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... plavby po Jadranu
     bez plavek i s nimi
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SILVASILVA

...to je ono pravo!

...to je ono pravo!

Termíny, trasy, ceny a slevy k plavbám na jachtě SILVA najdete v Ceníku pro příslušný rok



1 NATUR TRAVEL

Pokračujeme v organizačních změnách v naší CK, s důrazem kladeným na preferenci elektronických médií 
a vaši plnou informovanost. Otevřeli jsme další webovou prezentaci na www.dovolenabezplavek.cz, 
rozšiřujeme naše Fotogalerie a Videotéky, naše videoklipy naleznete ve větším rozsahu i na YouTube. 
Vzhledem k tomu, že naše nabídka je z více jak 90% neměnná, rozhodli jsme se vytvořit nový celobarevný 
katalog, který bude platný pro období 3-5 let a bude zaslán každému z vás pouze jedenkrát za toto období. 
Ceny, termíny, slevy, „speciality roku“, změny a nové lokality pak naleznete v CENÍKU pro daný rok, který vám 
budeme zasílat poté každoročně v druhé polovině prosince. 
V mnohem větším rozsahu naleznete naši nabídku na našich internetových stránkách, zejména pokud se týče 
cen řady méně využívaných destinací, cen za zapůjčení auta, cen při dopravě z německých či rakouských 
letišť. Samozřejmě, tak jako dosud, budete průběžně informováni elektronickou cestou o aktuálním dění jak 
v naší CK, tak v naturistickém dění prostřednictvím našich Newsletterů, které si dovolíme vám zasílat cca 
1-2x měsíčně. Na webech rovněž naleznete podrobný popis, jak se dostanete do naší kanceláře, rádi vás 
uvítáme a poradíme kam na dovolenou.
Děkujeme všem našim dosavadním klientům, že cestovali s naší CK, že se ve značném měřítku k nám 
téměř každoročně nebo často vracejí a budeme rádi, když i naši noví klienti budou s našimi službami stejně 
spokojeni.       

Přejeme vám úspěšná a šťastná nejbližší léta 
 a příjemně prožité dovolené s naší cestovní kanceláří Natur Travel s.r.o.

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI NAŠÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE.

NAŠE HISTORIE
� červenec 1993: založení firmy pod jménem CK 
Natur Travel (před tím od ledna 1990 působící pod 
jménem ing. František Hájek - EXPRES)
� říjen 2000: smlouva o pojištění CK proti úpadku 
s Českou podnikatelskou pojišťovnou  
� prosinec 2000: souhlas Ministerstva pro místní 
rozvoj s podnikáním CK (jako jedna z první dvojice 
schválených CK v ČR)
� leden 2001: vystavení koncese CK dle zákona 
č. 159/1999 Sb.
� prosinec 2003: smlouva o pojištění CK proti 
úpadku u pojišťovny GENERALI  
� listopad 2006: smlouva o pojištění CK proti 
úpadku od 1. 1. 2007 u pojišťovny UNIQA 
prostřednictvím firmy Fiducia – trvá dodnes

NAŠE POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY 
V DŮSLEDKU ÚPADKU CESTOVNÍ 
KANCELÁŘE
V souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. 
o některých podmínkách podnikání v cestovním 
ruchu má CK Natur Travel sjednáno povinné 
smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK 
u pojišťovny UNIQA.
Rozsah a podmínky pojištění, práva zákazníka na 
plnění v případech úpadku cestovní kanceláře 
a způsob oznámení pojistné události je uveden 
jednak ve Všeobecných obchodních a záručních 
podmínkách CK Natur Travel a především pak na 
dokladech pojišťovny, které je cestovní kancelář 
povinna předat zákazníkovi zároveň s Cestovní 
smlouvou - Přehledem objednaných a zajištěných 
služeb. Povinné smluvní pojištění CK je povinné 
pro všechny zájezdy CK Natur Travel a je 
zahrnuto v ceně zájezdů.
Ale pozor - zákon přesně vymezuje pojem 
„zájezd“. Zájezdem dle současného zákona 
č. 159/1999 Sb. je pouze kombinace 2 a více 
služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování 
v rozsahu alespoň polopenze, doprava, cestovní 
pojištění, ...), přičemž cena každé z těchto služeb 
musí činit minimálně 20 % celkové ceny zájezdu. 

Zájezdem tedy není pouze zajištění ubytování 
v appartementu bez stravování a s vlastní dopravou.
Pro Vaši orientaci uvádíme u cen naší rekreace 
symboly: 
Z = zájezd dle zákona 159/1999 Sb., 
S = služba (není pojištěno)   
PP = provizní prodej - řídí se dle uvedeného 
provizního prodejce.
Pokud by jste se někdy v zahraničí dostali do 
problémů, např. s opožděným příjezdem autobusu 
při cestách do Chorvatska - volejte vždy nejdříve 
delegáta dopravce, příp. naši CK, náš mobil 
00420 603 418 474 je Vám k dispozici po celý 
rok v podstatě NON-STOP. 
Originál Certifikátu je uložen v sídle CK, jeho kopie 
jsou zveřejněny v CENÍKU pro příslušný rok a na 
webových stránkách CK Natur Travel s.r.o.

POJIŠTĚNÍ CK NA ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM
Naše CK má navíc uzavřené speciální nepovinné 
pojištění za škody způsobené třetím osobám. 
Toto pojištění Vám, našim klientům, garantuje, že 
v případě, kdy by došlo v průběhu Vaší rekreace 
k nějaké nepředvídané události a Vy jste tímto byli 
poškozeni jak naší CK, tak i našimi partnery či 
místními dodavateli služeb (na zdraví, majet-
ku, ...) naše CK Vás bude schopna prostřednictvím 
své pojišťovny adekvátně finančně odškodnit. 
Partnerem při řešení těchto záležitostí je opět 
pojišťovna UNIQA. Podrobné podmínky tohoto 
pojištění jsou k dispozici v naší CK.

CK NATUR TRAVEL - VŠEOBECNÉ 
OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, 
REKLAMAČNÍ ŘÁD, OCHRANA 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
tvoří nedílnou součást naší Cestovní smlouvy /
Závazné objednávky služeb a jsou vám s ní 
i zároveň zasílány (mailem, poštou, …). V případě 
zájmu máte možnost si je předem podrobně 
prostudovat na www.naturtravel.cz, 
www.dovolenabezplavek a www.plavby-jadran.cz

NAŠE SPECIALIZACE
�  … plavby po Jadranu na historické 
jachtě SILVA a moderní jachtě VJEKO, jak 
pro naturisty – klienty bez plavek, tak i pro 
klienty „s plavkami“ …

�   … dovolená bez plavek  =  rekreace 
pro naturisty a nudisty, zajišťovaná ve 
spolupráci se specializovanými německými 
naturistickými CK v FKK-střediscích v Evropě 
i Zámoří

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

NATUR TRAVEL s.r.o. 
člen Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK)

generální partner CK Oböna Reisen 

a CK Miramare Reisen pro ČR a SR 

Ing. František Hájek a Bc. František Hájek 
jednatelé a společníci firmy

Sídlo a kancelář:
Černošice, dr. Janského 1045
GPS: N 49° 56.97247‘, E 14° 19.76683‘
           49°56‘58.348“N, 14°19‘46.010“E

Provozní doba v naší CK:
PO-PÁ, v podstatě kdykoliv během dne, 
po předchozí telefonické či mailové dohodě

Poštovní adresa:
Natur Travel s.r.o.
dr. Janského 1045, 252 28 Černošice

Telefon + fax: +420 257 317 946
Mobil: +420 603 418 474

E-mail: info@naturtravel.cz
             info@plavby-jadran.cz

I-net: www.naturtravel.cz (kompletní katalog)
 www.dovolenabezplavek.cz 
 (kompletní katalog)
 www.plavby-jadran.cz 
 (plavby nejen po Jadranu)

