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ÚVODNÍ SLOVO SLEVY POSKYTOVANÉ V ROCE 2019

Vážení klienti.
Reagujeme na rozmach využívání komunikačních technologií a podstatný důraz v prezentaci naší nabídky přenášíme na její elek-
tronickou verzi. Proto v Ceníku na rok 2019 naleznete základní informace (termíny, ceny, slevy, …) pouze u těch destinacích, do 
kterých míří převážná část našich klientů. Na všechny ostatní destinace zde naleznete krátké odkazy. Podrobné informace, termíny, 
ceny, slevy, foto či příp. videosekvence o všech lokalitách naleznete na našich webových stránkách. Pokud nemáte na internet 
přístup, nebo vám bude něco nejasné – kontaktujte nás, rádi vám poradíme ve výběru vaší naturistické rekreace. Případné změny, 
aktuality, akční nabídky, apod. vám budeme průběžně zasílat našimi Newslettery. 

Jak již bylo uvedeno na titulní straně, tento Ceník zahrnuje základní informace týkající se naturistické rekreace 
v FKK-resortech a kempech a LifeStyle-resortech, nabízené našimi německými partnery – německými 
touroperátory Oböna a Miramare Reisen.
Vzhledem k rozšiřující se nabídce plaveb na jachtách Silva a Vjeko jsme i pro rok 2019 vydali samo-
statný katalog, zahrnující plavby naturistické, tematické, skupinové a plavby pro klienty s plavkami. 
Kromě těchto plaveb vám nabízíme další naturistické plavby na jachtách, clipperech a cruiserech, jak ve 
Středozemním moři, tak i v Karibiku.

Další zásadním prvkem je způsob cenové nabídky naturistických pobytů zajišťovaných prostřednictvím našich německých part-
nerů a označených „EU“. Každá rezervace „EU“ je posuzována jako individuální objednávka, individuálně bude 
proto také stanovena příslušná kalkulace vaší rekreace. Ceny pobytů „EU“, uvedené v tomto Ceníku, jsou převzaty 
z německých ceníků v EUR a považujte je za ceny orientační, v zásadě ale platné. V případě vašeho zájmu o tuto rekreaci bude 
postupováno následovně:

� na základě vaší poptávky vám zašleme návrh Smlouvy o zájezdu / Závazné objednávky služby (dále jen CS), v kterém bude 
 kompletní kalkulace vaší rekreace uvedena v CZK, příp. v EUR, při přepočtu EUR/CZK bude postupováno tak, jak je uvedeno dále  
 „pod čarou“ (viz        ).
� vy sami si předem určíte, v jaké měně budete svoji rekreaci hradit a toto bude vyznačeno na návrhu CS, kterou následně pode- 
 píšete, předáte naší CK (mailem, poštou, osobně …) a uhradíte zálohu na příslušný účet (CZK, EUR – KB, FIO-banka), který bude  
 na CS rovněž uveden, resp. v hotovosti v naší kanceláři.
� dále už bude postupováno standardně – rezervace vaší rekreace u našich německých kolegů, její potvrzení, vyúčtování, dopla- 
 tek, odbavení. 

U zájezdů organizovaných naší CK a označených „NT“ jsou ceny uvedeny v CZK, pro naše zahraniční partnery a klienty, zejména  
ze Slovenska a Německa, pak v EUR (obvykle na webu).
U rekreace a zájezdů organizovaných našimi českými partnery „CZ“ jsou ceny, slevy, atd. uvedeny dle jejich dispozic.
Věříme, že výše uvedené změny vám budou ku prospěchu při výběru a zajištění vaší rekreace a těšíme se na vaše objednávky. 

A závěrem jedna potěšující informace – v těsném sousedství našeho sídla v Černošicích jsme otevřeli na adrese 
Dr. Janského 2346, novou „kamennou“ kancelář. Rádi vás u nás přivítáme – parkování zajištěno na našem 
pozemku, železniční stanice Černošice-Mokropsy vzdálena cca 350 metrů, pravidelný provoz osobních vlaků  
z/do stanice Praha hl.n. v max. půlhodinovém  taktu.  Ing. František Hájek mladší

 Ing. František Hájek starší

Rekreaci je možno uhradit jak v CZK (hotově v CK, vkladem či převodem na naše CZK-účty u KB 
a FIO-banky), tak v EUR (hotově v CK, vkladem či převodem na naše EUR-účty v KB a FIO-bance). 

Cena rekreace v CZK = tabulková cena v EUR dle ceníků německých touroperátorů x kurz EUR/
CZK deklarovaný v den vystavení návrhu „Smlouvy o zájezdu / Objednávky služby“ na stránkách všech 
webových prezentací CK NT (v den zpracování tohoto Ceníku EUR/CZK = 26,30). Pokud je cena doplňko-
vých služeb (bus, letenka, cestovní pojištění, …) stanovena subdodavatelem v CZK, pak budou tyto služby 
v tomto návrhu uvedeny vždy v CZK a pokud v EUR, pak rovněž v EUR, s přepočtem na CZK. Při cenách za 
ubytování se stravou vychází základní cena z obsazenosti pokoje 2 plně platícími osobami. www.naturtravel.cz

  Slevy „ŠETŘÍME“ – např. 14-11, 7=6, 20%, 5%, EZ=DZ
 či za brzké objednání jsou uvedeny vždy v příslušné části Ceníku u dané lokality nebo zájezdu

NEPŘEHLÉDNĚTE
TERMÍNOVANÉ SLEVY PRO ROK 2019 = SLEVY ZA BRZKÉ OBJEDNÁNÍ

do 31. 12. 2018
• FM = Plavby na jachtě Silva po Jadranu / Chorvatsko
• FM = Plavby na jachtě Vjeko po Jadranu / Chorvatsko
• 10% = Grottamirinda / Serranova / Itálie

do 31. 1. 2019
• 15% = Ada Bojana / Ulcinj / Černá Hora  
• 10% = Solaris / Istrie / Chorvatsko – bungalovy a appartementy, sleva platí z ceny ubytování (plná úhrada do 15. 2.)
• 10% = Solaris / Istrie / Chorvatsko – mobilhomy 
• 15% = Panorama / Zakynthos / Řecko  
• 25% = Domaine Laborde / Dordogne / Francie
• 14=9 a 7=5 = Pizzo Greco / Itálie – mobilhomy a typ Villeta, do 08. 6. a od 07. 9.  
• 25% = CHM Montalivet / Francie, platí při pobytu v některých termínech (info na www.naturtravel.cz)

do 15. 2. 2019
• 10% = Koversada / Istrie / Chorvatsko – appartementy (plná úhrada do 28. 2.)

do 28. 2. 2019
• 15% = Vera Playa / Španělsko (plná úhrada do 10. 3.), sleva platí z ceny ubytování a stravování 
• 20% = CHM Montalivet / Francie, platí při pobytu v některých termínech (info na www.naturtravel.cz)
• 10% = Ada Bojana / Ulcinj / Černá Hora při zaknihování v období 01. 2.-28. 2.
• 20% = Domaine Laborde / Dordogne / Francie
• 21=13 = Pizzo Greco / Itálie – mobilhomy a typ Villeta,do 08. 6. a od 07. 9.

do 31. 3. 2019
• 10% = Vera Playa / Španělsko (plná úhrada do 10. 4.), sleva platí z ceny ubytování a stravování při zaknihování v období  
 01. 3.-31. 3.
• 10% = Panorama / Zakynthos / Řecko při zaknihování v období 01. 2.-31. 3.
• 15% = Finca Robusto / Montgó / Španělsko

do 30. 4. 2019  
• 10%, resp. 7% = Poblado Naturista / Španělsko – appartementy, v některých termínech
• 25% = CHM Montalivet / Francie, platí při pobytu v některých termínech „babího léta“ (info na www.naturtravel.cz)

do 31. 5. 2019  
• 20% = CHM Montalivet / Francie, platí při pobytu v některých termínech „babího léta“ (info na www.naturtravel.cz)
• 10% = Vera Playa / Španělsko – pro pobyty po 15. 9., sleva platí z ceny ubytování a stravování při zaknihování v období  
 01. 4.-31. 5.
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PRODEJ „LAST MINUTE“ 
NAŠI PARTNEŘI A TEDY 
ANI NAŠE CK OBVYKLE 

NEPOUŽÍVÁME
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Kategorie cen se slevou:
ZDARMA = děti do 2 let, bez služeb
Cena zahrnuje: ubytování a objednané stravování /HP+/, k večeři  
v době 19-21 hod. místní vína, pivo a nealkoholické nápoje, pobyto-
vou taxu, parkování, příp. pojištění CK pro případ úpadku (pouze při 
kombinaci pobyt+bus) 
Cena nezahrnuje: neobjednané stravování, nápoje, které nejsou 
součástí objednaného stravování, dopravu z/do ČR (příp. BUS = 
od 2 190 Kč/os.), cestovní pojištění

Pozn.: pobyt je možný na min. 5 nocí v období 15. 6.-02. 9.,  
jinak na min. 3 noci * v sousední Lanterně se konají v termínech  
24. 5.-28. 5. a 24. 6.-08. 7. hlučnější folklorní akce, slyšitelné  
i v Solarisu * v období 29. 6.-06. 7. je resort uzavřen * pobyt čtyřno-
hých miláčků není v bungalovech možný * část pláže přizpůsobena 
invalidům * jednolůžkový pokoj, na vyžádání a pouze pro držitele  
INF-Holiday karty – zajistí naše CK při objednání pobytu za 20 EUR/os. 
starší 15 let)

V klidné části resortu, přímo u pláže jsou umístěny komfortní klima-
tizované mobilhomy.
Cena zahrnuje: ubytování, parkování, příp. pojištění CK pro pří-
pad úpadku (pouze při kombinaci pobyt+bus)
Cena nezahrnuje: stravování, nápoje, pobytovou taxu, závěreč-
ný úklid, dopravu z/do ČR (příp.BUS = od 2 190 Kč/os.), cestovní 
pojištění
Úhrada na místě: závěrečný úklid = 30 EUR * pobytová taxa 
1 EUR/os. a noc, děti ve věku 12-17 let platí 50%, děti do 11 let 
taxu neplatí

Pozn.: pobyt je možný na min. 5 nocí v období 13. 7.-20. 8., jinak 
na 3 noci * v sousední  Lanterně se konají  v termínech 24. 5.-28. 5.  
a 24. 6.-08. 7. hlučnější folklorní akce, slyšitelné i v Solarisu  
* čtyřnozí miláčkové nejsou vítáni * je nutno si přivézt vlastní ruč-
níky, osušky a povlečení (nebo si 
v resortu zapůjčit povlečení za asi  
19 EUR/postel a týden a ručníky 
za asi 10 EUR/os.)

Příplatky, odpočty: fakultativně - dětská postýlka = za poplatek 
5 EUR/den a pouze na vyžádání * poplatek za čtyřnohé miláčky ve 
výši cca 10 EUR/den a pouze v Typech Klima a na vyžádání

Cena zahrnuje: ubytování, pobytovou taxu, parkování, příp. pojiš-
tění CK pro případ úpadku (pouze při kombinaci pobyt+bus)

Cena nezahrnuje: stravování, nápoje, dopravu z/do ČR (příp. BUS  
= od 2 190 Kč/os.), cestovní pojištění

Pozn.: pobyt je možný na min. 7 nocí v období 14. 6.-01. 9., jinak na 
min. 5 nocí (kratší pobyt na vyžádání a za příplatek asi 20 %) * v sou- 
sední Lanterně se konají v termínech 24. 5.-28. 5. a 24. 6.-08. 7. 
hlučnější folklorní akce, slyšitelné i v Solarisu * v období 29. 6.-06. 7. 
je resort uzavřen * část pláže přizpůsobena invalidům * obsazení  
appartementu 1 osobou - na vyžádání a pouze pro držitele INF-Holiday 
karty – zajistí naše CK při objednání pobytu za 20 EUR/os. starší 15 let 
* čtyřnozí miláčkové za poplatek a pouze v appartementech Typ Klima

EU032-SOLARIS
2019-bungalovy

04.5.-25.5.
09.9.-21.9. 25.5.-08.6.

08.6.-15.6.
02.9.-09.9.

15.6.-29.6.
07.7.-27.7.
24.8.-02.9.

27.7.-24.8.

