
VYBÍRÁTE JAKÝKOLIV TERMÍN NA LÉTO 2022
POBYT NA 7 NOCÍ    7.800,– Kč / dospělá osoba * 6.500 Kč,– / dítě do 12 let   
POBYT NA 14 NOCÍ 12.800,– Kč / dospělá osoba * 8.900 Kč,– / dítě do 12 let  
Do 28. 2. 2022 akční cenu potvrdíte podpisem Cestovní smlouvy a uhrazením zálohy 50%

UVEDENÉ CENY JSOU KOMPLETNÍ A ZAHRNUJÍ: 7/14 x ubytování v penzionech LIZA,  
PALMA, SNĚŽANA, pobytovou taxu, autobusovou dopravu, českou polopenzi, služby české-
ho delegáta, spotřebu vody a elektřiny, pojištění CK proti úpadku, povlečení a závěrečný úklid.
Pokud má klient zájem o jinou kombinaci služeb, například pouze o ubytování a dopravu 
nebo ubytování s polopenzí, vybírá z platného ceníku služeb pro rok 2022.

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA: 
,,OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ MOŘE“

TERMÍN
KOMPLETNÍ CENA

Dospělá osoba Dítě do 12ti let
OTVÍRÁNÍ MOŘE

10. 6. – 19. 6. 6.800,– Kč 5.800,– KčZAVÍRÁNÍ MOŘE
16. 9. – 25. 9.

Jedná se o kompletní balíček služeb za výhodnou cenu. 
V kompletní ceně je zahrnuto: 7x ubytování, pobytová taxa, 
autobusová doprava, česká polopenze, služby českého delegáta, 
spotřeba vody a elektřiny, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, 
povlečení a závěrečný úklid. 
V případě vlastní dopravy či stravy sleva z kompletní ceny 1.000,– Kč/na osobu. 
Příplatek za neobsazené lůžko 2.000,– Kč/pobyt



CESTUJTE S NÁMI DO CHORVATSKA….
LETOVISKO BAŠKA VODA – NÁŠ TIP, LÉTO, JAK MÁ BÝT!

Letovisko Baška Voda se nachází na Makarské riviéře a je jedno z nejatraktivnějších  
městeček, které je umístěno pod horským masivem Biokovo s nejvyšší horou sv. Jure  
(1762 m n. m.). Disponuje všemi základními turistickými službami a to poštou, obchody, re-
stauracemi, směnárnami, bankomaty, turistickým informačním centrem a zdravotní ambu-
lancí s první pomocí. Nechybí zde ani taverny, konoby, bistra a pizzérie a pro děti dětské 
hřiště a trampolíny. K večerní procházce vybízí krásný přístav s promenádou, který nabízí 
trhy se suvenýry, letní terasy a plážové bary s cluby. Původní rybářská vesnice, dnes mo-
derní turistické městečko známé svou pohostinností, tradicemi, ekologicky chráněnou příro-
dou, průzračným mořem s pozvolným vstupem a širokými plážemi z jemných oblázků až 
hrubého písku lemované borovicovými lesy. Díky velkému výběru vodních aktivit si vodní 
sporty užijete. Můžete vyzkoušet jachting, windsurfing, vodní lyže, parasailing nebo školu 
potápění. Půjčují zde také lodě, vodní skútry, šlapadla a kola pro cyklistiku v horách. 

Delegát v místě pobytu  
Naprostou samozřejmostí je česky mluvící delegát, který zastupuje cestovní kancelář v zahra-
ničí. Jeho povinnost je řešit a pomáhat klientům v rámci ubytování a služeb nabízených ze 
strany CK Amálkatour. Organizuje informační schůzku, řeší technické problémy, pomáhá při 
nemoci a úrazu. Nezajišťuje však služby lékaře, převozu a asistence, které jsou plně v kom-
petenci asistenčních služeb pojišťoven, kterou klient v případě nutnosti kontaktuje. Není povi-
nen klientům pomáhat či zajistit odvoz do nemocnice, na policii, řešit pokuty, poplatky, odtaže-
ní vozidel apod. Delegát má svoji pracovní dobu, ale v případě vážných problémů je klientům 
k dispozici i mimo ni. V pokynech na cestu uvádíme kontaktní telefonní číslo. 