SKYPE: cknatur

IČO: 47550465
DIČ: CZ47550465
registrace: MěS v Praze, vložka C21941

Naše banky:
Komerční banka Praha

Fio-banka Praha a Bratislava

… dovolená bez plavek 
… plavby po Jadranu   
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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Každý účastník naší rekreace „NT“ a „EU“ by měl 
být ve svém vlastním zájmu pojištěn, cestovní 
pojištění není zahrnuto v základních cenách služeb 
uvedených v CENÍKU. U rekreace označené „CZ“ 
se cestovní pojištění řeší dle dispozic příslušného 
touroperátora, příp. prostřednictvím naší CK.
Pozor - cestovní pojištění se obvykle nevztahuje, 
nebo velmi omezeně, na doklady, šperky, peníze 
a cennosti, ale i některé movité věci
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 podrobnými informacemi a pokyny. 
V právním vztahu k pojišťovně je přímo každý 
pojištěný klient, CK Natur Travel je pouze jejím 
mandatářem.  
Pojištění storna je možno uplatnit v případě tzv. 
kvalifikovaných důvodů, např. úmrtí v rodině, 
hospitalizace některého z účastníků (kromě např. 

psychických důvodů), živelní pohroma, atd.
Pokud si cestu na dovolenou či z dovolené 
vlastním autem „prodloužíte“ 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 v jaké výši plnění.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Naše cestovní kancelář zajišťuje pro své klienty 
s trvalým bydlištěm na území ČR či SR cestovní 
pojištění prostřednictvím České pojišťovny. 

ERV POJIŠŤOVNA 
- CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ HOLIDAY EASY
Od sezony 2012 Vám nabízíme i pojištění od 
specialisty na cestovní pojištění - ERV pojišťovny. 

Produkt Holiday Easy je možno sjednat pouze se 
zakoupeným zájezdem/pobytem v Evropě z nabídky 
naší CK. Pro individuální cesty Vám nabídneme i 
jiný vhodný typ pojištění z portfolia této pojišťovny.

POJIŠŤOVNA MONDIAL  
Rozšiřujeme naši nabídku cestovního pojištění 
o variabilní systém  jedné z největších pojišťoven 
na světě - pojišťovny Mondial Assistance.
Kromě klasického cestovního pojištění (léčebné 
výlohy, úraz, repatriace, odpovědnost za škodu, 
zavazadla, storno) v několika variantách (Mini, 
Plus, Maxi - Evropa, Svět bez USA a Kanady, Celý 
svět - turistika, pracovní cesty, sport - věkové 
kategorie) jsou nabízeny i speciální produkty, jako 
je např. samostatné pojištění storna, pojištění 
storna ALL RISK.
Cestovní pojištění Mondial doporučujeme uzavřít 
zejména v případě finančně náročnější rekreace, 
např. v Karibiku, USA, Mexiku a u leteckých 
zájezdů do Španělska, Turecka a Řecka.

CENY - TERMÍNY, CENY A SLEVY 
… viz Ceník pro příslušný kalendářní rok
Ceny pobytů „EU“, realizované prostřednictvím našich německých kolegů – 
naturistických touroperátorů Oböna a Miramare Reisen, jsou převzaty z jejich 
ceníků a uvedeny v našem Ceníku pro příslušný rok. Každá rezervace 
rekreace označené „EU“ je posuzována jako individuální objednávka. Na 
základě požadavku klienta je zpracován návrh Cestovní smlouvy / Závazné 
objednávky služby (dále jen CS) s kompletně vypracovanou kalkulací 
v měně, kterou si klient sám určí (CZK nebo příp. EUR). Pro přepočet ceny 
z EUR na CZK je použit kurz EUR/CZK deklarovaný CK N-T  v den vystavení 
CS na titulních stránkách všech webových prezentací CK N-T. Teprve tato 
kalkulace je oficiální nabídkou CK N-T klientovi.
U zájezdů “NT“ jsou ceny uvedeny vždy v Kč a zejména na webových 
stránkách i v EUR (především pro zahraniční účastníky ze zemí EU).  
Ceny obsahují - v popisu příslušné lokality/akce uvedené služby, tzn. 
příslušné ubytování, stravování (All inclusive /ALL/, plnou penzi /VP/, 
polopenzi /HP/, snídani /UF/, nebo vlastní stravování /SV/), příp. dopravu, vč. 
všech příplatků a poplatků (pokud je povinnou součástí služeb), pobytové, 
lázeňské a přístavní poplatky hrazené prostřednictvím CK, příp. delegáta, 
průvodce a zástupce CK a v případě zájezdu pak pojištění záruky v důsledku 
úpadku CK.
Ceny neobsahují náklady fakultativní dopravy a poplatky s ní spojené (např. 
letenku, transfer, taxi, zapůjčení auta na letišti, bus, trajekt, parkovné, apod.), 
volitelné cestovní pojištění, pobytové/lázeňské a přihlašovací poplatky 
hrazené klientem až na recepci v příslušné lokalitě, fakultativní výlety 
a služby, poplatky za dětskou postýlku, psy, atd. (viz údaje v CENÍKU 
u jednotlivých lokalit) a jsou  uváděny v Kč nebo v EUR, či jiné měně, dle 
toho, zda jsou hrazeny v ČR nebo v zahraničí, resp. dle toho, v jaké měně 
jsou subdodavatelem fakturovány.

SLEVY - ŠETŘÍME
Slevy poskytované našimi německými partnery u pobytů „EU“ a naší CK 
u zájezdů „NT“ (např. 7=5, 14=12, brzké knihování, skupinová sleva) jsou 
uvedeny u jednotlivých lokalit v tabulce „ŠETŘÍME“ v CENÍKU platném pro 
uvedený rok. 
Skupinové slevy, pro větší počet účastníků uvedených na jedné Cestovní 
smlouvě, jsou uvedeny v CENÍKU platném pro uvedený rok.
Slevy jsou poskytovány pouze z ceny pobytu nebo zájezdu, tzn. že neplatí 
pro dopravní ceniny, poplatky, doplňkové služby (např. parkovné, auto 
z půjčovny) a cestovní pojištění.
U pobytů a zájezdů organizovaných našimi českými partnery, označených 
„CZ“, platí slevy a informace, uvedené v jejich propagačních materiálech. 

PLATBY
Platba pobytů „EU“ a zájezdů „NT“ je možná jak v Kč, tak na základě 
výslovného přání a požadavku klienta v EUR – buď osobně v hotovosti v naší 
kanceláři, nebo převodem či vkladem na některý z našich bankovních účtů. 
Ochotně a bez problémů Vám vystavíme fakturu na úhradu Vaší rekreace 
z FKSP či jiných prostředků Vaší firmy nebo zaměstnavatele, přesně dle 
příslušných zákonů, předpisů a požadavků plátce.