Cena za osobu a noc v EUR strava osob                                   Z/S                            příjezd/odjezd DENNĚ

Typ A - Superior jednolůžkový HP+ 2 39 55 59 67 72

Typ A - jednolůžkový HP+ 1 60 83 88 100 108

Typ A1 - Superior Klima   HP+ 2 39 62 66 75 81

Typ A1 - Klima jednolůžkový HP+ 1 60 93 99 113 121

Typ Superior Suite A    HP+ 2 52 74 78 89 98

EU032-SOLARIS
2019-appartementy

19.4.-10.5.
21.9.-30.9.

08.9.-21.9. 10.5.-31.5. 01.9.-08.9. 31.5.-14.6.
14.6.-29.6.
07.7.-26.7.
23.8.-01.9.

26.7.-23.8.

Cena za appartement 
a noc v EUR strava osob                          Z/S                            příjezd/odjezd DENNĚ

Typ 3A  SV až 3 34 49 65 72 91 107 124

Typ 3A1 - Premium Klima SV až 3 34 49 71 75 98 116 135

Typ 4A SV až 4 37 57 73 80 102 120 148

Typ 4A1 - Premium Klima SV až 4 37 57 79 85 110 131 159

EU032-SOLARIS
2019-mobilhomy

20.4.-04.5.
13.9.-30.9.

04.5.-01.6.
07.9.-13.9.

01.6.-22.6. 22.6.-13.7.
20.8.-07.9. 13.7.-20.8.

Cena za mobilhome 
a noc v EUR strava osob                 Z/S                            příjezd/odjezd DENNĚ

MH - Premium Comfort SV až 5 69 88 144 163 188

MH - Premium Suite SV až 2 63 75 119 138 175

Sleva 10% platí při pobytu v bungalovech a appartementech při objednání do 31. 1. 
a plné úhradě do 15. 2.

Sleva 10% platí při pobytu v mobilhomech při objednání do 31. 1.  

SOLARIS – ŠETŘÍME 2019      10%i
Slevy 
nelze 

kombinovat

Objednejte 
co nejdříve!

Objednejte 
co nejdříve!

Objednejte 
co nejdříve!

Podrobný popis všech destinací, lokalit, ubytovacích kapacit a kempů, foto i několik videoklipů z nich, naleznete na našich webových 
stránkách www.naturtravel.cz nebo www.dovolenabezplavek.cz, 
na Facebooku (viz odkaz na našich webech), příp. kontaktujte naši CK Natur Travel s.r.o. 

NATUR TRAVEL s.r.o., člen ACK ČR
Sídlo: Černošice, dr. Janského 1045; Kancelář: Černošice, dr. Janského 2346
Poštovní adresa: Natur Travel s.r.o., dr. Janského 1045, 252 28 Černošice
GPS: 49´56´58.348“N, 14´19´46.010“E 
Telefon + fax: +420 257 317 946, Mobil: +420 603 418 474 
E-mail: info@naturtravel.cz, info@plavby-jadran.cz
Web: www.naturtravel.cz a www.dovolenabezplavek.cz (náš kompletní katalog), 
 www.plavby-jadran.cz (plavby nejen po Jadranu), www.cknt.cz (provizní prodej)
IČO: 47550465; DIČ: CZ47550465; registrace: MěS v Praze, vložka C21941
Pojištění CK Natur Travel pro případ úpadku: Pojišťovna UNIQA - Certifikáty, týkající se tohoto pojištění naleznete  
na našich webových stránkách (dle novely zákona 159/99 Sb. se týká pouze kombinace „pobyt+doprava“ zajišťované kompletně 
CK Natur Travel).
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Kategorie cen se slevou = sleva:
A = ZDARMA = dítě do 3 let, bez služeb, ve všech typech ubytování
B = 1 dítě 3-11 let se 2 plně platícími osobami v Typ VA a LA
C = 1 dítě 3-11 let s 1 plně platící osobou v Typ S, VA a LA nebo  
3. osoba starší 12 let na přistýlce v Typ VA a LA
Příplatky, odpočty: pokud je pouze snídaně /UF/, pak sleva  
5 EUR os./noc 
Cena zahrnuje: ubytování a objednané stravování, parkování  
1 auta, pojištění CK pro případ úpadku (pouze při kombinaci pobyt+bus) 
Cena nezahrnuje: neobjednané stravování, nápoje (kromě nápojů k sní- 
dani), pobytovou taxu, dopravu z/do ČR (příp. BUS = od 2 190 Kč/os.), 
cestovní pojištění

Úhrada při zaknihování rekreace: povinně - pobytová taxa u osob 
starších 18 let= 1,40 EUR/os. a den v období 01. 6.-30. 9., v ostatní době 
1,10 EUR/os. a den, osoby ve věku 12-18 let hradí 50%, děti do 12 let 
taxu neplatí, poplatek za parkování 2. auta = 3 EUR/den 
Pozn.: pobyt čtyřnohých miláčků není možný * všechny ubytovací 
kapacity jsou klimatizovány * # jednolůžkový pokoj, na vyžádání  
a pouze pro držitele INF-Holiday karty – zajistí naše CK při objednání 
pobytu za 20 EUR/os. starší 15 let) * fakultativně - dětská postýl-
ka na vyžádání = zdarma * v případě možnosti příplatek za pokoj  
„na mořskou stranu“ = 3 EUR/pokoj a noc

Cena zahrnuje: ubytování, parkování 1 auta, příp. pojištění CK pro 
případ úpadku (pouze při kombinaci pobyt+bus)
Cena nezahrnuje: stravování, nápoje, dopravu z/do ČR (příp. BUS 
= od 2 190 Kč/os.), pobytovou taxu, cestovní pojištění
Úhrada při zaknihování rekreace: pobytová taxa u osob star-
ších 18 let=  1,40 EUR/os. a den v období 01. 6.-30. 9., v ostatní době   
1,10 EUR/os. a den, osoby ve věku 12-18 let hradí 50%, děti do 12 let 

taxu neplatí, poplatek za parkování 2. auta = 3 EUR/den * možno při-
koupit polopenzi /HP/ za 30 EUR/os. a den
Pozn.: pobyt čtyřnohých miláčků není možný * všechny ubytovací 
kapacity jsou klimatizovány * # jednotlivec musí být držitelem karty 
INF-Holiday = 20 EUR/os. starší 15 let  * v případě možnosti příplatek 
za pokoj „na mořskou stranu“ = 6 EUR/appartement a noc * fakulta-
tivně – dětská postýlka na vyžádání zdarma

Kategorie cen se slevou:
ZDARMA = 1 dítě do 2 let, bez služeb nebo 1 dítě 2-6 let s 2 plně platící-
mi osobami, na přistýlce v Typ C21  
B = 3. osoba starší 7 let s 2 plně platícími osobami v Typ C21 
Příplatky, odpočty: pokud je pouze snídaně /UF/, pak sleva 5 EUR/os. 
a den oproti ceně /HP/
Cena zahrnuje: ubytování a objednané stravování, parkoviště, pobyto-
vou taxu, pojištění CK pro případ úpadku (pouze při kombinaci pobyt+bus)
Cena nezahrnuje: neobjednané stravování, nápoje kromě snídaně,  

dopravu z/do ČR (příp. BUS = od 2 190 Kč/os.), cestovní pojištění
Úhrada na místě: fakultativně – dětská postýlka = 5 EUR/den, nut-
no objednat při zaknihování * poplatek za čtyřnohé miláčky ve výši od  
10 EUR za den, min. 70 EUR/pobyt
Pozn.: Typ C2 = pro 2 osoby, Typ C21 = až pro 3 osoby * min. doba 
pobytu 5 nocí, kratší pobyt na vyžádání a za poplatek * ubytovací kapacita 
je zařazena do kategorie 2* a je těsně před rekonstrukcí, tomu odpovídá  
i stav budov a vybavení (údajně bude tato kapacita po rekonstrukci zařa-
zena do  kategorie 4 * a hlavně – asi nebude již FKK) 

Cena zahrnuje: ubytování, parkovné, pobytovou taxu, pojištění CK 
pro případ úpadku (pouze při kombinaci pobyt+bus)
Cena nezahrnuje: stravování, nápoje, dopravu z/do ČR (příp. BUS = 
od 2 190 Kč/os.), cestovní pojištění 
Úhrada na místě: fakultativně - polopenze /HP/ = asi 20 EUR/os.  

a den, děti do 6 let = asi 10 EUR/os. a den (úhrada na místě - restaura-
ce v areálu bungalovů) * dětská postýlka = 5 EUR/den, nutno objednat 
předem * poplatek za čtyřnohé miláčky ve výši od 10 EUR/den, min. 
70 EUR/pobyt
Pozn.: min. doba pobytu 5 nocí, kratší pobyt na vyžádání a za poplatek

Cena zahrnuje: ubytování, parkovné, pojištění CK pro případ úpadku 
(pouze při kombinaci pobyt+bus). Cena nezahrnuje: stravování, nápoje, 
závěrečný úklid, pobytové a administrativní poplatky, dopravu z/do ČR (příp. 
BUS = od 2 190 Kč/os.), cestovní pojištění. 
Úhrada při zaknihování rekreace: závěrečný úklid = 40 EUR
Úhrada na místě: vratná kauce 100 EUR, přihlašovací poplatek při 

příjezdu = 1,20 EUR/os. a den, pobytová taxa cca 1,10 EUR/dosp.os.  
a den, děti 12-18 let platí 50% a děti do 12 let taxu neplatí 
Pozn.: min. doba pobytu 5 nocí * čtyřnozí miláčkové nejsou vítáni, 
nutno si přivézt vlastní povlečení, osušky, utěrky a ručníky (zapůjčení 
povlečení asi 20 EUR/2 osoby, ručníků asi 12 EUR/os., nutno objednat 
zároveň s rezervací pobytu)

EU033-KOVERSADA
2019-bungalovy 17.5.-24.5.

24.5.-14.6.
01.9.-08.9.

14.6.-28.6.
25.8.-01.9.

28.6.-05.7.
18.8.-25.8. 05.7.-18.8. 08.9.-29.9.

Cena za osobu a noc v EUR 
při (x) osobách

strava osob                 Z/S                              příjezd/odjezd DENNĚ

Typ A (standard room C2/C21) HP 2 34 50 53 55 60 24
při slevě B (pouze C21) HP 2+1 17 25 27 28 30 12
Typ A (standard room C2) - jednol. HP 1 60 93 98 103 113 40

EU033-KOVERSADA
2019-appartementy 17.5.-24.5.

24.5.-14.6.
01.9.-08.9.

14.6.-28.6.
25.8.-01.9.

28.6.-05.7.
18.8.-25.8. 05.7.-18.8. 08.9.-29.9.

Cena za appartement a noc v EUR strava osob             Z/S                           příjezd/odjezd DENNĚ

Studio S3   SV až 3 72 103 131 143 157 67
Typ A4   SV až 4 75 108 136 149 165 71
Typ B4 SV až 4 85 121 155 169 169 80
Typ A6 SV až 6 92 132 168 184 184 87

EU033-KOVERSADA
2019-safari stany

01.6.-
08.6.

08.6.-
22.6.

22.6.-
29.6.

29.6.-
06.7.

06.7.-
10.8.

10.8.-
17.8.

17.8.-
24.8.

24.8.-
31.8.

31.8.-
07.9.

07.9.-
14.9.

Cena za stan a noc v EUR strava osob                 Z/S                            příjezd/odjezd DENNĚ, mimo ÚTERÝ a NEDĚLI

Safari stan SV až 5 79 121 138 142 135 129 125 105 95 75

Sleva 10 % platí pro pobyty v appartementech na min. 7 nocí při objednání do 15. 2. (kromě příp. doplatku za polopenzi)  
a plné úhradě do 28. 2. 
Sleva 14=10, 10=8 a 7=6 platí v Safari-stanech při pobytu v době do 20. 7. a od 31. 8.

KOVERSADA – ŠETŘÍME 2019     10%   14=10   10=8   7=6i Slevy nelze kombinovat

EU034-VALALTA
2019-bungalovy

27.4.-18.5.
14.9.-29.9.

18.5.-16.6.
07.9.-14.9.

16.6.-06.7.
24.8.-07.9.

06.7.-24.8.

Cena za osobu a noc v EUR při (x) osobách 
v bungalovu strava osob              Z/S                        příjezd/odjezd DENNĚ, 

              v období 16. 6.-07. 9. pouze SOBOTA, ÚTERÝ a ČTVRTEK *
Typ S   HP 2 45 50 56 64
při slevě kat. C 1+1 32 35 40 45
Typ S jednolůžkový   # HP 1 64 69 88 101
Typ VA   HP 2 48 55 64 69
při slevě kat. B 2+1 24 28 32 35
při slevě kat. C 2+1 34 39 45 49
Typ LA  HP 2 54 66 76 86
při slevě kat. B 2+1 27 33 38 43
při slevě kat. C 2+1 38 47 54 61

EU034-VALALTA
2019-appartementy a mobilhomy

27.4.-18.5.
14.9.-29.9.