SPECIÁLNÍ AKCE PRO RODINY S DĚTMI
S BOHATÝM A ZÁBAVNÝM AMINAČNÍM PROGRAMEM 

Užijte si parádní letní dovolenou v Chorvatsku! Oblázkové pláže v destinaci BAŠKA VODA 
vyhovují rodinám s dětmi. Najdete zde dětské hřiště pro nejmenší děti i nově vybudované 
odpočinkové hřiště pro starší děti s mnoha atrakcemi, pozvolný vstup do moře a za poplatek 
sprchy, slunečníky a lehátka. Vyberte si pro Vaši rodinu ubytování, které Vám nejvíce vyhovu-
je – pokoje, studia nebo apartmány s vlastní kuchyní. Cestovní kancelář si pro Vaše děti při-
pravila v termínu 22. 7. – 31. 7. 2022 ANIMAČNÍ PROGRAM S PIRÁTKOU AMÁLKOU, 
který Vašim dětem během pobytu zajistí spoustu zážitků a soutěží. Úmyslem je obohatit dě-
tem pobyt, aktivně využít volný čas, rozvíjet jim tvořivost a přitom se především skvěle pobavit! 
Animační program je určen pro děti od 3 let do 13 let. Po celou dobu animace se o Vaše děti 
starají animátoři. Jde o zástupce cestovní kanceláře, kteří mají předem připravený zábavný 
program, věnují dětem aktivní pozornost a dbají především na jejich bezpečnost. Animátoři 
dodržují Etický kodex animátora včetně absolvování kurzu první pomoci. Vzhledem k podsta-
tě animačního programu nesou odpovědnost za děti rodiče, zákonní zástupci či jimi pověřené 
osoby. Zájem o animační program domluví zákonný zástupce v daný den přímo v destinaci  
s animátorem, vyplní vstupní formulář a po ukončení programu dítě vyzvedne.
Díky animačnímu programu, kde jsou Vaše děti šťastné a poznávají nové kamarády, 
si můžete sami vychutnat chvíle zaslouženého odpočinku u moře!

CENÍK ZA 
JEDNOTLIVÉ SLUŽBY DOPRAVA UBYTOVÁNÍ POLOPENZE

DÍTĚ OD 3 DO 13 LET 2.000,– Kč 3.000,– Kč 1.800,– Kč
DOSPĚLÁ OSOBA 2.200,– Kč 4.000,– Kč 2.300,– Kč

Animační program pro malé cestovatelé je v ceně zájezdu
CESTA ZA POKLADEM – hledání mapy, pirátské hry, truhla plná zlatých dukátů
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY – vyrábění podmořského světa, malování na kameny
ZÁBAVNÉ CVIČENÍ – olympiáda, psychomotorický padák, překážkové soutěže
DĚTSKÝ KARNEVAL – disko show, předávání diplomů, vyrábění masek
TÉMATICKÉ DNY – svět dinosaurů, hrdinové z pohádek, indiáni 

(vyrábění totemu, indiánských čelenek)



NAŠE NOVINKA

 WIFI PŘIPOJENÍ
 KLIMATIZACE
 PARKOVÁNÍ U PENZIONU
 RESTAURACE S BAREM 
 A VENKOVNÍ KRYTOU TERASOU
 ANIMAČNÍ PROGRAMY 
 PRO RODINY S DĚTMI