� PŘI PLATBĚ V EUR CENY POBYTŮ PODLE KATALOGU 
NĚMECKÝCH CK

� PROFESIONÁLNÍ KOMPLETACE VŠECH SLUŽEB

� KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE A NA ČESKÉM ÚZEMÍ

� POSTAVENÍ KLIENTA DLE ČESKÝCH ZÁKONŮ A SOUDŮ

� POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK DLE ČESKÝCH ZÁKONŮ

NAŠI  PARTNEŘI
Od jara roku 1999 je naše CK na území České a Slovenské republiky 
generálním zástupcem největšího naturistického touroperátora v Evropě, 
německé CK OBÖNA REISEN z Bad Nauheimu, lázeňského města nedaleko 
Frankfurtu n. M. CK OBÖNA REISEN byla založena v roce 1966, tzn. že je na 
trhu již více jak 45 let.
Naše CK je na území České republiky rovněž generálním zástupcem CK 
MIRAMARE REISEN, která v roce 2010 oslavila 50. výročí své existence, 
k 1. 1. 2002 tato CK přešla zčásti do vlastnictví německé naturistické 
organizace DFK (obdoba naší bývalé organizace UNA) a dále působí pod 
názvem „Miramare Reisen GmbH - Der Reisedienst des DFK“ a její sídlo 
se přestěhovalo z Mnichova do Meckenheimu u Bonnu. 
Plavbu jachtou SILVA a VJEKO organizujeme ve spolupráci s chorvatským 

majitelem lodí, kapitánem Ivanem Vukovičem, kterého známe osobně 
již od roku 1982 (kdy jsme se plavili na Silvě pod hlavičkou Sportturistu) 
a s kterým naše CK přímo spolupracuje, zcela bez problémů, od roku 
1992. Vzhledem k tomu, že na všech turnusech tohoto seriálu je obvykle 
přítomen někdo z majitelů CK NATUR TRAVEL nelze předpokládat jakékoliv 
organizační problémy zásadního charakteru. Zvláště, když tato akce je pro 
nás osobně nejpřitažlivější a dáváme jí přednost před pobytem v kterémkoliv 
jiném FKK-středisku.
Dále spolupracuje s vybranými českými touroperátory, dopravci 
a pojišťovnami při zajišťování autobusové a letecké dopravy, pobytů 
v „textilních“ ubytovacích zařízeních v blízkosti FKK-pláže, sjednávání 
cestovního pojištění.
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DOKLADY, DOPRAVA, POBYT, ...
Pro své cesty do zahraničí potřebujete cestovní 
pas, platný obvykle ještě alespoň 6 měsíců od 
předpokládaného termínu návratu do ČR. Vízová 
povinnost při turistických cestách do max. 30 dnů 
pobytu je vyžadována jen v některých státech 
a je v případě potřeby uvedena v popisu příslušné 
lokality. Při cestách do zemí Evropské unie 
(EU) Vám postačí jako doklad Občanský průkaz 
novějšího typu se strojově čitelnou zónou, přesto 
doporučujeme cestovat s Cestovním pasem. 
Od 26.6.2012 musí mít každý cestující vlastní 
cestovní doklad, tzn. i děti. Podrobné informace 
Vám v případě potřeby poskytneme v naší CK. 
Pokud cestujete vlastním autem, v některých 
evropských (Řecko) a ve většině mimoevropských 
států potřebujete mezinárodní řidičský průkaz, 
nový řidičský průkaz (EU), nebo ověřený překlad 
našeho řidičského průkazu. Obdobné předpisy pro 
řidiče platí i v případě zapůjčení vozidla 
v cílové zemi Vašeho pobytu. Všude potřebujete 
zelenou kartu, tj. výpis o úhradě zákonného 
pojištění vašeho vozidla. V některých zemích platí 
určitá omezení pro zapůjčení vozidla z hlediska 
způsobilosti řidiče - jeho věk, délka držení 
řidičského oprávnění, apod. 
V případě, že máte vozidlo zapůjčeno od 
příbuzných, známých či firmy, obvykle potřebujete 
notářsky ověřený překlad plné moci od majitele.
V případě nehody v zahraničí je nutno vždy 
kontaktovat policii a o nehodě sepsat zápis, včetně 
podpisů všech zúčastněných a uvedení čísel 
pojistek. 
Dále je zapotřebí si nezapomenout doma průkaz 
VZP či jiné Vaší zdravotní pojišťovny, doklady 
k příp. cestovnímu pojištění, seznam pravidelně 
používaných léků a jejich dávkování, očkovací 
průkaz (je-li v cílové zemi očkování vyžadováno), 
dopravní ceniny, ap. 
V žádné z námi nabízených naturistických 
lokalit není vyžadováno speciální zdravotnické 
zabezpečení. Doporučujeme však si před cestou 
zkontrolovat platnost některých důležitých 
očkování, např. proti tetanu, do pasu doplnit 
některé základní osobní údaje, jako např. krevní 
skupinu a případné alergie, nezapomenout na 
pravidelně užívané léky, připravit si i léky na 
zvýšené teploty, průjmová onemocnění, 
v navštívených zemích konzumovat pouze vodu 
z uzavřených originálních nádob, nepřehánět 
opalování a v případě sexu s neznámými partnery 
používat vždy kondom. Veškeré informace 
o potřebném očkování, vlastní očkování 
a konzultace o ochraně zdraví v zahraničí 
naleznete v Centru cestovní mediciny, Havelská 
14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz.
Obvyklou a nejrozšířenější dopravou do námi 
prodávaných středisek je doprava vlastní - autem, 
příp. zejména u železničářů vlakem. Umožňuje 
poměrně pohodlnou a rychlou dopravu na střední 
vzdálenosti do evropských rekreačních středisek, 
se současným spojením rekreace u moře 
i s určitým poznáváním navštívené země, příp. 
i zemí tranzitních. U pobytů v Chorvatsku jsme 
schopni Vám zajistit i autobusovou dopravu, 
v případě plaveb jachtou Silva a Vjeko i dopravu 
leteckou z Prahy do Splitu.
Upozorňujeme, že jízdní řády autobusové 
dopravy jsou pouze orientační, pevný a ze strany 
dopravce závazný je pouze čas odjezdu z prvého 
odjezdového místa v ČR. Vzhledem k dopravním 
komplikacím na trasách k jižním mořím je možné 
a pravděpodobné, že autobusy „naberou“ na trase 

zpoždění. Vzhledem k povinnému odpočinku 
řidičů v cílové stanici u moře je navíc možné, že 
toto zpoždění z cesty „tam“ se projeví i při odjezdu 
od moře při cestě „zpět“. Vy však na místě 
odjezdu, ať již při cestě tam nebo zpět, buďte 
vždy včas dle jízdního řádu, raději o 30 minut 
dříve. Většina dopravců dnes využívá při cestách 
ze zahraničí do ČR k informování svých klientů 
o přesné době odjezdu i zasílání SMS zpráv na 
Vaše mobilní telefony - neopomeňte proto uvést 
v Objednávce služeb jeho číslo a v den odjezdu, 
zpravidla odpoledne ho mít zapnutý. Rozmístění 
klientů v autobuse, na jachtách, ale i v letadle, 
určuje vždy přepravce. 
V odůvodněných případech, zejména zdravotních, 
je možno předem požádat přepravce o umístění 
v určité části dopravního prostředku - nutno však 
toto uvést již v Objednávce služeb, i tak ale nelze 
tuto speciální službu garantovat. Z bezpečnostních 
důvodů je nutno dbát pokynů zaměstnanců 
dopravce, respektovat jejich zákonné předpisy 
(odpočinek, povolená rychlost, ...). Autobusová 
přeprava může být z kapacitních důvodů řešena 
i svozy mikrobusy či osobními auty do vypsaných 
hlavních odjezdových míst, včetně možného 
přestupu na trase autobusu. Zákazník je povinen 
naložit si při nástupu svá zavazadla do autobusu 
a v cílovém místě je okamžitě převzít.
Prakticky do všech vzdálenějších evropských 
destinací a samozřejmě do všech středisek 
v Zámoří jsme schopni Vám zajistit leteckou 
dopravu:
� charterovou i linkovou z letišť v Německu 
(Mnichov, Frankfurt, Drážďany, Berlín, Wien, ...), 
pokud cestujete např. do cílové stanice letouny fy. 
Condor, pak je možno zajistit návazné lety z Prahy 
s mateřskou leteckou společností Lufthansa 
� charterovou dopravu z letišť v České republice. 
Tuto dopravu je možno využít zejména při letech 
na Krétu či Zakynthos a do Španělska, včetně 
Kanárských ostrovů.
� pravidelnými leteckými spoji v ekonomické 
třídě (možno si vyžádat i luxusnější a dražší třídu) 
z letišť v České republice (Praha) s tradičními 
nebo nízkonákladovými leteckými společnostmi. 
Tato doprava se využívá při letech do Zámoří a do 
Španělska či Řecka. 
Výhodou charterových letů je jejich nižší cena, 
nevýhodou pak jejich občasné opoždění příletů 
a odletů, a omezený počet letů v týdnu.
Výhodou pravidelných letů je jejich častější 
frekvence, vyšší spolehlivost, nevýhodou pak příp. 
vyšší cena letenek.
Rozsah nabídky letecké přepravy je podrobně 
specifikován u jednotlivých destinací. Před 
odletem domů včas prostřednictvím Vaší recepce 