18.5.-16.6.
07.9.-14.9.

16.6.-06.7.
24.8.-07.9.

06.7.-24.8.

Cena za appartement/mobilhome 
a noc v EUR strava osob             Z/S                       příjezd/odjezd DENNĚ, 

              v období 16. 6.-07. 9. pouze SOBOTA, ÚTERÝ a ČTVRTEK  *
Typ VAS SV až 2 58 76 101 114
Typ VB  SV až 4 69 95 126 139
Typ VC SV až 5 78 104 138 153
Typ LB2 SV až 4 86 116 154 174
Typ LB4   SV až 4 90 121 161 181
Typ LC   SV až 6 96 144 179 205
Mobilhome 4 SV až 4 78 109 144 165
Mobilhome SUN 2+1 SV 2+1 71 99 126 148
Mobilhome Lux   SV až 4+1 79 115 150 173

* V období 16. 6.-7.9. pobyty možné jen SO-SO, ÚT-ÚT, ČT-ČT (7, 14, 21 nocí), nebo ÚT-SO (11, 18 nocí) a SO-ÚT (10, 17 nocí) 

* V období 16. 6.-7.9. pobyty možné jen SO-SO, ÚT-ÚT, ČT-ČT (7, 14, 21 nocí), nebo ÚT-SO (11, 18 nocí) a SO-ÚT (10, 17 nocí) 

Objednejte 
co nejdříve!

Objednejte 
co nejdříve!

Asi 
naposledy 

FKK

Objednejte 
co nejdříve!

Asi 
naposledy 

FKK
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Kategorie cen se slevou = sleva:
ZDARMA = děti do 2 let, bez služeb, resp. 1 dítě 2-13,9 let se 2 plně 
platícími osobami v Typ A/AM a Typ L/LM v období do 01. 7. a od 19. 8.
B = 1 dítě 2-13,9 let se 2 plně platícími osobami v Typ A/AM a Typ L/LM 
v období 01. 7.-19. 8.
D = 2 děti 2-13,9 let, ve vlastním pokoji, se 2 plně platícími osobami  
v Typ A/AM (pokoje nejsou propojené)
E = 3.osoba starší 14 let se 2 plně platícími osobami v Typ A/AM a L/LM
Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi, pobytovou taxu, pojištění CK 
pro případ úpadku (pouze při kombinaci pobyt+doprava)

Cena nezahrnuje: neuvedené stravování, nápoje (kromě podávaných 
při snídani), dopravu z/do ČR, cestovní pojištění 
Pozn.: vlastní doprava nebo linková letecká doprava Praha-Podgorica 
a zpět + transfer letiště-FKK a zpět – možnosti a ceny dotazem v CK  
* za poplatek na místě – sada 1 slunečník + 2 lehátka, trezor na recepci, 
WiFi v oblasti recepce * WiFi funguje pouze okolo recepce * čtyřnozí mi-
láčkové do areálu mohou (nesmí na pláž) za poplatek – úhrada na místě 
* pravděpodobně bude vybírána odletová daň ve výši cca 15 EUR/os 
na letišti při odletu – v době tisku ceníku nebylo ještě vládou Černé 
Hory definitivně rozhodnuto  

Cena obsahuje: ubytování a objednané stravování, vstup do bazé-
nových komplexů, župan, při pobytu na min. 3 noci 1x vstup do sauny 
Cena neobsahuje: dopravu z/do ČR, neobjednané stravování, nápoje 
(kromě nápojů k snídani), vstupní a  lázeňskou taxu, cestovní pojištění 

Úhrada na místě: přihlašovací poplatek = 1 EUR/os. * lázeňská taxa 
asi 2 EUR/os. a den
Pozn.: minimální doba pobytu = 2 noci * čtyřnozí miláčkové nesmí do 
hotelu a bazénových komplexů * pouze vlastní doprava

EU041-ADA BOJANA
2019-bungalovy

03.5.-08.6.
31.8.-11.10.

08.6.-01.7.
19.8.-31.8. 01.7.-19.8.

Cena za osobu a noc v EUR při (x) osobách strava osob Z/S                    příjezd/odjezd DENNĚ
Typ A   HP 2-3 32 38 44
při slevě kat. B 2+1 zdarma zdarma 9
při slevě kat. D 2+2 18 22 26
při slevě kat. E 2+1 24 29 33
Typ A jednolůžkový  HP 1 36 44 51
Typ AM (výhled na moře)   HP 2-3 34 43 49
při slevě kat. B 2+1 zdarma zdarma 10
při slevě kat. D 2+2 20 25 28
při slevě kat. E 2+1 26 32 37
Typ AM (výhled na moře) jednolůžkový  HP 1 40 49 56
Typ L   HP 2-3 34 43 49
při slevě kat. B 2+1 zdarma zdarma 10
při slevě kat. E 2+1 26 32 37
Typ L HP 1 40 52 59
Typ LM (výhled na moře)   HP 2-3 37 46 51
při slevě kat. B 2+1 zdarma zdarma 10
při slevě kat. E 2+1 28 35 38
Typ LM (výhled na moře)   HP 1 43 55 62

EU021-BANOVCI-2019 02.6.-21.6.
05.5.-02.6.
21.6.-05.7.

25.8.-11.10.

26.4.-05.5.
05.7.-25.8.

Cena za osobu a noc v EUR osob                  S                                 příjezd/odjezd DENNĚ
strava  HP VP HP VP HP VP
Hotel Zeleni Gaj 1* až 3 54 66 60 72 65 77
Depandance Zeleni Gaj 1* až 3 49 61 55 67 59 71
* jednolůžkový pokoj za příplatek … 33 33 33 33 33 33

Sleva 15% platí při objednání pobytu do 31. 1.
Sleva 10% platí při objednání pobytu od 01. 2. do 28. 2.
Sleva 10% platí při pobytu v délce od 28 nocí
Slevy 21=15, 14=10 a 7=5 platí při příjezdu do 08. 6. a od 31. 8.

ADA BOJANA – ŠETŘÍME 2019     15%    10%    10%    21=15    14=10    7=5i  EU035 – KAŽELA   

Asi 12 km daleko od Puly, nedaleko městečka Medulin se nachází „textilní“ a naturistický resort Kažela, kde jsou v nabídce appartementy  
a komfortní mobilhomy s vlastním stravováním. V areálu naleznete FKK-pláž, restauraci, bazénky pro děti, řadu sportovišť. Doprava buď 
vlastním autem nebo autobusem v týdenním cyklu (So-So). 

  EU037 – BUNCULUKA / o. KRK

Na ostrově Krk, nedaleko městečka Baška, v krásné zátoce s písečnou pláží je umístěn velmi oblíbený FKK-kemp Bunculuka. Zde jsou v nabídce 
mobilhomy pro 2-4 osoby, s vlastním stravováním. Doprava buď vlastním autem na min. 7 noci nebo autobusem v týdenním cyklu (So-So). 

Další FKK-resorty na ISTRII / CHORVATSKO:

FKK-resorty v KVARNERU / CHORVATSKO:

Cena zahrnuje: ubytování, parkování, vstup do miniaquaparku, příp. 
pojištění CK pro případ úpadku (pouze při kombinaci pobyt+bus)
Cena nezahrnuje: stravování a nápoje, pobytovou taxu, dopravu z/do 
ČR (příp. BUS = od 2 190 Kč/os.), cestovní pojištění, závěrečný úklid 
mobilhomu s ubytovaným čtyřnohým miláčkem
Příplatky: 5. a 6. osoba v Typ Bianca a 5. osoba v Typ Standard za 
příplatek 5 EUR/os. a noc
Úhrada na místě: povinně - pobytová taxa u osob starších 18 let 
= asi 0,80 EUR/os. a den do 31. 5. a od 01. 10. a 1,10 EUR/os. a den  

v období 01. 6.-30. 9., osoby ve věku 12-18 let hradí 50%, děti do  
12 let pobytovou taxu neplatí * při ubytování v Safari-stanech přihlašo-
vací poplatek 1,20 EUR/os.
Pozn.: čtyřnozí miláčkové za poplatek, na vodítku a pouze v mobilho-
mu Standard Eden – nesmí na pláž a zelené plochy a navíc závěrečný 
úklid mobilhomu za cca 20 EUR * mobilhomy - minimální doba pobytu  
7 nocí v období 11. 5.-08. 9., jinak na min. 5 nocí * Safari-stany –  
min. doba pobytu 5 nocí

Sleva 14=10, 10=8 a 7=6 platí pro pobyty v Safari-stanech při příjezdu do 20. 7. a od 31. 8.  

ULIKA – ŠETŘÍME 2019           14=10      10=8     7=6i

  EU039 – KOVAČINE / o. CRES

Nedaleko městečka Cres se nachází kemp, jehož část je vyhrazena pro naturisty. K dispozici jsou mobilhomy, jak v FKK-části, tak v „tex-
tilní“ části. V areálu je restaurace, pizzeria, bar, další zařízení tohoto typu, stejně jako řadu obchodů naleznete v Cresu. V kempu je rovněž 
řada sportovních zařízení a ploch, pláž je od oblázkové, přes kamenitou až po betonová plata. 
Stravování a doprava vlastní.

Cenový 
hit!

Slevy 
lze 

kombinovat

Slevy nelze kombinovat

EU031-ULIKA
2019-mobilhomy

18.4.-
11.5.

11.5.-
18.5. 
01.9.-
08.9.

18.5.-
01.6.

01.6.-
15.6.

15.6.-
29.6.

29.6.-
11.8.

11.8.-
25.8.

25.8.-
01.9.

08.9.-
29.9.

Cena za mobilhome a noc v EUR strava osob                 Z/S                            příjezd/odjezd DENNĚ

Mobilhome Typ 1 SV až 4 na webu na webu na webu na webu na webu na webu na webu na webu na webu
Caravan Superior Typ 2 SV až 4 na webu na webu na webu na webu na webu na webu na webu na webu na webu
Mobilhome Standard Eden SV až 4 50 75 88 100 120 140 130 100 65
Mobilhome Bianca Eden SV až 4 55 85 105 125 145 165 150 120 80
Studio Eden SV až 2 45 65 75 100 105 120 105 90 60

EU031-ULIKA
2019-safari stany 

11.5.-
18.5.

18.5.-
01.6.

01.6.-
08.6.

08.6.-
29.6.

29.6.-
10.8.

10.8.-
24.8.

24.8.-
31.8.

31.8.-
07.9.

07.9.-
14.9.

Cena za stan a noc v EUR strava osob                   Z/S                            příjezd/odjezd DENNĚ kromě ÚTERÝ a NEDĚLE
Safari stan XXL SV až 5 87 95 128 135 144 130 110 79 75

Objednejte 
co nejdříve!