MAKARSKÁ RIVIÉRA – letovisko BAŠKA VODA
Penzion PALMA
Nachází se v klidnější, horní části Bašky Vody. Vzdálenost od 
oblázkové pláže je 350 m a od centra 200 m. K ubytování nabí-
zíme 2 až 3 lůžkové vkusně zařízené pokoje, vždy s vlastním 
sociálním zařízením, sprchovým koutem, balkonem, s výhle-
dem na hory, některé na moře. Všechny pokoje jsou vybavené 
klimatizací a mají společnou lednicí na chodbě. Na 1. patře je  
k dispozici společná plně zařízená kuchyň, pro případné vlastní 
vaření. Součástí penzionu je vnitřní restaurační jídelna a pro-
storná, venkovní, krytá terasa, která slouží pro všechny klienty 
s polopenzí a hlavně jako zázemí pro klienty odjíždějící do ČR. 
K dispozici je před odjezdem sprchový kout a oddělené WC, 
vše ve spodní části penzionu. Je zde možné zakoupit různé 
občerstvení. Servíruje se jednotná polopenze. Parkování osob-
ních automobilů je zajištěno přímo u penzionu.



Penzion SNĚŽANA
Nachází se v klidnější, horní části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže je 350 m a od centra  
250 m. K ubytování nabízíme prostorné 2 až 4 lůžkové vkusně zařízené pokoje, s vlastním 
sociálním zařízením, sprchovým koutem, s vlastní lednicí a balkonem s výhledem na moře. 
Pokoje ve druhém a třetím patře disponují klimatizací. Možnost vlastního vaření ve společné 
vybavené kuchyni na chodbě penzionu. Polopenze v Bašce Vodě se podává v restaurační 
jídelně nebo na venkovní kryté terase v penzionu PALMA, který je vzdálený od penzionu 
SNĚŽANA 120 m. Servíruje se zde jednotná česká polopenze, vše ve stylu české kuchyně. 
Parkování osobních automobilů je zajištěno přímo u penzionu za poplatek. 

Vila LIZA
Nachází se v klidnější, horní části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže je 390 m a od centra  
200 m. K ubytování nabízíme prostorné 2–3 lůžkové pokoje (možnost přistýlky), moderně 
zařízené, s balkonem a klimatizací nebo 4–5 lůžkové apartmány s vlastní kuchyní a velkou 
terasou. Všechny pokoje a apartmány disponují vlastním sociálním zařízením a sprchovým 
koutem. Možnost vlastního vaření ve společné plně vybavené kuchyni s jídelním koutem. 
Polopenze v Bašce Vodě se podává v restaurační jídelně nebo na venkovní kryté terase  
v penzionu PALMA, který je vzdálený od vily LIZA 150 m. Servíruje se zde jednotná česká 
polopenze, vše ve stylu české kuchyně. Parkování osobních automobilů je zajištěno přímo  
u penzionu za poplatek. 
Možnost grilování na 
venkovní přízemní terase. 

CENÍK SLUŽEB 
PENZION PALMA, LIZA, SNĚŽANA

POKOJES KLIMATIZACÍ
ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, pobytovou taxu, 
závěrečný úklid, spotřebu vody 
a elektřiny, služby českého delegáta,
povlečení, pojištění CK proti úpadku

SLEVY PRO DĚTI:
Dítě do 12-ti let ze základní ceny 
 za ubytování ...........................1.000 Kč
Dítě do 3 let (bez služeb) ...... ZDARMA

OSTATNÍ SLUŽBY:
Autobusová doprava .............. 2.400 Kč
Polopenze / dospělá osoba .... 2.600 Kč
Polopenze / dítě do 12-ti let .... 1.900 Kč
Možnost dokoupení 
 pouze snídaní ........................... 800 Kč
Možnost dokoupení 
 pouze českých večeří ............1.900 Kč
Možnost dokoupení 
 chorvatských večeří ...............2.500 Kč

OSTATNÍ PŘÍPLATKY:
Klimatizace – platí se 
 v místě pobytu za použití ........5€ / den 
Parkovné / auto .................. 50 Kč / den 
Neobsazené lůžko ...... 2.000 Kč / pobyt
Studio 
 s vlastní kuchyní ...  500 Kč / os. / pobyt
Pobyt se psem / pes ....  1.000 Kč / pobyt

TERMÍN
ZÁJEZDU

ZÁKLADNÍ CENA
UBYTOVÁNÍ / os.