potvrďte u leteckého přepravce Váš let (pokyny 
obdržíte zároveň s letenkou).
Nezapomeňte - váhový limit zavazadel činí obvykle 
20 kg/os., někdy i jen 15 kg/os. (zejména 
u charterových a nízkonákladových letů)
Není-li stanoveno jinak, pak by Vaše ubytování 
mělo být připraveno v den nástupu na dovolenou 
obvykle nejdříve po 14. hod. a naopak, Vy byste 
měli v den odjezdu pokoje vyklidit nejpozději do 
10. hodiny. Toto časové omezení se týká výhradně 
ubytování, do prostoru FKK-střediska můžete 
samozřejmě ihned po příjezdu a můžete 
v něm setrvat třeba až do večerního odjezdu. 
Pozdní večerní příjezd do FKK-střediska, ať již 
plánovaný či neplánovaný (dopravní problémy) 
je vhodné a někdy i nutné telefonicky avizovat 
recepci (pokyny a tel. čísla obdržíte při odbavení 
zájezdu). Obdobně - i odjezd domů v časných 
ranních hodinách si předem projednejte s recepcí 
(převzetí pokojů, klíčů, cest. pasů ap.). Cestovní 
kancelář, ani její partneři negarantují hlídání 
zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po 
ukončení pobytu v odjezdový den. Den příjezdu 
a odjezdu není obvyklým dnem rekreace, je dnem 
cestovním.
Přidělování pokojů, bungalovů, appartementů, 
ap. je plně v kompetenci recepce ubytovacího 
zařízení a CK NT nemůže toto plně ovlivnit. 
CK NT rovněž nemůže odpovídat za okolí 
ubytovacího zařízení, za hluk z okolních 
zábavních podniků, nově zahájenou 
stavební činnost, kouř z požárů v okolí, ap. 
Appartementy, chatky, ap. pro 3 a více osob 
jsou určené zejména pro rekreaci rodin s dětmi, 
nikoliv předem domluvených dvojic či skupin 
rekreantů - tomu odpovídá i členění lůžek 
(ložnice, obývací pokoje, palandy, ap.).
Pokud máte zabezpečenou stravu, typu snídaně /
UF/, polopenze /HP/ nebo plná penze /VP/, pak 
obvykle, s výjimkou snídaně, nejsou nápoje 
zahrnuty v ceně a platí se hotově obsluhujícímu. 
Při zabezpečené stravě typu all-inclusive /ALL/ 
nebo polopenze s nápoji /HP+/, pak jsou obvykle 
nápoje v ceně zahrnuté. Při předávání Voucheru 
na recepci Vám bude sděleno místo a čas Vašeho 
stravování. Je obvyklé se ohlásit při prvém 
příchodu do restaurace u vrchního, který Vám 
většinou určí stůl, u něhož se budete stravovat 
po celou svoji dovolenou. Služby obvykle začínají 
večeří v den příjezdu a končí snídaní /HP/ nebo 
obědem /VP/ v den odjezdu. Je-li uvedeno „bufet“, 
znamená to, že si sami jídlo vybíráte u výdejního 
pultu a odnášíte ke stolu - může být i velmi 
omezená nabídka. Pokud je uvedeno „švédský 
stůl“, pak nabídka je podstatně bohatější, princip 
však obdobný.
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Pokud je v nabídce uvedeno „vlastní stravování 
/SV/“, pak to znamená, že máte absolutní volnost 
výběru typu stravování. Ve všech střediscích 
a v jejich okolí je mnoho restaurací, které se těší 
na Vaši návštěvu. Můžete si tak volit různé typy 
jídel a podrobně tak prozkoumat i kulinářskou 
nabídku navštívené země. Samozřejmě, můžete 
si i sami uvařit – pouze upozorňujeme na určitá 
omezení v dovozu potravin, obvykle jsou oficiálně 
povoleny pouze potraviny na cestu.
Do restaurací i naturisté chodí vždy oblečeni. 
Oblečení by mělo odpovídat kategorii ubytovacího 
a restauračního zařízení.
Určitě budete mít zájem, kromě rekreace u vody, 
se podívat po blízkém i vzdálenějším okolí místa 
Vašeho pobytu. Pokud jste na dovolené vlastním 
autem, pak máte prakticky neomezené možnosti. 
V opačném případě můžete využít služeb místních 
cestovních kanceláří a jejich agentů, kteří Vám 
na recepci, ale i na pláži budou prezentovat svoji 
nabídku. Autobusové výlety, lodní výlety, ale 
i výlety na koních, terénních autech, zapůjčení 
osobního auta, jízdních kol - to vše je Vám 
prakticky ve všech střediscích nabízeno. Za takto 
realizované výlety CK Natur Travel neodpovídá. 
Stejně tak máte možnost využívat sportovních 
zařízení ve Vašem středisku nebo v jeho blízkém 
okolí. Na některá sportoviště je přístup volný, 
na některá se platí vstupní poplatek - potřebné 
informace naleznete opět na recepci nebo 
u správce sportovišť.  

DEN PŘÍJEZDU/ODJEZDU
V katalogové nabídce máte vždy uveden údaj, 
kdy je možno do FKK-střediska přijet a kdy je 
možno odjet. Buď je určen konkrétní den, obvykle 
SOBOTA, nebo je uvedeno DENNĚ a pak máte 
možnost si nástupní a odjezdový den předem 
zvolit a být tak na dovolené libovolně dlouho. 
Tento naprostý liberalismus se týká nabídky 
s vlastní dopravou, v některých případech 
i s dopravou leteckou. V opačném případě se 
musíte přizpůsobit termínům hromadné dopravy, 
tzn. autobusové a letecké dopravy. Nástupní 
a odjezdový den je však vždy poznamenán svoji 
specifikou a není možno předpokládat, že se v tyto 
dny budete moci nerušně věnovat odpočinku 
a rekreaci.

Obvykle musíte být ubytováni min. 7 dní (není-
li uvedeno jinak). Z technických a kapacitních 
důvodů se může stát, že nebude možno vždy 
zcela vyhovět Vašemu požadavku na den příjezdu/
odjezdu, tzn. termínu Vaší dovolené, zejména při 
jejím pozdějším zaknihování).

DELEGÁTI
V řadě FKK-středisek nemají naši němečtí 
partneři, a proto ani naše CK, tzv. delegáty. Naši 
klienti obdrží před cestou podrobné pokyny jak 
od našich německých partnerů, tak i od naší CK 
a veškerá jejich přání a potřeby pak přímo na 
místě řeší příslušná recepce. Recepce Vás 
ubytuje, seznámí se způsobem příp. stravování, 
informuje Vás o možnostech výletů, zapůjčení 
auta, na základě Vašeho pokynu je Vám 
nápomocna při rekonfirmaci zpátečního letu 
u letecké společnosti. Recepce rovněž řeší Vaše 
běžné problémy s ubytováním či stravováním 
(např. poruchy), stížnosti a přání. Podrobnější 
informace obdržíte v cestovních pokynech při 
odbavení zájezdu, zároveň s Voucherem. 
V případě, že naši němečtí partneři mají 
v uvedené lokalitě svého delegáta (obvykle pro 
více středisek), pak zákazník obdrží od CK NT při 
odbavení i kontakt na tohoto delegáta, obvykle 
vč. jeho telefonického spojení. 
V každém FKK-středisku je nástěnka 
s informacemi našeho německého partnera, 
včetně uvedení telefonického spojení na příp. 
delegáta, resp. s uvedením doby, kdy ve 
středisku je osobně přítomen. V případě, že 
některý váš oprávněný požadavek vůči recepci 
není řešen, obraťte se neprodleně na tohoto 
delegáta a požádejte ho, aby reklamaci vyřešil. 