Objednejte 
co nejdříve!
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Úhrada při zaknihování rekreace: pobytová taxa = 0,50 EUR/os.  
a den pro osoby starší 5 let
Úhrada na místě: fakultativně - poplatek za čtyřnohé miláčky =  
1-2 EUR/den (musí být na vodítku) * dětská postýlka = 2 EUR/den  
a přistýlka = 7 EUR/den (obojí nutno vyžádat již při zaknihování pobytu)  
Cena obsahuje: ubytování,  příp. pojištění CK pro případ úpadku (při 

kombinaci ubytování+trajekt)
Cena neobsahuje: stravování a nápoje, dopravu z/do ČR, trajekt 
Itálie-Korsika (příp. zajistíme), cestovní pojištění
Pozn.: velmi žádaný resort, nutno rezervovat včas * min. doba pobytu 
7 nocí * cca 10 km jižně od FKK je vojenské letiště – občas možno za-
znamenat starty a přelety letadel * nutno si přivézt vlastní stolní prádlo

Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi (snídaně a večeře formou 
bohatého bufetu), pobytovou taxu, hotelový bus na pláž a do měs-
tečka Chora Sfakion, lehátka a slunečníky u bazénu, pojištění CK pro 
případ úpadku (pouze při kombinaci pobyt+doprava)
Cena nezahrnuje: obědy, nápoje (kromě nápojů k snídani), dopravu z/
do ČR, transfer z/na letiště, lehátka a slunečníky na pláži, cestovní pojištění

Úhrada na místě: hotelový trezor * turistická taxa = asi 3 EUR/po- 
koj a noc * lehátka a slunečníky na pláži    
Pozn.: min. doba pobytu 7 nocí * velmi žádaný resort, nutno rezer-
vovat včas * čtyřnozí miláčkové nejsou v hotelu vítáni

Cena obsahuje: ubytování, příp. pojištění CK pro případ úpadku  
(při kombinaci ubytování+trajekt)
Cena neobsahuje: stravování a nápoje, pobytovou taxu, dopravu  
z/do ČR, trajekt Itálie-Korsika (příp. zajistíme), cestovní pojištění
Úhrada při zaknihování rekreace: pobytová taxa u osob starších  
5 let= 0,50 až 1 EUR/os. a den * u některých typů ubytování, zejména  
v části Tropica – rezervační poplatek 4 EUR/os.
Úhrada na místě: povinně – obvykle kauce 100 EUR   
fakultativně – trezor v Typ MC1 Stand Plus a Typ MC2 Stand Plus 
= asi 10 EUR/pobyt, SAT-TV v Typ MC4 = asi 2 EUR/den
Pozn.: bungalovy C1 Eco a C2 Eco jsou finančně výrazně výhodnější a pro 

nenáročnou rekreaci plně postačující, je však nutno akceptovat, že jejich 
stav by si zasloužil kompletní rekonstrukci * bungalovy typu MC1 Standard 
a C2 Standard (včetně příp. provedení M) jsou po částečné rekonstrukci, 
zejména sociálního zařízení a vybavení kuchyňky * bungalovy Typ MC1 
Plus a Typ MC2 Plus jsou již po celkové rekonstrukci a mají komfortnější 
nábytek, kuchyňku a sociální zařízení, větší vydlážděnou terasu s elegant-
nějším zahradním nábytkem * čtyřnozí miláčkové nejsou v resortu Club 
Corsicana vítáni, mohou ale do části Tropica za poplatek asi 5 EUR/den 
* cca 10 km jižně od FKK je vojenské letiště – občas možno zaznamenat 
starty a přelety letadel

EU051-CORSICA NATURA-2019 30.4.-21.6. 21.6.-02.9. 02.9.-08.10.

Cena za chatku/bungalov a noc v EUR strava osob Z/S                     příjezd/odjezd DENNĚ
Typ 2   SV až 2 42 51 45
Typ 4  SV až 4 47 58 51
Typ 5  SV až 3 75 94 80
Typ 6   SV až 4 80 103 87
Typ 8   SV až 2 66 84 71
Typ 9  SV až 5 77 99 84
Typ 10   SV až 4 71 90 77
Typ 11  SV až 4 77 99 84

EU043-VRITOMARTIS-2019 19.4.-28.10.

Cena za osobu a noc v EUR strava osob Z/S
příjezd/odjezd DENNĚ

Typ 1 - Standard Seaview HP 2 72
Typ 1 - Standard Seaview jednolůžkový HP 1 134
Typ 9 - Standard Sideseaview (jen částečný výhled na moře) HP 2 65
Typ 9 - Standard Sideseaview jednolůžkový (jen částečný výhled na moře)   HP 1 134
Typ 2 - Standard Mountainview HP až 2 61
Typ 3 - Superior Seaview HP až 3 86
Typ 4 - Single Mountainview jednolůžkový HP 1 102
Typ 5 - Family Superior Suite HP 3-5 101
Typ 6 - Bungalov Standard Seaview HP až 4 76
Typ 7 - Bungalov Superior Seaview HP až 3 86
Typ 8 - Bungalow Grand Seaview HP až 4 101
3. osoba a každá další osoba starší 3 let, ubytovaná se 2 plně platícími osobami 
v kapacitně odpovídajícím Typu 17

dítě do 3 let, bez služeb  zdarma

EU052-CLUB CORSICANA A TROPICA - 2019 13.5.-20.6. 20.6.-03.9. 03.9.-22.9.

Cena za chatku/bungalov a noc v EUR strava osob Z/S                     příjezd/odjezd DENNĚ
Typ MC1 Eco   SV až 2 45 59 49
Typ MC1 Standard SV až 2 59 81 66
Typ MC1 Plus SV až 2 70 98 78
Typ C2 Eco   SV až 4 53 67 57
Typ C2 Standard SV až 4 66 82 70
Typ MC2 Plus SV až 4 80 104 86
Typ MC4   SV až 4 86 117 93
Tropica Typ 2   SV až 2 75 100 85
Tropica Typ 3  SV až 4 102 137 112
Tropica Typ 4   SV až 2 87 117 94

Sleva 28=19, 21=14, 14=10 a 7=6 platí při příjezdu do 07. 5. a od 10. 9.
Sleva 21=17 platí při příjezdu v období 05. 9.-09. 9.
Sleva 14=12 platí při  příjezdu v období 08. 5.-14. 5. 
Sleva 40% platí pro jednotlivce při pobytu v Typ 8 na min. 7 nocí do 14. 5. a od 15. 9.

CORSICA NATURA – ŠETŘÍME 2019   28=19    21=14    14=12    14=10    7=6   40%i
Slevy nelze 
kombinovat

Sleva 21=14 platí při příjezdu do 15. 5. a od 01. 9.  /  Sleva 14=10 platí při příjezdu do 15. 5. a od 06. 9.

CLUB CORSICANA – ŠETŘÍME 2019    21=14    14=10i Slevy nelze kombinovat

Sleva 7=5, 14=9 a 21=14 platí při příjezdu v období 19. 4.-06. 5. a 05. 10.-21. 10.
Sleva 14=11 a 21=18 platí při příjezdu v období 07. 5.-18. 5. a 26. 9.-04. 10.

VRITOMARTIS – ŠETŘÍME 2019        7=5      14=9      14=11      21=14      21=18i Slevy nelze 
kombinovat

  EU044 – PANORAMA / o. ZAKYNTHOS
Rodinný, velice klidný a přívětivý naturistický hotel na jihovýchodním cípu ostrova, cca 1,5 km od známé a velice krásné písečné pláže 
Gerakas. Ubytování s polopenzí v jednopatrových hotelových budovách, umístěných okolo hotelového bazénu. V blízkém okolí malé obchody, 
restaurace u pláže Gerakas. Možnost řady autovýletů po tomto zajímavém ostrově. 

  EU045 - VASSALIKI CLUB / o. KEFALONIA
Na ostrově Kefalonia, jednom z Ionských ostrovů, necelých 20 minut od letiště naleznete appartementový hotel s vlastním stravováním,  
s bazénem, sluneční terasou - vše umístěno mezi palmami a cypřiši. Ke krásné písečné pláži Paliolinos je to necelých 10 minut jízdy autem.   

  EU046 - NATURIST ANGEL CLUB / o. RHODOS
Na ostrově Rhodos, nedaleko zdejšího mezinárodního letiště a hlavního města Rhodos, je umístěn FKK-hotel s plaveckým bazénem, restau-
rací, barem. Ubytování hotelového typu s polopenzí. Možnost mnoha výletů po ostrově, zejména do města Rhodos, do Faliraki s dlouhou 
písečnou pláží (na jejím jižním konci je rovněž oficiální FKK-pláž), lázní Kallitha, do Lindosu se známou Akropolí, do hor s jejich přírodními 
rezervacemi. Před hotelem zastávka autobusu do Rhodosu.

Další FKK-resorty v ŘECKU:

Objednejte 
co nejdříve!

Objednejte 
co nejdříve!



FKK – RESORTY KORSICA / STŘEDOZEMNÍ MOŘE FRANCIE / STŘEDOZEMNÍ MOŘE / ATLANTIK
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  EU053 - BAGHEERA / LINGUIZETTA
V sousedství resortů Corsica Natura a Club Corsicana, na 5 km dlouhé písečné pláži, cca 50 km na jih od Bastie, na východním pobřeží 
Korsiky, v eukalyptovém lese se nachází rozsáhlý FKK-resort nabízející ubytování v bungalovech a chatkách, s vlastním  stravováním. V areálu 
je k dispozici restaurace, bar, řada sportovišť. Další obchody, restaurace v blízkém okolí.

  EU071 - CAP D´AGDE / LANGUEDOC
Mezi Sete a Béziers, nedaleko známého Canal du Midi, leží tento jeden z největších FKK-resortů na francouzském pobřeží Středozemního 
moře. Nabídka ubytování je zde velice široká, k dispozici je řada appartementů a vilek, vždy s vlastním stravováním. V areálu je nespočet 
restaurací, barů, kaváren, diskoték, sportovišť. Rekreanti zde nehledají klid, ale zábavu všeho druhu. Areál je veden jako naturistický, část 
kapacit pak inklinuje k LifeStylu.

  EU066 - EURONAT / AQUITANIEN
Na severozápad od Bordeaux, u dlouhé písečné pláže, v pobřežním pásu lesa je rozložen velký areál tohoto naturistického resortu. Ubytování  
v různých typech bungalovů, chatek a mobilhomů, s vlastním stravováním. V areálu je vedle bazénového a wellness- komplexu řada restau-
rací, kaváren, barů, obchodů, sportovišť. Možnost výletů do okolního vinařského kraje, do dun vytvářených Atlantikem.

  EU068 - ARNAOUTCHOT / AQUITANIEN
Další naturistický resort umístěný přímo na pobřeží Atlantiku, jihozápadně od města Bordeaux, umístěný v piniovém lese u dlouhé písečné 
pláže nabízí ubytování v chatkách a mobilhomech, s vlastním stravováním. I zde je k dispozici velký bazénový komplex, wellness, sportoviště, 
obchody, restaurace, obchody.

  EU069 - CHM MONTALIVET / AQUITANIEN
Naturistický resort umístěný na pláži u Atlantiku, severozápadně od Bordeaux nabízí ubytování v chatkách a mobilhomech, s vlastním stravo-
váním. K dispozici velký vodní park s bazény, skluzavkami a tobogány, wellness-centrum se saunami, masážemi, …, velké nákupní středisko, 
řada restaurací, barů, sportovišť.

  EU075 - APHRODITE / LANGUEDOC  
Tento FKK-resort sousedí přímo s FKK-resortem Oasis, dokonce patří stejnému majiteli. Naleznete zde ubytování v apartmánových domcích 
vystavěných v provensálském stylu, stravování vlastní. V areálu, který se nachází mezi slaným jezerem a mořem jsou k dispozici restaurace, 
bar, kavárna, další podniky tohoto typu naleznete v blízkém okolí nebo v nedalekém městečku Leucate. Možnost mnoha výletů, např. do 
Andorry, Pyrenejí, ke kanálu du Midi, do města Carcassone, ...

  EU055 - LA CHIAPPA / PORTO VECCHIO
Na jižním cípu zálivu u Porto Vecchio, přímo pod jednou z janovských strážních věží,  najdete FKK-resort, který kromě křišťálově čisté vody 
a bílého písku nabízí i bazén a řadu sportovišť, např. i možnost jízdy na oslících a lamách. Ubytování v bungalovech s vlastním stravováním. 
Tak jako všechny korsické FKK-resorty je východiskem výletů do hor (např. Bavella, Calanches, Restonica), měst (např. Bonifacio, Sartene, 
Porto Vecchio, Corte) i přírodních rezervací.

  EU054 - RIVA BELLA / ALÉRIA
Riva Bella je FKK-resort ležící mezi písečnou pláži na východním pobřeží Korsiky, cca 60 km na jih od Bastie a slaným jezerem Terrenzana. 
Kromě klasické rekreace poskytuje svým klientům i rozsáhlý lázeňský a wellness-program. Nabízí ubytování s vlastním stravováním, v něko-
lika typech vilek či zděných bungalovů, ale i ve stanovém bungalovu, solidně vybaveném a finančně velmi výhodném. 

Sleva 21=14 platí při příjezdu do 11.5. a od 15.9.

CLUB OASIS – ŠETŘÍME 2019                                 21=14                       i

Úhrada na místě: povinně - lázeňská taxa 0,80 EUR/os./den * závěrečný úklid za poplatek 80 EUR 
fakultativně - dětská postýlka pro dítě do 2 let asi 20 EUR/týden * zapůjčení ložního prádla, ručníků a utěrek  za 15 EUR/os./týden (nebo je nutno 
si přivézt vlastní) * poplatek za uzavřenou garáž asi 80 EUR/týden (centrální parkoviště vzdálené cca 300 m – zdarma) * vytápění v mimosezoně 
za poplatek od 40 EUR/týden * domácí zvíře = 80 EUR/týden (nemohou na pláž a k bazénu) * při příjezdu kauce od 150 EUR (kreditní kartou) * 
pro vstup do sousedního resortu FKK Aphrodite potřebujete INF-Holiday kartu – zajistí naše CK, při objednání pobytu, za 20 EUR/os. starší 15 let).  
Cena zahrnuje: ubytování
Cena nezahrnuje: stravování a nápoje, dopravu z/do ČR, cestovní pojištění
Pozn.: * mimo hlavní sezónu (13. 7.-24. 8.) příjezd/odjezd možný na vyžádání DENNĚ * min. délka pobytu 7 nocí 

EU076-CLUB OASIS-2019 15.3.-01.6.
14.9.-31.10.