27.5. – 5.6. 2.800,– Kč
3.6. – 12.6. 3.400,– Kč
10.6. – 19.6. 3.800,– Kč
17.6. – 26.6. 4.200,– Kč
24.6. – 3.7. 4.400,– Kč
1.7. – 10.7. 4.600,– Kč
8.7. – 17.7. 4.600,– Kč

15.7. – 24.7. 4.600,– Kč
22.7. – 31.7. 4.600,– Kč
29.7. – 7.8. 4.600,– Kč
5.8. – 14.8. 4.600,– Kč
12.8. – 21.8. 4.600,– Kč
19.8. – 28.8. 4.600,– Kč
26.8. – 4.9. 4.400,– Kč
2.9. – 11.9. 3.900,– Kč
9.9. – 18.9. 3.500,– Kč

16.9. – 25.9. 2.800,– Kč



BAŠKA VODA – UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
STUDIA * APARTMÁNY
Apartmány a studia se nachází v klidnější, horní části Bašky Vody. Vzdálenost od pláže je 
250–400 m a od centra 200 m. K ubytování nabízíme klimatizované 2–4 lůžkové moderně 
zařízené apartmány nebo studia s vlastní kuchyní, vždy s vlastním sociálním zařízením, 
sprchovým koutem, balkonem, některé s výhledem na moře a wifi připojením. Parkování 
osobních automobilů je zajištěno přímo u domu.

APARTMÁN KATICA 250 m od moře

STUDIA DIANA 400 m od moře

STUDIA RADMAN 280 m od moře

MODERNÍ POKOJE ZVONIMIR 250 m od moře

CENÍK SLUŽEB
TERMÍNY UBYTOVÁNÍ Apartmány + studia

UBYTOVÁNÍ 7 nocí + TAXA ZÁKLADNÍ CENA / osoba

4. 6. – 11. 6. * 11. 6. – 18. 6. * 18. 6. – 25. 6.
* 3. 9. – 10. 9. * 10. 9. – 17. 9. 4.300,– Kč

25. 6. – 2. 7. * 2. 7. – 9. 7. * 9. 7. – 16. 7. * 16. 7. – 23. 7.
* 23. 7. – 30. 7. * 30. 7. – 6. 8. * 6. 8. – 13. 8. 

* 13. 8. – 20. 8. * 20. 8. – 27. 8. * 27. 8. – 3. 9.
4.800,– Kč

NÁŠ TIP

PŘÍPLATKY: AUTOBUSOVÁ DOPRA-
VA 2.400 Kč, ČESKÁ POLOPENZE  
2.600 Kč/ dospělá os. 
POLOPENZE dítě do 12 let 1.900 Kč  
SLEVY: děti do 12 let ze základní ceny 
za ubytování 800 Kč, dítě do 3 let bez 
služeb – ZDARMA



PŘÍPLATKY: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
2.400 Kč, CHORVATSKÁ POLOPENZE 
2.900 Kč / dospělá os. 
POLOPENZE dítě do 12 let 2.100 Kč

SLEVY: děti do 12 let ze základní ceny 
za ubytování 800 Kč, dítě do 3 let bez 
služeb – ZDARMA

CHORVATSKO 
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH 

PODSTRANA – SPLITSKÁ RIVIÉRA – APARTMÁNY ANA
Ubytování v apartmánech 2 + 2 nebo 4 + 2 přímo na pláži.
s vlastní kuchyní, ledničkou a klimatizací, wc, s koupelnou a velkou balkonovou 
terasou k moři. Součástí zahradní plochy je soukromý bazén.