KAUCE
V převážné části francouzských FKK-středisek, 
příp. i v některých jiných lokalitách se vyžaduje při 
příjezdu složení kauce ve stanovené výši. Pokud 
se Vám „nepodaří“ něco zničit, poškodit, silně 
znečistit, ap. a pokud před odjezdem řádně svůj 
přechodný příbytek uklidíte, pak Vám bude při 
odjezdu kauce v plné vyši vrácena. Je většinou 
nutné využít k tomuto účelu i kreditních karet, ty 
obvykle potřebujete i při zapůjčení vozidla 
v zahraniční půjčovně.

PLATBY V EUR
 – zejména pro zahraniční klienty, nebo na přímé 
vyžádání klientem z ČR
�  při platbě plaveb na jachtě Silva a Vjeko 
a „specialit roku“(akce NT) je katalogová cena 
stanovena jak v Kč, tak v EUR 
�  při úhradě naturistické rekreace v FKK-
resortech (akce EU) bude cena rekreace v EUR 
vypočtena dle cenových tabulek našich německých 
partnerů (v řadě případů, zejména u pobytů 
s odletem z Německa či Rakouska, je tato tabulka 
v EUR uvedena na našem webu) a klientovi bude 
zaslána kalkulace ceny rekreace v EUR 
�   úhradu v EUR je možno provést hotově v sídle 
CK N-T nebo vkladem či převodem na EUR-účty 
naší CK u KB Praha 5 (klienti z ČR a zahraničí 
s výjimkou Slovenska) a u slovenské pobočky 
FIO-banky (zejména klienti ze Slovenska), přičemž 
veškeré případné bankovní poplatky s platbou 
v EUR spojené hradí klient. 
�   u akcí pořádaných českými partnerskými CK 
(akce CZ) nelze úhradu v EUR realizovat.

CENOVÝ PROPOČET
�   při pobytu delším než 7 dnů se vypočte cena 
pobytu takto: celková cena pobytu = (týdenní 
cena : 7) x počet skutečně strávených nocí v 
FKK-centru v příslušném cenovém pásmu.
�   při kalkulaci se samozřejmě berou v úvahu 
i případné slevy (např. 14=12, dětské slevy) 
a příplatky, přičemž, pokud pobyt zasahuje do 
dvou cenových pásem,  se příp. „dny zdarma“ 
uplatňují vždy v období s nižší cenou. Při 
posuzování věku dítěte je rozhodující věk, kterého 
dítě dosáhne v den první sjednané služby, pokud 
je dítě zcela zdarma, pak se obvykle pro výpočet 
ceny za dospělé osoby takové dítě nebere 
v úvahu (např. 2 rodiče + dítě zdarma = cena 
dospělého v pásmu „za dvě osoby“, nikoliv „za 
tři“). 
�   povinné smluvní pojištění záruky v důsledku 
úpadku CK je u akcí „NT“ a „EU“ zahrnuto
v základní ceně zájezdu uvedené v ceníku.
�   cestovní pojištění není zahrnuto v základní 
ceně rekreace. V ceně není rovněž zahrnuta, není-
li uvedeno jinak, i cena dopravy (typ dopravy je 
v mnoha případech volitelný).
�   u všech akcí je v ceně zahrnuta DPH.
�  naše ceny většinou nepodléhají případnému 
a u jiných CK obvyklému režimu LAST MINUTE, 
neboť jak naše CK, tak i naši němečtí partneři 
nejsme nuceni tento systém využívat. Nemá 
tudíž význam čekat s knihováním naturistické 
dovolené na poslední chvíli, ale právě naopak 
doporučujeme zaknihovat si dovolenou co 
nejdříve, volit si vhodné termíny (ŠETŘÍME) 
a využívat slevy FIRST MINUTE. A hlavně, 
v posledních letech byly problémy s volnými 
kapacitami v některých obdobích nejen ve 
Francii, ale zejména i na Istrii, o plavbě jachtou 
Silva nemluvě.
�   budete-li porovnávat ceny v naturistických 
střediscích s cenami běžné „textilácké“ rekreace, 
obvykle zjistíte, že ceny v FKK-střediscích jsou 
o něco vyšší – zejména se zde musí projevit 
jejich jedinečnost a omezená nabídka a zejména 
pak skutečnost, že v případě FKK-střediska je 
Vám  zajištěn nejen pobyt, ale i kompletní zázemí 
v obvykle ohraničeném, oploceném a střeženém 
prostoru. Počínaje parkovištěm „za bránou“, přes 
vlastní obchody, restaurace, sportoviště, bazény, 
až po vlastní, veřejnosti v podstatě uzavřenou 
pláž.
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VE KTERÝCH FKK-RESORTECH POTŘEBUJETE 
ZNÁMKU INF
V několika málo z námi prodávaných naturistických 
resortů je vyžadováno držení známky INF. Na 
tuto skutečnost jste vždy upozorněni u příslušné 
lokality v Ceníku pro daný rok. Naše CK N-T od 
roku 2011 již známky na území Česka nedistribuje, 
v případě nutnosti Vám zajistíme v rámci souboru 
poskytovaných služeb u našich německých 
partnerů tzv. Holiday-kartu INF, platnou po dobu 
6 týdnů. Cena této karty pro dospělého činí 550 Kč/
os., děti do 16 let ji mají zdarma.
FKK-resortů, v kterých je požadováno držení 
známky INF, resp. Holiday-karty INF je pouze 
několik a rozhodně mezi ně nepatří ty, do kterých 
míří čeští naturisté ve větším počtu. V době tvorby 
tohoto katalogu se jednalo se o následující FKK-
resorty:
Chorvatsko, Istrie: Solaris, Valalta, Koversada - 
platí pouze pro samotné klienty (tzn. neplatí pro 
páry a rodiny)  
Francie: La Sabliere, Ardeche  //  Aphrodite, Lví 
zátoka  //  Arnaoutchot, Atlantik
Španělsko: El Templo del Sol, Costa Dorada
Řecko: Vassaliki Naturist Club, ostrov Kefalonia - 
pouze pro samotné klienty (neplatí pro páry 
a rodiny)
Pokud se někde dočtete, že na základě předložení 
známky INF obdržíte určitou slevu, pak je toto sice 
pravda, ale většinou se sleva vztahuje pouze na 
kempy a na určité položky (za osobu, z pobytového 
poplatku, ...).   

CO JE TO LIFESTYLE RESORT
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 navštěvovány 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, tematicky 

zaměřené dle typu večerní párty, atd.  Oficiálně je 
sex na veřejně přístupných místech zakázán, 
ale … V některých resortech je pro tyto účely např. 
vyhrazen zvláštní prostor. V roce 2012 se jednalo 
o tyto resorty:
Kanárské ostrovy = La Mirage / Gran Canaria
Mexiko = Desire Resort Spa / Riviera Maya
Karibik = Hedonism II / Jamaica („textilní“ hotel 
s FKK-pláží, bazénem a jacuzzi)
A pro upřesnění - ne všechny resorty, do kterých 
je zakázán vstup dětí a mládeže do 16-18 let jsou 
„LifeStyle“. U nich je toto věkové omezení činěno 
zejména z důvodu zajištění klidu v areálu/hotelu.  