01.6.-22.6.
31.8.-14.9.

22.6.-13.7.
24.8.-31.8. 13.7.-24.8.

Cena za appartement a noc v EUR strava osob         S     příjezd/odjezd DENNĚ, v období 13. 7. - 24. 8. pouze SOBOTA

Typ 1   SV až 4 46 64 75 104
Typ 2 (blízko pláže)   SV až 4 54 77 91 127
Typ 3   SV až 6 46 67 83 110
Typ 4 (blízko pláže)   SV až 6 63 84 105 145
Typ 5   SV až 6 54 77 91 127
Residence Oasis SV až 4 63 84 105 146
Jardins de Venus (výhled na moře) SV až 2 54 77 93 128

Další FKK-resorty 
na KORSICE:  

Další FKK-resorty ve FRANCII u Středozemního moře:

FKK-resorty ve FRANCII u Atlantiku:

Vhodné 
pro děti



FKK RESORTY – FRANCIE / ITÁLIE PORTUGALSKO / NĚMECKO / RAKOUSKO / BENELUX
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  EU061 - DOMAINE L´ORIGAN VILLAGE / HAUTE PROVENCE     
Resort a kemp v areálu naturistického resortu v podhůří francouzských Alp, v oblasti Haute Provence, přibližně 60 km severně od Nice,  
v nadmořské výšce okolo 1 000 m n.m. (není u moře). K dispozici dva bazény (jeden vytápěný), jacuzzi, sauna, řada sportovišť, restaurace, 
FKK-koupání v řece Var. Možnost výletů do typického horského městečka Puget-Theniers, na Francouzskou riviéru, do městečka Grasse, 
centra voňavkářského průmyslu, dlouhé FKK-procházky po okolí.

  EU047 - LE BETULLE / PIEMONT (není u moře)     
Malé rekreační středisko v údolí Val Cerondas, cca 25 km severně od Turina nabízí ubytování v mobilhomech a chatkách s vlastním stravová-
ním, bazén, finskou saunu, různá sportoviště, fitness. Možnost výletů do Turina, Savony, Janova, k jezeru Lago Maggiore, do měst a malebných 
vesniček v provincii Piemont.

  EU048 - PIZZO GRECO / KALABRIE     
Zcela na jihu Itálie, na „podrážce italské boty“, na mysu Capo Rizzuto u Crotone, se nachází naturistický resort Pizzo Greco. K dispozici 
je ubytování v bungalovech a mobilhomech pro 2-4 osoby, s vlastním stravováním. V areálu je malý obchod, restaurace, bar-kavárna a na 
písečné pláži Snack-bar. Možnost výletů po jižním pobřeží Itálie, od Reggia Calabria po Taranto.    

  CZ049 - CLASSE LIDO DANTE / ROMAGNA     
Nedaleko Ravenny, na pobřeží Jadranského moře, v lokalitě Lido di Dante se nachází velký kemp Classe, jehož část je vyhrazena pro natu-
risty. Ubytování v mobilhomech s vlastním stravováním. V FKK-části je malý bazén, jinak veškeré sportovní a restaurační zázemí se nachází  
v „textilní“ části kempu. Areál je oddělen od pláže 200 metrů širokým piniovým lesem, část pláže je rovněž vyhrazena naturistům. Možnost 
mnoha výletů do Ravenny, Ferrary, Benátek, Rimini, San Marina, ….. 

  EU050 - GROTTAMIRINDA / APULIA  (není u moře)     
Naturistický resort nedaleko od Brindisi nabízí ubytování v appartementech s vlastním stravováním. Naturistická pláž je vzdálená 7 km,  
v areálu je k dispozici bazén, malý obchod, další obchody a restaurace jsou v okolí. Možnost výletů do Lecce, Osteni, Monopoli a zejména do 
památky UNESCO – městečka Alberobella s jeho typickými kruhovými domky.

  EU078 - CASA AMARELA, CABANA DEL SOL, VILAPURA  / ALGAVRE     
Malé soukromé usedlosti u Albufeiry a Fara na Algavre, jižním pobřeží Portugalska, s ubytováním v pokojích a appartementech, stravování formou 
snídaně, jinak vlastní. K dispozici bazény, jacuzzi, sauny, různá sportoviště, FKK-pláže jsou ve vzdálenosti několika desítek minut jízdy autem. 

  EU025 - DE REENERT / LUCEMBUSKO     
Camping „De Reenert“ (liška) je první naturistický kemp v Lucemburském velkovévodství a nachází se v lucemburských Ardenách severně 
od hlavního města, uprostřed přírodního parku Horní Sure. Krásné přírodní scenérie, působivé pohledy, nespočet turistických stezek a kouzlo 
zdejších vesniček se starými usedlosti, to vše vám poskytne nezapomenutelnou dovolenou. K dispozici je vyhřívaný FKK-krytý bazén a řada 
sportovišť v navazující „textilní“ části zdejšího rekreačního parku.  

  EU027 - FLEVO NATUUR / FLEVOLAND - NIZOZEMÍ     
Na okraji oblasti Flevopolder se nachází u vesnice Zeewolde naturistický park s bazénem, saunou a sportovišti. Velmi dobré výchozí místo pro 
výlety do Amsterdamu, Naardenu, Utrechtu, Volendamu, Edamu, půvabných vesniček a městeček podél holandských kanálů.

  EU023 - ROSENFELDER STRAND / OSTSEE      
Přímo na břehu Baltického moře, u písečné pláže, mezi Puttgardenem a Lübeckem je umístěn FKK-resort vybavený řadou sportovních zaříze-
ní (zejména spojeného s písečnou pláží), saunou a restaurací. Ubytování ve stabilních obytných přívěsech a chatkách s vlastním stravováním. 
Možnost výletů do nádherného hansovního města Lübeck, několika okolních klášterů, zámků a zábavních parků (např. Karla Maye). 

  EU026 - PENSION LÜHRMANN / STEIERMARK        
Přímo pod Dachsteinem, na náhorní planině leží jedno ze známých horských středisek – Ramsau a na něm pension Lührmann. Pension se 
nachází nad údolím, v kterém leží známý Schladming a jsou z něho nádherné výhledy na Vysoké Taury. Perfektně vybavené hotelové pokoje, 
bohatá polopenze – to je samozřejmost. Dále je k dispozici vyhřívaný bazén, sauna, vinný sklípek, řada sportovišť jak přímo v hotelu, tak  
v jeho blízkém okolí. Možnost mnoha výletů do oblasti Dachsteinu a Vysokých Taur.    

  EU028 - RUTAR LIDO / KÄRNTEN        
Nedaleko Villachu a Klagenfurtu, u městečka Eberndorf je umístěna dovolenková naturistická vesnička Rutar Lido, s hotelem, řadou bun-
galovů a chatek a kempem. K dispozici je malé jezero, plavecký bazén vnitřní i venkovní, wellness, sauna, hřiště pro dospělé i děti, možnost 
rybolovu, řada turistických a cyklistických stezek v podhůří Alp a okolo zdejších jezer.

FKK-resorty a kempy ve vnitrozemí FRANCIE (nejsou u moře):

FKK-resorty v ITÁLII:

FKK-resorty v PORTUGALSKU (nejsou přímo u moře):

FKK-resorty v BENELUXU (nejsou u moře):

FKK-resorty v NĚMECKU: 

FKK-resorty v RAKOUSKU (nejsou u moře):  

  EU057 - LE PETIT ARLENE / HAUTE PROVENCE  
Resort a kemp je umístěn v oblasti Haute Provence, přímo v srdci národního parku Verdon, u dvou jezer. Možnost výletů do soutěsky Verdon, 
k jezeru Sainte-Croix, na trhy známé svoji zeleninou, medem a šunkou, do hor francouzských Alp.

  EU058 - LES AILLOS / HAUTE GARONNE    
Pouze 28 km jihovýchodně od Toulouse, mezi rozlehlými lány s pšenicí a slunečnicemi, můžete prožít svoji naturistickou dovolenou v rodin-
ném kempu. V areálu naleznete bazén, saunu, řadu sportovišť, můžete vyrazit na výlety do Toulouse, do Pyrenejí, ke známému Canal du Midi, 
kde si můžete zapůjčit loď a některý úsek tohoto kanálu si sami proplout.

  EU060 - LE CLAPOTIS / LANGUEDOC     
Tento naturistický resort a kemp se nachází mezi Narbonne a Perpignanem, v podhůří Pyrenejí, přímo na břehu slaného jezera – Etangu La Palma. 
Nabízí rovněž bazén, pláž, možnost windsurfingu, s dětmi pouštění draka. Poměrně blízko je naturistická pláž u Leucate (FKK Aphrodite a Oasis),  
je možno pořádat výlety do Andorry, ke Středozemnímu moři u Perpignanu, do hor východních Pyrenejí, do pevnostního města Carcassone.

  EU062 - CASTILLON DE PROVANCE / HAUTE PROVENCE     
Ve francouzské oblasti Haute Provence, v nadmořské výšce cca 1 000 m n.m., nedaleko řeky s přehradní nádrží a městečka Castellane 
naleznete tento perfektně vybavený resort a kemp (není u moře). Vlakem nebo autem je možno dojet na Francouzskou riviéru, Monaca  
a realizovat řadu výletů do francouzských Alp.    

  EU063 - LA SABLIERE / HAUTE PROVENCE     
Blízko Avignonu, u řeky Ardeche se nachází poměrně rozlehlý naturistický resort, s ubytováním v chatkách a mobilhomech, s vlastním stravo-
váním. Koupání možné ve třech terasovitých bazénech nebo přímo v řece Ardeche. Možnost výletů do Avignonu, Nimes, podél řeky Ardeche, 
stejně jako plavba na lodičkách kaňonem této řeky.    

  EU064 - DOMAINE LABORDE / DORDOGNE     
Asi 170 km východně od města Bordeaux, několik kilometrů od Bergeracu, se nachází tento pěkně vybavený FKK-resort a kemp se 2 bazény, malým 
aquaparkem, saunou, hammamem, vířivkou a řadou sportovišť. Z resortu můžete navštívit řeku Garonne, městečka Aiguillon, Le Pont Vieux, Lot-et-Garo- 
nne s hrázděnými domy a opevněními. Po celé Aquitanii je množství turistických a cyklistických stezek okolo malebných městeček, hradů a zámků.

  EU065 - LA GENESE / HAUTE PROVENCE     
Ve francouzské oblasti Mejanes-le-Clap, přímo v srdci soutěsky řeky Ceze, východně od městečka Ales je umístěn tento idylický resort  
a kemp. Možnost výletů k soutěskám řeky Ardeche, do Avignonu, Nimes a dalších přírodních, historických a architektonických zajímavostí.      



FKK RESORTY – ŠPANĚLSKO FKK RESORTY – ŠPANĚLSKO / KANÁRSKÉ O.

EU084-VERA PLAYA
2019-hotel

21.4.-29.5.
25.9.-12.10. 29.5.-20.6. 20.6.-01.7.

11.9.-25.9.
01.7.-01.8.
01.9.-11.9. 01.8.-01.9.