CENÍK SLUŽEB – SPLITSKÁ RIVIÉRA
LIBOVOLNÉ TERMÍNY

UBYTOVÁNÍ
Apartmány ANA

ZÁKLADNÍ CENA
UBYTOVÁNÍ 

+ TAXA 1 noc / osoba

APARTMÁN 2 + 2    800,– Kč (červen, září)
1.000,– Kč (červenec, srpen)

APARTMÁN 4 + 2    700,– Kč (červen, září)
   900,– Kč (červenec, srpen)

DUČE – OMIŠSKÁ RIVIÉRA – PENZION ŠIME – APARTMÁNY
10 metrů od písečné pláže, parkování přímo u domu. K ubytování nabízíme 
3–4 lůžkové apartmány s vlastní kuchyní, ledničkou a klimatizací, wc, balkon 
Možnost dokoupení polopenze v sousední pizzérii.

DUČE – PENZION STIPE – APARTMÁNY
Moderní třípatrový dům se nachází pouhých 30 m od písečné pláže v mír-
ném kopci. K dispozici jsou  2–4 lůžková studia/apartmány s vlastní kuchyní, 
sociálním zařízením a balkónem. Většina ubytovacích kapacit má výhled  
na moře! Parkování je zajištěno přímo u penzionu. Součástí penzionu jsou 
velké letní terasy. V blízkosti domu je pizzerie Vall s výběrem místních  
specialit, kde je možné dokoupit polopenzi na celý pobyt.

CENÍK SLUŽEB – OMIŠSKÁ RIVIÉRA

TERMÍNY  UBYTOVÁNÍ
Penzion STIPE, ŠIME

ZÁKLADNÍ CENA
UBYTOVÁNÍ 

7 nocí + TAXA / osoba
4. 6. – 11. 6. * 11. 6. – 18. 6. * 18. 6. – 25. 6. 

* 3. 9. – 10. 9. * 10. 9. – 17. 9. 4.500,– Kč
25. 6. – 2. 7. * 2. 7. – 9. 7. * 9. 7. – 16. 7. * 16. 7. – 23. 7. 

* 23. 7. – 30. 7. * 30. 7. – 6. 8. * 6. 8. – 13. 8. 
* 13. 8. – 20. 8. * 20. 8. – 27. 8. * 27. 8. – 3. 9.

4.800,– Kč

PŘÍPLATKY: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
2.400 Kč, CHORVATSKÁ POLOPENZE 
450 Kč / dospělá os. / den
POLOPENZE dítě do 12 let 300 Kč / den

SLEVY: děti do 12 let ze základní 
ceny za ubytování – 1.000 Kč / pobyt, 
dítě do 3 let bez služeb – ZDARMA



TRASA NÁSTUPNÍ MÍSTA PŘÍPLATEK

A

KOSTELEC NAD ORLICÍ, HRADEC 
KRÁLOVÉ, PARDUBICE, CHRUDIM, 
VYSOKÉ MÝTO, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
ČESKÁ TŘEBOVÁ, LITOMYŠL, SVITAVY

300,– Kč

LETOVICE, BOSKOVICE 100,– Kč
BLANSKO, BRNO, MIKULOV BEZ PŘÍPLATKU

B OSTRAVA, FRÝDEK MÍSTEK, NOVÝ JIČÍN 400,– Kč
OLOMOUC, PROSTĚJOV 200,– Kč

C
PRAHA, LIBEREC, MLADÁ BOLESLAV,
KOLÍN, PŘÍBRAM, MILEVSKO, PÍSEK,
ČESKÉ BUDĚJOVICE

400,– KčSPOLEHNĚTE SE NA NEJLEPŠÍ 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIONU
Pojistěte si svůj zájezd již při jeho zakoupení v cestovní kanceláři 
a získáte výhodný balíček pojištění od Union pojišťovny:

pojištění zrušení objednaných služeb (zájezdu)
 pojištění léčebných výloh v zahraničí
 pojištění zavazadel
 pojištění odpovědnosti
 úrazové pojištění
 pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
 nonstop telefonické služby asistenční společnosti Eurocross  

 Assistance na čísle +420 2 9633 9644

Cestujete s námi již více než 15 let

844 111 211      www.unionpojistovna.cz