JAK DO CIZINY SE ČTYŘNOHÝM DOMÁCÍM 
MILÁČKEM
Berete-li s sebou do zahraničí svého domácího 
miláčka, pak se informujte na Vaší veterinární 
správě jaká opatření musíte učinit a jaké doklady si 
musíte s sebou na cestu opatřit. 
Od 1. října 2004 potřebujete například pro Vašeho 
miláčka jeho vlastní „EU-pas“ (úplné informace 
naleznete na www.sv scr.cz). Pokud cestujete do 
zahraničí se svým čtyřnohým miláčkem, pak je 
nezbytné, aby byl vybaven příslušným čipem. 
Své čtyrnohé miláčky můžete za určitých podmínek 
(obvykle se omezení týká bojových a velkých 
plemen) vzít s sebou do následujících FKK-resortů 
(situace v roce 2012):
Rakousko: Hotel Lührmann a Rutar Lido v Alpách
Slovinsko: Zeleni Gaj, Bánovci u Veržeje
Chorvatsko: Koversada, Kažela a Ulika, Istrie
Černá Hora: Ada Bojana, Ulcijnská riviera
Itálie: Pizzo Greco, Kalabrie  //  Classe Lido di 
Dante, Ravenna
Francie: Bagheera, Riva Bella, La Chiappa 
a Corsica Natura na Korsice  //  Club Oasis 
a Aphrodite ve Lví zátoce  //  Arnaoutchot, La 
Jenny, Euronat u Atlantiku
Španělsko: Vera Playa a El Portus na Pyrenejském 
poloostrově
Kanárské ostrovy: Monte Marina na Fuerteventuře

PRAKTICKÉ INFORMACE
Appartementy jsou obvykle vybaveny kompletně 
zařízenou kuchyňskou linkou/koutem - k dispozici 
je nádobí, příbory, atd. Většinou bývá k dispozici 
i chladnička, ale kuchyňské prádlo je nutno si 
obvykle přivést vlastní - je vždy specifikováno 
v nabídce.
Nedoporučujeme nikde v zahraničí pít vodu 
z vodovodu.
Cenné předměty doporučujeme nechat doma, 

cestovní doklady, šperky, peníze, platební karty, ap. 
uložit v hotelovém trezoru (pokud je k dispozici). 
Dbejte na to, aby v noci nebo v době Vaší 
nepřítomnosti byly vždy dveře Vašeho bungalovu, 
pokoje, ap. řádně uzamčeny a okna nebylo možno 
zcela otevřít.
K exotice některých jižních zemí patří i hmyz, např. 
komáři, mravenci, cikády ... Přes veškerou snahu 
příslušných institucí nelze jeho výskyt v určitých 
obdobích vyloučit. Doporučujeme proto si přibalit 
do zavazadla i repelenty a podobné odpuzovače. 
Obdobně, i přes veškerou snahu se v některých 
obdobích a v některých lokalitách mohou 
vyskytovat i drobná zvířata, hlodavci, ještěrky, 
kočky, příp. i jiní tvorové, např. krabi, medúzy, atd.
V případě, že pokoj je vybaven klimatizací, může 
tato být buď řízena centrálně nebo být v provozu 
jen v určitou denní dobu, či zcela individuálně 
programovatelná. 
V některých místech může být bohatý noční život 
- bary, diskotéky, noční kluby. Proto Vám nemůže 
naše CK zajistit absolutní noční klid.
Většinou není v koupelnách k dispozici mýdlo, 
vezměte si s sebou své vlastní.
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v řadě zemí 
odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou 
mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů 
a vztahu k životnímu prostředí. 
CK NT neodpovídá za případné znečištění pláží 
z důvodů klimatických poruch nebo jiných 
nepředvídatelných důvodů.
Je obvyklé, že není možno si své vlastní slunečníky 
umísťovat do prostoru pláže s hotelovými 
slunečníky a lehátky.
V některých pokojích jsou oddělená lůžka, v ně-
kterých typech pokojů pak francouzské postele. 
Není-li toto uvedeno v popisu typů ubytování, pak 
v případě zájmu se informujte v naší CK.
V hotelových pokojích není možno používat 
elektrické spotřebiče o větším příkonu (ponorné 
vařiče, ...), většinou jsou poddimenzovány 
i příslušné jističe.

JAKÉ VÁS OČEKÁVAJÍ TEPLOTY
viz www.naturtravel.cz, www.dovolenabezplavek.cz 
a www.plavby-jadran.cz, kde u jednotlivých lokalit 
je „proklik“ na informace o počasí

UPOZORNĚNÍ
Po dohodě s našimi německými partnery 
Vás musíme upozornit, že v FKK-střediscích 
nebudou akceptovány jakékoliv Vaše požadavky 
na dodatečné navýšení rozsahu služeb oproti 
vydaným Voucherům, které byste požadovali bez 
vědomí našich CK. Pokud by přesto k takovéto 
situaci došlo, pak je nutno v recepci vše řádně 
uhradit, veškeré doklady o platbách řádně uschovat 
a po návratu do České republiky nám zaslat 
fotokopie k dispozici. Obdobně, pokud nebudou 
služby vyjmenované na Voucheru plně čerpány, 
pak je nutno si o této skutečnosti nechat na recepci 
vystavit potvrzení. Bez něho není možno dodatečně 
požadovat snížení ceny pobytu.
CK NT ručí za služby uvedené na Cestovní 
smlouvě, neručí za některé služby, které si klient 
z různých důvodů zajišťuje sám, např. zapůjčení 
auta v místě pobytu, výlety pořádané místními 
firmami, apod.  Zejména při letecké dopravě může 
docházet jak u charterových, tak linkových letů 
k různým změnám ze strany dopravce (změna 
odletů, zrušení letů a náhradní spojení, apod.), 
které pak vyvolávají změny v přístavení a odstavení 
zapůjčeného auta, atd. 



 JAK SE PŘIHLÁSIT NA REKREACI
�  zatelefonovat, odfaxovat, poslat e-mail 
s poptávkou naší CK. Pokud budete mít možnost 
naši CK navštívit osobně, rádi Vám poradíme při 
výběru a „doladění“ Vaší dovolené;
� na základě Vašeho požadavku Vám zašleme 
nebo předáme Cestovní smlouvu-závaznou 
přihlášku, resp. Objednávku služeb a pokyny pro 
úhradu zálohy ve výši cca. 50 % předpokládané 
ceny rekreace (není-li uvedeno jinak). Kompletní 
formulář si můžete „stáhnout“ i na našich 
stránkách www.naturtravel.cz. V tomto případě 
si od naší CK vyžádejte přidělení variabilního 
symbolu – čísla zájezdu;
�  Cestovní smlouvu-závaznou přihlášku je nutno 
řádně a úplně vyplnit, podepsat, uhradit zálohu 
a 1 kopii přihlášky a příp. fotokopii platebního 
dokladu odeslat poštou naší CK. Pro urychlení 
doporučujeme před odesláním těchto dokumentů 
poštou tyto ještě naší CK odfaxovat či oskenované 
zaslat e-mailem;
�   na základě Vaší přihlášky a úhrady zálohy 
odbavíme Vaši objednávku, projednáme 
a zajistíme jednotlivé služby u našich partnerů 
a poté Vám zašleme Cestovní smlouvu-přehled 
objednaných a zajištěných služeb, včetně 
podrobného vyúčtování Vaší dovolené a pokud se 
jedná o zájezd dle zákona č. 159/1999 Sb. 
i certifikát o povinném smluvním pojištění CK proti 
důsledkům úpadku. Zároveň Vám zašleme platební 
pokyny pro úhradu doplatku ceny rekreace, 

s uvedením nejpozdějšího termínu jeho úhrady;
�  po úhradě doplatku ceny rekreace Vám naše 
CK zašle, nejpozději 7 dnů před dnem první 
objednané služby veškeré cestovní doklady. Pokud 
plánujete opustit naši republiku ještě dříve, pak to 
laskavě uveďte v cestovní smlouvě, abychom Vám 
doklady zaslali včas;
�   pokud je Vaše dovolená realizována 
prostřednictvím našeho autorizovaného prodejce, 
pak je postup obdobný s tím, že tento prodejce 
s Vámi projedná celou problematiku uzavření 
Cestovní smlouvy- závazné objednávky, jemu 
rovněž předáte kopii této smlouvy a některým 
z dále uvedených způsobů uhradíte zálohu. Poté 
veškerou činnost přebírá naše CK, která Vám již 
přímo zašle Cestovní smlouvu-přehled objednaných 
a zajištěných služeb, platební pokyny na úhradu 
doplatku a posléze i veškeré cestovní doklady.