Cena za osobu a noc, se snídaní 
/UF/ v EUR strava osob Z/S                                      příjezd/odjezd DENNĚ

Pokoj DZ  UF 2 33 45 52 54 65
při slevě kat A UF 2+1 5 7 8 8 10
Pokoj DZ Superior   UF 2 47 64 70 76 86
Pokoj EZ  UF 1 45 63 71 77 89
při slevě kat A UF 1+1 7 10 11 16 14
Studio   UF 2 42 54 62 65 75
při slevě A UF 2+1 7 8 10 10 12
Appartement UF až 4 55 67 74 76 87
při slevě kat A UF 2+1 9 10 11 12 13
při slevě kat B UF 2+2 27 34 48 50 57
při slevě kat C UF 2+1 42 51 56 57 66
Junior Suite   UF 2 64 85 92 98 109
Suite Playa  UF 2 cena na vyžádání
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Přímé lety z Prahy do Almerie: se společností SmartWings – letové dny 
čtvrtek, sobota a neděle. Celkovou cenu dopravy činí v tomto případě součet ceny 
letenky a ceny taxi-transferu, resp. ceny za zapůjčení auta na letišti na celou 
dobu pobytu. K této částce se připočítává cena objednaných hotelových služeb  
a výsledkem je celková cena vaší dovolené - pobyt, letenky a transfer na vyžádání  
Lety z Německa/Rakouska: obdobně jako u letů z Prahy, na vyžádání
Kategorie cen se slevou:
ZDARMA = děti do 2 let, bez služeb
A = 1 dítě do 14 let s 1 plně platící osobou v Typ EZ, resp. 1 dítě do 14 let s 2 plně 
platícími osobami v Typ DZ, Studio, Appartement a Junior Suite
B = 2. dítě do 14 let s 2 plně platícími osobami v Typ Appartement
C = dospělá osoba starší 15 let na přistýlce v Typ Appartement
Příplatky, odpočty: v základní tabulkové ceně pobytu je zahrnuta snídaně  

/UF/ - příplatek za polopenzi, tj. snídani a večeři /HP/ = 11 EUR/os. a den, přípla-
tek za polopenzi s nápoji /HP+/ = 14 EUR/os. a den, příplatek za plnou penzi /VP/ 
= 33 EUR/os. a den, příplatek za plnou penzi s nápoji /VP+/ = 36 EUR/os. a den, 
nutno zaknihovat jednotně na celou dobu pobytu, při /HP+/ a VP+/ v ceně zahr-
nuty místní nápoje v omezeném množství – limonády, pivo, víno, voda, příplatky 
za stravování pro děti a osoby na přistýlce na dotaz v CK NT  
Úhrada na místě: trezor, WiFi, parkoviště, garáž, osuška k bazénu
Cena zahrnuje: ubytování, objednané stravování a nápoje v případě /VP+/ 
nebo /HP+/, pobytovou taxu, pojištění CK pro případ úpadku (pouze při kombi-
naci pobyt+doprava)
Cena nezahrnuje: neobjednanou stravu a nápoje, dopravu z/do ČR, cestovní 
pojištění
Pozn.: pobyt na min. 4 noci * domácí miláčkové do váhy 15 kg za poplatek

Další FKK-resorty ve ŠPANĚLSKU:

  EU081 - EL TEMPLO DEL SOL / COSTA DAURADA
Naturistický resort ležící na břehu Středozemního moře, u téměř 2 km dlouhé písečné pláže, nabízí ubytování v mobilních chatkách a kompletně zařízených 
velkých stanech, s vlastním stravováním. K dispozici jsou bazény, restaurace, bary, obchody a sportoviště, převážně provedené v maurském slohu. Možnost výletů 
do Tarragony, Barcelony, Montserratu, cestou i do Andorry.

  EU080 - SKINNY DIPPERS FINCA / o. MALLORCA / BALEARSKÉ OSTROVY (není přímo u moře)
Na jižní straně ostrova Mallorca je k dispozici malý a klidný naturistický resort s appartementy (snídaně) a hotelem (snídaně, příp. i večeře), vzdálený  
cca 5-10 minut jízdy autem od 2 km dlouhé písečné FKK-pláže Es Trenc. Ubytovací kapacita je soustředěna okolo bazénu, vše je umístěno v rozsáhlé 
zahradě. K dispozici dále masáže, petang, tenis, stolní tenis, půjčovna kol.

  EU082 - EL PORTUS / COSTA CÁLIDA
Naturistické středisko, vzdálené 10 km od Cartageny, leží u písečné pláže obklopené mohutnými pobřežními skalami a nabízí ubytování v individuálně zaříze-
ných bungalovech, mobilhomech a appartementech, stravování vlastní. K dispozici bazény, restaurace, bary, obchod s potravinami, mnoho dalších obchodů  
a restaurací v Cartagene. 

  EU087 - ALMANAT / COSTA DEL SOL
V jižním Španělsku, 28 km východně od Malagy, se na naturistické pláži nachází malé FKK-středisko. Ubytování v mobilhomech s vlastním stravováním. K dispo-
zici jsou kromě pláže i dva bazény, jacuzzi, sauna, sportoviště pro děti i dospělé. Možnost mnoha výletů – do Malagy, Gibraltaru, Granady, do hor Sierra Nevady. 

  EU085 - POBLADO NATURISTA / COSTA DE ALMERIA
V bezprostřední blízkosti hotelu Vera Playa, ve velké naturistické oblasti, u dlouhé písečné pláže, se nachází bytový, appartementový komplex  Poblado Naturista. 
Jednotlivé bloky jsou vystavěny v různých architektonických stylech, většinou nabízejí bazény, sportoviště a jsou všechny v docházkové vzdálenosti od pláže. 
Stravování vlastní, v blízkosti restaurace a obchody.

  EU086 - FINCA NATURA / ALORA  (není u moře)
Komfortní usedlost pro cca 6 rekreantů, asi 40 km na severozápad od letiště Malaga, obklopená pomerančovníky, citronovníky, olivovníky a nádhernou horskou 
krajinou. K dispozici je bazén a all-inclusive, včetně všech nápojů, jízda na koních. Výlety do hor Sierra Nevady, do Alory, Malagy a dalších měst Andalusie.  
FKK-pláže na Costa del Sol jsou vzdálené cca 40 km.

  EU088 - COSTA NATURA / COSTA DEL SOL
Ve slunečné Andalusii, téměř na dohled od Gibraltaru, nedaleko Estepony je umístěno naturistické středisko, které nabízí ubytování v individuálně zařízených 
appartementech s vlastním stravováním. V areálu vytápěný bazén, restaurace, bary a sportoviště, další obchody a restaurace v blízkém okolí. Výborný výchozí 
bod pro výlety po Andalusii, do Malagy, Cordoby, Granady, Sevilly, Cádizu, stejně jako do Gibraltaru, příp. i do španělské Ceuty na pobřeží Afriky.

  EU089 - FINCA ROBUSTO / MONTGÓ (není přímo u moře) / Costa Blanca
Malý luxusní FKK-areál nedaleko národního parku Montgó a pláží na Costa Blanca. Je umístěn do středomořské zahrady a nabízí nejen možnost výletů k moři,  
ale i do hor, na golf, do přírody. K dispozici je bazén s lehátky a slunečníky.

  EU090 - LA PALMA NATURA / LA PALMA  (není u moře)
Na tomto „slunečném“ ostrově byl otevřen malý naturistický resort, nabízející appartementy s vlastním stravováním. Možnost mnoha turistických cest ve 
zdejších přírodních parcích i horách. Ve středisku je k dispozici bazén, FKK-pláž je v cca 7 km vzdáleném Puerto de Tazacorte. 

  EU091 - MAGNOLIAS NATURA / o. GRAN CANARIA
Gran Canaria je třetí největší a nejjižnější ostrov tohoto španělského souostroví a u známé a oblíbené pláže Maspalomas nabízí naturistům tento malý komplex 
bungalovů s vlastním stravováním. Část písečné pláže a písečných dun Maspalomas je vyhrazena naturistům. V resortu je k dispozici bazén, jacuzzi, rušný život je 
možno zažít v centru Playa del Ingles, kde je množství restaurací, barů, kaváren. Možnost mnoha výletů po ostrově, do hlavního města Las Palmas, parku Palmitos, 
do Malých Benátek – Mariny Puerto de Mogán, do sopečných hor.

  EU093 - CASTILLO DE PAPAGAYO / o. LANZAROTE
Na ostrově Lanzarote, v jeho severovýchodní části se nachází naturistická vesnička Charco del Palo a její součástí je i tento FKK-resort, tvořený několika typy 
appartementů s vlastním stravováním. V naturistické vesničce naleznete jak restauraci, tak i obchod, přímo v resortu je kavárna. K dispozici jsou 2 bazény  
v areálu a přírodní bazén na pobřeží Atlantiku – zde koupání jen za příznivého počasí.  

  EU094 - CHARCO DEL PALO = CASA … / o. LANZAROTE
V naturistické vesničce Charco del Palo je i řada menších naturistických objektů, označovaných obvykle Casa …. Tyto naturistické objekty mají většinou i vlastní 
bazény, další možnost koupání je v přírodním „skalnatém bazénu“ (v kterém je ovšem koupání při větších vlnách problematické). FKK-vesnička je výborným 
východiskem k výletům po tomto sopečném ostrově. Doporučujeme zejména návštěvu vulkanické parku Timanfaya, jeskynního komplexu Cueva de los Verdes, 
architektonických skvostů od Césara Manriquea, kaktusové zahrady, údolí tisíce palem, …

  EU097 - MONTE MARINA / o. FUERTEVENTURA
Nedaleko městečka Jandia, na jihovýchodě ostrova naleznete malé FKK-středisko s ubytováním v appartementech s vlastním stravováním. Kromě dlouhé písečné 
pláže je k dispozici bazén s mořskou vodou a whirpoolem a řada sportovišť v sousedním „textilním“ hotelu. Možnost mnoha výletů po ostrově.

  EU098 - GRAN HOTEL NATURA / o. FUERTEVENTURA
Na severovýchodním pobřeží ostrova, přímo na písečné pláži Corralejo, je umístěn appartementový hotel s vlastním stravováním. Kromě pláže jsou k dispozici  
2 bazény s mořskou vodou, jacuzzi, sportoviště, restaurace a bary. 

Sleva 15% platí při objednání ubytování se stravováním do 28.2. a plné úhradě do 10.3.
Sleva 10% platí při objednání ubytování se stravováním v období 01.3.-31. 3. a plné úhradě do 10.4.
Sleva 10% platí při objednání ubytování se stravováním v období 01.4.-31.5. pro pobyty po 15.9. 

VERA PLAYA – ŠETŘÍME 2019 15% 10% 10%i Slevy nelze kombinovat 
a platí z ceny ubytování  

a stravování

FKK-resorty na KANÁRSKÝCH OSTROVECH: 

Možno i HP, 
HP+, VP, 

VP+
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NÁŠ FACEBOOK
Aktuální informace, týkající se naturistické rekreace naleznete jednak na našich webových 
stránkách (AKTUALITY), v našich Newsletterech (které vám zasíláme e-mailem), ale i na našem 
Facebooku (proklik na našich webových stránkách na spodní liště).  EU103 - PLAYA SONRISA /  YUCATAN - MEXIKO

Malý, idylický resort s pouhými 6 bungalovy a vilkami, leží přímo na písečné pláži Costa Maya, cca 7 km od rybářské vesničky Xcalac. Ubytování je poskytováno 
se snídaní, v areálu je k dispozici bar, grill-restaurant, tequilla-bar. Vhodný zejména pro ty z vás, kteří vyhledáváte klid a samotu.  

fotodokumentaci a videoklipy, týkající se naší nabídky, ale i fotografie 
z mnoha zajímavých míst v ČR i zahraničí naleznete na
www.naturtravel.cz, www.dovolenabezplavek.cz, 
www.plavby-jadran.cz

FOTOGRAFIE A VIDEOKLIPY

ZAJISTÍME VÁM Z NABÍDKY NAŠICH 
KOLEGŮ UBYTOVÁNÍ POBLÍŽ 
FKK-PLÁŽÍ NA JADRANU
• Baška na ostrově Krk - FKK Bunculuka
• Cres na ostrově Cres - FKK Kovačine
• Suha Punta na ostrově Rab – FKK-pláž „anglická“
• Lopar na ostrově Rab – FKK Sahara a FKK Ciganka
• Novalja na ostrově Krk – FKK Straško, FKK Zrče
• Starigrad na ostrově Hvar – FKK u hotelu Arkada
• Bol na ostrově Brač – FKK u výběžku  Zlatni rat
• Komiža na ostrově Vis – FKK u hotelu Komiža

���
    Konkrétní informace na dotaz v naší CK

ZAJIŠŤUJEME 
HROMADNOU DOPRAVU:

AUTOBUSEM Z MNOHA MÍST V ČR
CHORVATSKO – BUS ISTRIE + OMIŠ (jachty)

LETECKY Z ČESKA
ŘECKO, ŠPANĚLSKO, ČERNÁ HORA,

KANÁRSKÉ OSTROVY, ZÁMOŘÍ
LETECKÁ DOPRAVA + TRANSFER

ODLETY I Z LETIŠT V NĚMECKU A RAKOUSKU
např. Leipzig, Nürnberg, München, Wien, …

TRAJEKTEM NA KORSIKU
�����

KONKRÉTNÍ INFORMACE V NAŠÍ CK

NÁŠ MEDIÁLNÍ PARTNER
www.rain.cz  •  www.borovice.cz  

www.wellnessnoviny.cz  •  www.aquainfo.cz 

NATUR TRAVEL 
je již řadu let sponzorem 

„SAUNAFESTU“ 
– mistrovství v saunových ceremoniálech

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ

Do oblasti Karibiku, Mexika a Floridy 
spíše nedoporučujeme cestovat v období 
od června do listopadu – možnost výskytu hurikánů.

Naše cestovní kancelář zajišťuje pro své klienty s trvalým byd-
lištěm na území ČR či SR cestovní pojištění prostřednictvím 
několika pojišťoven (Česká pojišťovna, Allianz a ERV) a jejich 
asistenčních služeb.
Každý účastník naší rekreace („NT“, „EU“) by měl být ve svém 
vlastním zájmu pojištěn, cestovní pojištění není zahrnuto v zá-
kladních cenách služeb uvedených v ceníku tohoto katalogu.  
U rekreace označené „CZ“ se cestovní pojištění řeší dle dispozic 
příslušného touroperátora, příp. prostřednictvím naší CK.
Podrobné podmínky jsou k dispozici k prostudování v naší CK, 
příp. na našich internetových stránkách a každý pojištěnec obdrží 

při odbavení mimo jiné i doklady příslušné pojišťovny s podrobný-
mi informacemi a pokyny. 
V právním vztahu k pojišťovně je přímo každý pojištěný klient,  
CK NATUR TRAVEL je pouze jejím mandatářem.  
Pokud si cestu na dovolenou či z dovolené vlastním autem „prodlou-
žíte“ a budete mít zájem pojistit si i dny cestovní, pak do této rubriky 
napište „od kdy - do kdy“ máte zájem cestovní pojištění zajistit. 
Pokud se domníváte, že jste dostatečně pojištěni z titulu držení 
platebních karet a další cestovní pojištění nepotřebujete, pak si 
nejdříve řádně prostudujte na co a na koho se cestovní pojištění  
z bankovní karty vztahuje a porovnejte je s naší nabídkou.

NECESTUJTE BEZ KVALITNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ - I BĚŽNÝ ÚRAZ NEBO NEMOC VYŽADUJÍCÍ HOSPITALIZACI 
PŘEDSTAVUJE V ZAHRANIČÍ ZNAČNÉ FINANČNÍ NÁKLADY, DOSAHUJÍCÍ MNOHDY STATISÍCŮ I MILIONŮ KURUN.

i

  EU104 - HIDDEN BEACH RESORT / YUCATAN – MEXIKO
Tento all-inclusive naturistický resort poskytuje dokonalé pohodlí ve suitách směřujících na oceán, včetně vlastní jacuzzi, suity v přízemí mají dokonce přímý 
vstup do bazénu, resp. umělé „líné“ řeky. K dispozici je luxusní restaurace, několik barů, včetně vodního u bazénu, fitness-centrum, večerní zábava, několik 
sportovišť. Resort je přístupný pouze osobám starším 18 let. Možnost výletů po poloostrově Yucatan s mnoha Mayskými památkami. 

  EU116 - GRAND LIDO NEGRIL / JAMAICA – KARIBIK 
Luxusní FKK-hotel u privátní FKK-pláže na ostrově Jamaica, all-inklusive služby, FKK-bazén, plážové a vodní sporty (kromě motorových), výlety po ostrově.  
Pouze pro osoby starší 21 let (není ale LiveStyle). 

  EU111 - CYPRESS COVE / FLORIDA – USA  (není u moře)
Rozlehlý naturistický komplex na Floridě, cca 45 km jihozápadně od Orlanda, u jezera Kissimmee. Je velmi dobře vybaven a umožňuje nejen koupání v bazénech 
a jezeru s písečnou pláží, ale i možnost řady výletů po celé Floridě, od Kennedyho mysu po národní parky v bažinatých jižních oblastech. Ubytování v hotelových 
pokojích nebo appartementech s vlastním stravováním. V areálu je restaurace a bar, v blízkosti další řada restaurací a obchodů, včetně outletových.

  EU115 - PEACE BLUE NAIHARN RESORT / NAIHARN BEACH  - THAJSKO (není přímo u moře) 
Malý naturistický resort na jihu ostrova Phuket nabízí FKK-bazén a jacuzzi, výlety na blízké „textilní“ pláže i po celém ostrově.

  EU114 - BALI AU NATUREL / TEJAKULA / BALI - INDONESIE
Luxusní a klidný FKK-resort na severu fascinujícího ostrova Bali se nachází u „textilní“ pláže, ale nabízí 2 FKK-bazény, jacuzzi, saunu, …. Možnost potápění  
u korálových útesů a řada výletů po ostrově. 

www.saunafest.cz
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LifeStyle-resorty vznikly na základě poptávky párů, nejčastěji manželských, po naplnění 
svých erotických fantasií. Námi nabízené LifeStyle-resorty jsou převážně „Nude“, tj. 
nudistické. Cílem těchto resortů je páry co nejvíce hýčkat a vytvářet jim podmínky 
pro jejich jedinečné sexuální prožitky. V žádném jiném resortu neuvidíte a hlavně sami 
nezažijete na vlastní kůži tak intenzivní vztah dvou lidí, tak romantickou dovolenou.  
Do LifeStyle-resortů není povolen vstup osob mladších 18 let a jsou ponejvíce navštěvo-
vány páry ve věku 25-55 let, věkový průměr je okolo čtyřicítky. LifeStyle-resorty pouze 
vytváří podmínky pro pravý erotický ráj, nic víc – nikdo Vás nebude k ničemu nutit, vše 
je pouze na Vás. V prostorách označených jako „Nude“ se předpokládá, že budete svlečení, 
oblečení se vždy vyžaduje v místech, kde se podává jídlo. Oblečení je opět zcela na Vašem uvážení 
– běžné, dovolenkové nebo sexy, tématicky zaměřené dle typu večerní párty, atd. Oficiálně je sex na ve-
řejně přístupných místech zakázán, ale …. . V některých resortech je pro tyto účely např. vyhrazen zvláštní prostor. LifeStyle-resorty, 
obvykle velmi luxusní, naleznete zejména v Karibiku, v Mexiku, na Floridě, na Kanárských ostrovech a na pobřeží Středozemního 
moře ve Španělsku.

Je to až k nevíře, ale naturisté a vyznavači LifeStylu dovolené dokáží bez problémů obsadit i velké výletní lodi o kapacitě okolo 
3.000 klientů. Naopak – plavby jsou často velmi brzo vyprodané. Pokud máte o takovou akci zájem – neváhejte a kontaktujte co 
nejdříve naši CK, zašleme vám podrobné informace. Zde je přehled plaveb 2019/20: 

CO JE TO LIFESTYLE RESORT

Podrobné informace o této speciální nabídce naleznete na našich webových stránkách
www.naturtravel.cz a www.dovolenabezplavek.cz

  EU072 - NATUREVA SPA / CAP D´AGDE - FRANCIE
LifeStyle-resort v těsné blízkosti naturistického městečka Cap d´Agde, přibližně 300 metrů od moře s FKK-pláží a FKK-jachetním 
přístavem. Ubytování v moderně zařízených appartementech s vlastním stravováním. K dispozici je krytý bazén, sauna, fitness a řada 
dalších zábavných i sportovních příležitostí v sousedním naturistickém městečku. Určeno pouze pro páry.

  EU106 - DESIRE PEARL RESORT / YUCATAN - MEXIKO
Nedaleko malebné rybářské vesničky Puerto Morelos, cca 20 minut jízdy od letiště v Cancunu a 35 minut jízdy od turistického centra 
na Playa del Carmen, leží, přímo na písečné pláži, komfortní 4* resort typu LifeStyle. Nabízí luxusní pokoje a stravování all-inclusive, 
a to ve 4 restauracích a 5 barech. K dispozici jsou i bazény, jacuzzi, různá sportoviště, sauna, fitness, masáže a řada výletů k mexic-
kým památkám na poloostrově Yucatan. Určeno pouze pro páry.

  EU108 - HEDONISM II / o. JAMAICA - KARIBIK
Luxusní středisko je umístěno na západním pobřeží ostrova, jedna jeho část je „nude“ a celý komplex je LifeStyle. Areál je umístěn 
v rozlehlé tropické zahradě u 11 km dlouhé pláže s nádherným bílým pískem. Ubytování v hotelových pokojích s all-inclusive stravo-
váním. Naleznete zde řadu restaurací, barů, bazénů, jacuzzi, sportoviště, saunu, … - některé jsou určeny pro „textiláky“, některé jsou 
„nuda“. Určeno pro páry i jednotlivce starší 18 let.

  EU113-CALIENTE TAMPA RESORT / FLORIDA - USA (není u moře)
Tento luxusní LifeStyle-resort se nachází asi hodinu cesty na sever od města Tampa a nabízí sedm bazénů, vířivky, fitness, sportoviš-
tě, sauny a řadu dalších služeb. Ubytování v několika typech pokojů a vilkách, stravování vlastní. Určeno pouze pro páry starší 21 let.

  EU073 - OZ´ INN / CAP D´AGDE - FRANCIE
Další LifeStyle-resort v sousedství naturistického městečka Cap d´Agde a resortu Natureva. Tento 4* designový hotel poskytuje 
svým klientům kromě jiného solárium, hammam, jacuzzi, sportoviště v sousedním resortu Natureva. Určeno pouze pro páry. Ubyto-
vání v hotelových pokojích s vlastním stravováním, v areálu malá restaurace a bar, nespočet restaurací, obchodů, barů a zábavních 
podniků v okolním naturistickém městečku. 

  EU089 - LA MACARENA / COSTA DEL SOL - ŠPANĚLSKO (není u moře)
Tato hacienda uprostřed plantáží manga, nedaleko Malagy, je rovněž určena pro příznivce LifeStylu. K dispozici je bazén, sauna, 
parní lázeň, jacuzzi, masáže. Ubytování v pokojích, v ceně snídaně a obědy. Hacienda sice neleží přímo u moře, ale autem jsou snadno 
dostupné naturistické pláže u La Herradury a v FKK-resortu Almanat. Určeno pouze pro páry.

  EU074 – EVA CAP / CAP D´AGDE - FRANCIE 
3* hotel v centru FKK-komplexu, jacuzzi, sauna, masáže, snídaně, …

  EU079 – AGRO TOURISTHOTEL / MALLORCA – ŠPANĚLSKO (není přímo u moře) 
Na dohled od moře u Manacoru je umístěn tento malý hotel s 16 dvoulůžkovými pokoji, s velkou subtropickou zahradou, restaurací, 
bazénem, …

  EU092 - LA MIRAGE / o. GRAN CANARIA - KANÁRSKÉ OSTROVY
Na ostrově Gran Canaria, blízko písečné pláže Maspalomas, byl otevřen „LifeStyle“-resort La Mirage, přístupný výhradně pro páry 
starší 18 let, který je ideálním dovolenkovým místem pro klienty s uvolněným vztahem k sexu. 32 bungalovů je postaveno okolo 
bazénu, stravování vlastní, k dispozici je dále whirpool, bar. V okolí resortu je mnoho restaurací, barů a obchodů. Možnost zajímavých 
výletů po celém ostrově.

  EU105 - DESIRE RIVIERA MAYA / YUCATAN - MEXIKO
Nedaleko Cancúnu, na pláži Riviera Maya, je umístěn luxusní hotel typu LifeStyle. Ubytování v hotelových suitách s plnou penzí. 
Areál je obklopen exotickým lesem, palmami a nádhernými květinami. K dispozici jsou bazény, jacuzzi, bary, restaurace, sportovní 
vybavení, sauna, fitness, je možno podnikat výlety k mexickým památkám z doby Mayů. Určeno pouze pro páry.