JAK PLATIT ZÁLOHU A DOPLATEK
�   v hotovosti v sídle naší CK, obdržíte příjmový 
doklad
�   výhodné je rovněž složit požadovanou částku 
v hotovosti na pokladně kterékoliv Komerční banky 
nebo Fio-banky a my máme informaci o úhradě 
v podstatě okamžitě prostřednictvím internetového 
bankovnictví;
�   bankovním převodem z Vaší banky na náš 
účet u KB nebo Fio-banky. V případě, že máte i Vy 
účet u těchto bank máme opět informaci o úhradě 
obratem, při převodu z ostatních bank přibližně za 

2-3 dny. V případě slovenských účastníků je 
k dispozici náš EUR-účet u Fio-banky Bratislava;
�  nejméně výhodné je zasílat platby poštovní 
poukázkou, poplatky jsou vysoké a k nám „dorazí“ 
informace přes Vakus a banku přibližně za 3-4 
dny;
�  s výjimkou hotovostní platby v naší CK 
vyplňujte platební doklady co nejpřesněji 
a nejúplněji, zejména údaj „variabilní symbol“. 
Tím je námi přidělené číslo akce. Bez těchto údajů 
máme velký problém Vaše platby v bankovních 
výpisech identifikovat.
�   pokud si sjednáváte svoji dovolenou 
prostřednictvím našeho autorizovaného prodejce, 
pak máte možnost uhradit zálohu poštovní 
složenkou, bankovním vkladem u KB či převodem 
z Vašeho účtu na některý účet naší CK. Pokud 
převodem Vaší zálohy na náš účet pověříte našeho 
prodejce, musíte mu však Vy, objednavatel 
a zákazníci, udělit Vaši plnou moc k převodu 
Vašich peněz na účet naší CK- prodejce není 
inkasním místem naší CK. 
�   v případě objednání rekreace 20 dnů a méně 
před dnem první sjednané služby je možno cenu 
rekreace uhradit pouze v hotovosti v sídle CK NT, 
složením příslušné částky na pokladně kterékoliv 
pobočky KB nebo Fio-banky, nebo převodem 
z účtu na účet v rámci KB a Fio-banky (nelze 
poštovní poukázkou či převodem z jiné banky), 
slovenští účastníci mohou uhradit platbu u Fio-
banky Bratislava.

VÁŽENÍ KLIENTI
naše CK si Vás dovolila zařadit do svého adresáře a po určitou 
dobu od Vámi projeveného zájmu o naši nabídku Vám budeme 
automaticky zasílat náš katalog, resp. Ceník platný pro příslušný 
rok. Pokud o naši nabídku nemáte již zájem - stačí nám poslat 
e-mail nebo nám zatelefonovat a my Vás z adresáře vyřadíme. 
Naopak - pokud jste náš katalog někde získali, ale my Vaši adresu 
přitom neznáme, pak - máte-li zájem o jeho zaslání i pro příští 
období - napište nám svoji adresu. Obdobně Vás prosíme - pokud 
se přestěhujete, nahlaste nám změnu Vaší adresy. 

pro klienty  z Česka a zbytku světa 
(mimo Slovensko), platby na území 
České republiky:
Komerční banka Praha 5
číslo CZK-účtu: 100407051/0100
číslo EUR-účtu: 191482780277/0100, 
IBAN  CZ4601000000191482780277, 
CODE SWIFT  KOMBCZPPXXX,  

poplatky OUR
FIO-banka
číslo CZK-účtu 2200094266/2010, 
číslo EUR-účtu 2900094267/2010 

pro klienty a platby na území Slovenska: 
FIO-banka, Bratislava
číslo EUR-účtu: 2900094267/8330

NAŠE BANKOVNÍ KONTA  

Naše cestovní kancelář se bude snažit každý rok připravit minimálně jednu

AUTOBUSOVOU  SPECIALITU  ROKU
…  zájezdy na přibližně 2 týdny do FKK-resortu / hotelu, spojený s výlety do okolí mohou směřovat např. na Zakynthos, na Korsiku,

 do  Itálie, do Černé Hory, do Francie, …
…  a ve spolupráci s partnery i autobusové / mikrobusové zájezdy na prodloužené víkendy či na týden, do termálních a welness center 

v sousedních státech (Německo, Rakousko, Maďarsko, Švýcarsko, …)

KONKRÉTNÍ NABÍDKU NALEZNETE V CENÍKU PRO PŘÍSLUŠNÝ ROK

... dovolená bez plavek
© Autoři katalogu:  František Hájek sen. a  jun. 
©  Autoři fotografií a videošotů v našich galeriích:

 František Hájek sen. a jun., Kamila Hájková. Pavel Mikeš, Jana Mikešová, Pavel Šimovič, Oldřich Malina, Jindřiška Malinová, Miroslav Pták, Jiří Bernášek,  
 Tomáš Lorenc, Pavel Hofrichter, Aleš Prchal, archiv cest. kanceláří Natur Travel, Oböna Reisen a Miramare Reisen, otevřené webové zdroje

©  Grafická úprava: Ilja Čtvrtečka
  Sazba a zlom: Studio POINT, Tisk: VISIT, U školičky 1, 190 00 Praha 9 
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POUŽITÉ SYMBOLY                                     DOVOLENÁ BEZ PLAVEK  

ZÁMOŘSKÉ  
DESTINACE

7 NATUR TRAVEL

USA – Florida 
Cypress Cove
Caliente Tampa Resort

              Jamajka
N-resort
Hedonism II
Breezes Grand Negril 

Ostatní
Plavba Panama Cruise 2013
Plachetnicí po Karibiku
Fidži na MS 
Paul Gauguin 2014

Mexiko – Yucatan
Hidden Beach Resort
Desire Resort
Playa Sonrisa

Karibik
St. Martin – Club Orient
Dominikánská rep. – Caliante Caribestr. 56 – 57

str. 60 – 61 str. 64str. 58 – 59

str. 62 – 63

NATUR 
TRAVEL

trajektCK
z EU

jachta
loď

CK
z ČR

FKK
resort

vlastní 
doprava

pro klienty
s plavkami

autobusová
doprava

specialita
načí CK

letecká
doprava

kombinace
FKK/textil

Life - style
(swingers)

Textil
/FKK L*SSpecialFKK

CZEU

USA
(Florida)

MEXIKO

DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

JAMAJKA

ST. MARTIN
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EVROPSKÉ  
DESTINACE

ITÁLIE
Pizzo Greco v Kalabrii
Classe u Ravenny

FRANCIE – Středomoří
Club Oasis u Perpignanu
Aphrodite u Perpignanu
Cap d´Agde u Sete
Natureva u Cap d´Agde
Hotel Oz´ Inn u Cap d´Agde
La Grande Cosse u St.Pierre la Mer

FRANCIE – vnitrozemí
Orignan Village v Provance
La Sabliere na řece Ceze u Avignonu

Španělsko – Kanárské o.
Castillo de Papagayo na Lanzarote
Charco del Palo na Lanzarote
Monte Marina na Fuerteventuře
Magnolias Natura na Gran Canarii
La Mirage na Gran Canarii