LIFESTYLE PLAVBY NA VÝLETNÍCH LODÍCH

EU121 - BLISS CRUISE CELEBRITY INFINITY 2019
08. 4.-13. 4. 2019 po trase Florida-Belize-Mexiko-Florida
MITTELMEER KREUZFAHRT 2019
21. 9.-28. 9. 2019 po trase Nizza-St.Tropez-Mallorca-Ibiza-Valencia-Barcelona
EU123 - BLISS CRUISE NAVIGATOR OF THE SEAS 2019
08. 11.-15. 11. 2019 po trase Miami-Tortola-St.Thomas-Freeport
EU124 - BLISS CRUISE CELEBRITY INFINITY 2020
20. 4.-25. 4. 2020 po trase Miami-Bahamas-Haity-Miami
EU125 - DESIRE RED CARPET CRUISE 2020
19. 5.-26. 5. 2020 po trase Nizza-Cannes-Villefranche-Barcelona
EU126 - DESIRE KREUZFAHRT GRIECHISCHE INSELN 2020
26. 9.-03. 10. 2020 po trase Athen-Mykonos-Kusadasi-Marmaris-Santorini-Athen
EU127 - BLISS CRUISE MARINER OF THE SEAS 2020
06. 11.-13. 11. 2020 po trase Port Canaveral-Antigua-St.Maarten-Port Canaveral



FKK-PLAVBY = JACHTY, VÝLETNÍ LODĚ, …

www.naturtravel.cz20

  EU014 - JACHTOU PLANKA PO KVARNERU / Chorvatsko
Jachta kategorie A, klimatizované kajuty s vlastním sociálním zařízením (WC/sprcha). Na palubě jsou účastnící z různých států Evropy  
a není doprovázena českým delegátem.
TERMÍNY: A)  22. 6. - 29. 6. B)  27. 7. - 03. 8. C)  10. 8. - 17. 8.
TRASA:  Rijeka – Rab – Olib – Silba – Ilovik – Lošinj – Cres – Rijeka
CENA ZA OSOBU: za osobu při ubytování v plně obsazené dvoulůžkové kajutě, příplatek za jednolůžkovou kajutu ve výši 50%
vnější kajuta - v úrovni paluby  =  A)  819 EUR B), C)  869 EUR
vnitřní kajuta - v podpalubí  =  A)  749 EUR B), C)  799 EUR
Cena zahrnuje: 7x ubytování v příslušné kajutě, 7x plná penze /VP/, pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje: nápoje, dopravu z/do ČR, pobytové a přístavní poplatky (cca 21 EUR/os. a týden), příp. transfery a vstupné  
do objektů, cestovní pojištění, spropitné posádce

  EU015 – PLAVBA JACHTOU PO KVARNERU / Chorvatsko
Jedna z jachet kategorie A, klimatizované kajuty s vlastním sociálním zařízením (WC/sprcha). Na palubě jsou účastnící z různých států 
Evropy a není doprovázena českým delegátem.
TERMÍNY: A)  15. 6 - 22. 6.
TRASA:  Opatija -Baška nebo Punat –Rab – Olib - PP Telaščica – Molat – Lošinj – Cres - Opatija
CENA ZA OSOBU: při ubytování v plně obsazené dvoulůžkové kajutě, příplatek za jednolůžkovou kajutu ve výši 50%
vnější kajuta - v úrovni paluby  =  A)  615 EUR vnitřní kajuta - v podpalubí  =  A)  670 EUR
Cena zahrnuje: 7x ubytování v příslušné kajutě, 7x polopenze /HP/, pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje: večeře (možno přikoupit při min. 10 zájemcích na lodi za 115 EUR/os. a týden), nápoje, dopravu z/do ČR, pobytové  
a přístavní poplatky (25 EUR/os. a týden), příp. vstupné do objektů a národních parků, příp. parkování vozidla v Opatiji (cca 10-15 EUR/auto 
a týden), cestovní pojištění, spropitné posádce

  EU016 - CARNIVAL PRIDE - KARIBIK HIGHLIGHTS 2019 / Karibik
Luxusní zaocenská loď pro 3.000 naturistů, s mnoha restauracemi, bary, zábavními podniky, kasinem, sportovišti, bazénem, …. 
Stravování formou plné penze, stolní nápoje v ceně. 
TERMÍNY: 25. 1. - 03. 2. REZERVACE SPĚCHÁ
TRASA:  Port Canaveral – Bahamas – Jamaica – Honduras – Mexiko – Port Canaveral
CENA ZA OSOBU: při ubytování v plně obsazené dvoulůžkové kajutě, příplatek za jednolůžkovou kajutu ve výši 50%
Cena: dle typu kajuty a její obsazenosti od 1 299 EUR/os. + doprava ČR/Florida, přístavní a pobytové poplatky cca 140 EUR/os., 
spropitné cca 120 EUR/os., výlety na pevninu dle lodní nabídky, atd.

  EU017 - ROYAL CLIPPER 2019 – FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA & KORSIKA / Středomoří
Luxusní, 134 metrů dlouhý pětistěžník, plně klimatizovaný, disponující bazénem na palubě a dvoulůžkovými kajutami s vlastním sociálním 
zařízením, TV. 
TERMÍNY: 20. 7. - 03. 8. REZERVACE SPĚCHÁ
TRASA: Cannes – Livorno – FKK Riva Bella – Bonifacio – Propriano – Calvi – L´Ille Rouse – Bandol – St.Tropez – Villefranche – Cannes
SLUŽBY: plná penze, řada nápojů v ceně, kulinářské a vinné degustace (Michelinský šéfkuchař a vynikající somelier na palubě), výlety na 
pevninu (za příplatek na místě)
Cena: dle typu kajuty a její obsazenosti od 4 399 EUR/os. + doprava ČR/Cannes, spropitné cca 8 EUR/os. a den, 
přístavní a pobytové poplatky cca 530 EUR/os., atd.

PLAVBY NA JACHTÁCH SILVA A VJEKO PO JADRANU

Podrobné informace, ceny, úhrady na místě, slevy ….. viz www.plavby-jadran.cz  
nebo dotazem v CK = platí pro všechny uvedené plavby

Typ plavby 
NATF = naturismus friendly (naturismu přívětivé plavby), v podstatě natu-
ristická plavba 
FREE = plavby určené pro účastníky, opalující a koupající se jak v plavkách, 
tak i bez nich  
Cena zahrnuje: ubytování v kajutách, 6x plnou penzi /VP/ + 1x polopenzi  
/HP/, místní a přístavní poplatky, služby zástupce CK, pojištění CK proti 
úpadku
Cena nezahrnuje: neuvedenou stravu a nápoje (kromě snídaní na lodi), 
vstupné do objektů, národních a přírodních parků dle programu, dopravu do 
Chorvatska (autobusem a letecky lze přikoupit), cestovní pojištění (možno 
přikoupit), příp. parkovné v Omiši a úschovu zavazadel před odjezdem 
busem do ČR

Fakultativní služby:
� cestovní pojištění, vč. připojištění storna: Allianz – zóna 6MA10  
 = 360 Kč/os. (dítě do 15 let = 180 Kč/os., osoba nad 70 let = 1.080 Kč), 
 ERV Pojišťovna-Holiday Easy = 490 Kč/os. (dítě do 12 let- 245 Kč)
� vyžádaná jednolůžková kajuta za příplatek - Silva = 11.000 Kč  
 a Vjeko = 22.000 Kč
� parkovné v Omiši v kempu Lisičina = asi 35 EUR/týden a auto  
 (úhrada na místě) 
� úschova zavazadel v Omiši v kempu Lisičina = asi 15 HRK/os.  
 (úhrada na místě) 
� BUS ČR-Omiš-ČR= dle nástupního místa v ČR cena od cca 2.490 Kč/os.
� letenky Praha-Split-Praha = cena dle aktuální nabídky 
 (od cca 7.000 Kč/os.)

Sleva FM platí pro jachtu Silva a Vjeko při objednání do 31. 12. 2018, 
při objednání pouze 10% záloha, 2. záloha ve výši 40% splatná do 31. 1. 2019
Sleva 2% platí pro Silvu při objednání 4-8 osob v rámci jedné Smlouvy 
o zájezdu 
Sleva 4% platí pro Silvu při objednání 9-12 osob v rámci jedné Smlouvy 
o zájezdu

Sleva 6% platí pro Silvu při objednání 13-18 osob v rámci jedné Smlouvy 
o zájezdu
pro skupinu od 19 osob – individuální nabídka
Sleva 14=13 platí pro jachtu Silva při objednání dvoutýdenní plavby
Sleva 2% platí pro Vjeko při objednání 4 a více osob v rámci jedné Smlouvy 
o zájezdu

S1 = Omiš-Stomorska - o. Kaprije (NnK = zátoka – noc na kotvě)-Murter 
  -Levrnaka, NP Kornati-Zlarin-Drvenik Veli-Postira-Omiš
S3 = Omiš-Drvenik Veli-o.Kaprije (NnK)-Sali-Levrnaka, NP Kornati-Zlarin- 
  o.Veliki Drvenik (NnK)-Postira-Omiš
S4 = Omiš-Split-Pakleni ot. (NnK)-Vela Luka-Lastovo-Korčula-o.Hvar/Brač 
  (NnK)-Pučišča-Omiš
S5 = Omiš-Trogir-Maslinica-Pakleni ot. (NnK)-Hvar-Stari Grad-Jelsa- 
  o. Brač (NnK)-Postira-Omiš

S8 = Omiš-Postira-Maslinica-o.Brač/Hvar (NnK)-Jelsa-Makarska-o.Brač  
  (NnK)-Pučišča-Omiš
V10 = Omiš –Sumartin-Korčula-Slano-Dubrovnik-Polače, NP Mljet-o.Hvar  
  (NnK)-Pučišča-Omiš
V11 = Omiš-Trogir-Vis-Vela Luka-o.Hvar-Hvar-Stari Grad-Jelsa-Postira 
  -Omiš
V12 = Omiš-Split-Vela Luka-o.Lastovo, PP Lastovo (NnK)-Lumbarda-Polače 
  (NP Mljet)-Korčula-Pučišča-Omiš

i ŠETŘÍME:      FM      6%      4%      2%      14=13                                            Slevy je možno kombinovat

CENÍK plaveb 2019

číslo plavby

S1 
S3
S4
S5

Silva
Vjeko

FREE

NATF
NATF

NATF
15. 6. - 22. 6.
29. 6. - 06. 7.
06. 7. - 13. 7.
13. 7. - 20. 7.

14.490 

14.690
14.690

14.690

9.990
12.990

9.290
12.600

13.475

13.660
13.660

13.660

typ termín 2019 základní cena po slevě First Moment
/FM/ platná do 31. 12. 18

cena v Kč/osoba a týden

Cena pro 3. osobu ve třílůžkové kajutě, v rámci jedné Smlouvy o zájezdu:

V12

S8

V10
V11

NATF

NATF

NATF
NATF 

03. 8. - 10. 8.

22. 6. - 29. 6.
13. 7. - 20. 7.
27. 7. - 03. 8. 25.490

14.690

25.490 
25.490

24.890

13.660

24.890 
24.890

* kajuta na hlavní palubě Vjeka za příplatek 700 Kč/os. Pozn.: Minimální počet účastníků pro plavbu: Silva = 18 osob, Vjeko = 16 osob

Pro bližší informace žádejte speciální katalog Plaveb po Jadranu!



Na lyže...

Lázně a wellness...

Plavby...

K moři...

Za sportem...

• Na trhu jsme již více jak 25 let.
• Záleží nám na spokojenosti zákazníka.
• Máme zkušenosti v cestovním ruchu – poradíme Vám s výběrem  
 Vaší dovolené.
• Spolupracujeme jen s kvalitními a osvědčenými partnery.
• Zájezdy kupujete vždy za stejnou cenu, jako kdybyste  
 je kupovali přímo u pořádající cestovní kanceláře, lze  
 tak využít jejich vypsaných slev, včetně slev FirstMoment  
 či LastMinute.
• Na jednom místě si vyberete z nabídek mnoha cestovních kanceláří  
 – nemusíte prohlížet stránky jednotlivých cestovních kanceláří  
 a porovnávat jejich nabídky.

Při zakoupení dovolené z nabídky našich partnerů, na portále 
www.cknt.cz, obdržíte od nás slevu na Vaši naturistickou dovole-
nou z nabídky CK NATUR TRAVEL zakoupenou v naší CK. 
Výše slev a podrobné informace na stránkách www.naturtravel.cz 
či dotazem v CK NATUR TRAVEL.

Na www.cknt.cz 
Vám nabízíme zájezdy 

od desítek českých 
a německých cestovních

kanceláří.

Proč koupit 
zájezd 
u nás 

Eurovíkendy...Za poznáním...

Cestovní kancelář
Prodej zájezdů z nabídky partnerských cestovních kanceláří.

ALEXANDRIA • EXIM TOURS 
• AMERICA TOURS • FISCHER  

• NEV-DAMA • ESO TRAVEL• ATIS  
• ADVENTURA • CANARIA TRAVEL  
• CHINA TOURS • SIAM TRAVEL  

• 101 CK ZEMEK • MAYER & CROCUS  
• RIVIERA TOUR • TIME TRAVEL • 

QUICKTOUR • SLAN TOUR a další...