Hotel Vera Palya u Garruchy
Poblado Naturista u Garruchy
El Portus u Cartageny 
Costa Natura u Estepony
El Templo del Sol u Tarragony 

Almanat u Malagy
Casa de Libertad 
u Benindormu

FRANCIE – Atlantik
La Jenny u Bordeaux
Euronat Grayan u Bordeaux 
Arnaoutchot u Biarritzu

str. 24 – 25

str. 33 – 37

str. 38 – 40

str. 52 – 55

str. 45 – 51

str. 41 – 44

Německo
Rosenfelder Strand na Baltu
Hotel zum Walde u Aachenu str. 23

RAKOUSKO
Hotel Lührmann v Ramsau
Rutar Lido u Klagenfurtu str. 26 – 27

Španělsko – pevnina

FRANCIE

ŠPANĚLSKO

KANÁRSKÉ 
OSTROVY

KORSIKA
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FRANCIE – Korsika
Corsica Natura u Moriani
Club Corsicana u Moriani
Bagheera u  Moriani
Riva Bella u Alerie
La Chiappa u Porta Vecchia 
U Furu v horách jižní Korsiky

Chorvatsko – Jadran
Plavby jachtou SILVA
Plavby jachtou VJEKO
Plavby jachtou TOMA
Jachtou po Severním Jadranu a Kvarneru 

ČERNÁ HORA
Ada Bojana u Ulcinje

ŘECKO
Hotel Panorama na Zakynthosu
Hotel Vritomartis na Krétě

SLOVINSKO
Lázně Zeleni Gaj Banovci

Chorvatsko – Istrie

str. 10 – 12

str. 19

str. 20 – 21

str. 22

str. 13 – 17

OSTATNÍ
Plavba jachtou podél Turecka
Jachtou po Kvarneru …
Jachtou po Severním Jadranu … 
Plavba lodí Star Flyer po Severním moři
...

str. 64 – 66

Ulika u Poreče
Istra u Poreče
Solaris u Poreče
Koversada u Vrsaru

Valalta u Rovinje
Kažela u Medulinu

str. 28 – 32

RAKOUSKO

SLOVINSKO
CHORVATSKO

NĚMECKO

ČESKÁ
REPUBLIKA

ITÁLIE

ŘECKO
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nebo

Special FKK

RÁMCOVÝ DENNÍ PROGRAM :
8.00 snídaně
8.30 odplutí z přístavu
11.00-16.00 kotvení a koupání v opuštěné zátoce, 
po poledni oběd
18.00 připlutí do dalšího přístavu
19.00 večeře, volno až do rána
23.30 - 6.30 noční klid na lodi
Noční klid je nutno bezpodmínečně dodržovat - případný 
hluk (který se jak na naší jachtě, tak i po vodě přenáší 
přímo ideálně), budí jak ostatní účastníky našeho 
zájezdu, tak i jachtaře na okolních lodích.

LODNÍ DENÍKY
Tyto lodní deníky a reportáže přiblíží zájemcům o naše 
plavby život na lodích, stravu a rámcový denní program 
– jsou uvedeny na všech našich webech v oddíle MENU 
– Zážitky z cest.

FOTOGRAFIE A VIDEOKLIPY
Stovky fotografií a řadu videoklipů z jachet SILVA 
a VJEKO, národních parků na Jadranu a z jednotlivých 
přístavů naleznete na našich webových stránkách 
www.plavby-jadran.cz v oddílech Videotéka 
a Fotogalerie 

PLAVBY HISTORICKOU JACHTOU SILVA PO JADRANU
Jachta Silva je motorový dvojstěžník pro max. 28 osob, dlouhý 21 m a široký 6 m, posádka v čele 
s majitelem lodi  kapitánem Vukovičem je čtyřčlenná. Silva je jedním z posledních zástupců tradičních lodí na 
Jadranu - trabakulů. Byla vystavěna začátkem minulého století a do roku 1980 vozila po Jadranu písek. Poté byla 
přestavěna na obytnou loď a „pracuje“ již několik desítek let pro turisty, zařazena je do kategorie obytných lodí 
kategorie B. Kajuty v podpalubí jsou sice skrovné, ale využívané prakticky pouze pro přespání. Na úrovni hlavní 
paluby je kromě jídelny (salonu) a kuchyně obsazené vynikajícím kuchařem ještě kompletní sociální zařízení 
(4 sprchy s WC a jedno samotné WC). Dále je zde kapitánský můstek a kapitánova kajuta. Pro ty, co v daný okamžik 
poskytují svojí kůži odpočinek od palčivých slunečních paprsků pak zastíněné sezení u velkého stolu. Slunci je 
možno holdovat na horní palubě nebo při koupání v zátokách, kdy je loď obvykle zakotvená nedaleko od břehu. 

UBYTOVÁNÍ
Po celou dobu plavby ubytování ve 2- a 3-lůžkových 
kajutách umístěných v podpalubí, s lůžky nad sebou 
a umyvadlem s tekoucí studenou vodou, 2x centrální 
klimatizace salonu a chodby ke kajutám, sociální zařízení 
(5x WC + 4x sprcha s teplou a studenou vodou) na 
hlavní palubě.
V zimě 2012/2013 prošly kajuty na Silvě rekonstrukcí.

STRAVOVÁNÍ
U všech turnusů = 6x plná penze (/VP/ = snídaně, 
oběd, večeře), 1x polopenze (/HP/ = v sobotu - večeře 
při příjezdu a snídaně za týden při odjezdu, stravování 
formou jednotného menu, v ceně nejsou zahrnuty 
nápoje.
Snídaně je kontinentálního typu = čaj/káva, 
chléb, máslo, džem/med, sýr/salám/vejce
Oběd = polévka, hlavní jídlo, salát, chléb
Večeře = hlavní jídlo, salát, dezert/ovoce, 
chléb.
Pokud jste vegetariáni, vegani - nahlaste 
tuto skutečnost laskavě již při objednávce 
služeb, posádka bude dle toho 
objednávat dodávku potravin 
pro váš turnus. Pokud by 
někdo z účastníků měl 
nepřekonatelný odpor 
k mořským 
pochoutkám - nechť 
tuto skutečnost nahlásí 
na začátku plavby 
zástupci CK 
a ten dohodne 
s kuchařem odpovídající 
náhradní řešení. Stejně tak 
žádáme vegetariány či vegany, 
aby nám své stravovací zvyky sdělili 
již při rezervaci pobytu. Není problém jim vyhovět, je 
však zapotřebí včas upravit objednávku potravin pro 
příslušný turnus.

DOPRAVA
Není zahrnuta 
v ceně a je možná :vlastním autem, parkování zajištěno 
(viz důležité)

autobusem z řady měst ČR - odjezd v pátek odpoledne, 
návrat v neděli okolo poledne 
letecky, Praha-Split se společností Smart Wings, cena 
dle aktuální nabídky  
Cena jednosměrné dopravní ceniny činí obvykle více než 
1/2 ceny obousměrné.

PROČ PRÁVĚ NA SILVU A S NAŠÍ CK?
Již 21. sezóna na stejné lodi, se stejným kapitánem 
(osobně se s ním známe již od roku 1982) a navíc - jsme 
přesvědčeni o tom, že naše cena za plavbu na jachtě 
tohoto typu je opět nejnižší v České republice. A to jsme 
jedni z mála, kteří nabízejí pobyt na jachtě s plnou penzí.

Ve všech termínech je po celou dobu plavby 
obvykle přítomen některý z majitelů/

jednatelů CK Natur Travel

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY
Pokud by se někomu podařilo 
nalézt obdobnou plavbu se 
stejným rozsahem a kvalitou 
služeb 

v daném termínu 
u jiné CK, pak mu velice rádi 

prodáme zájezd za tuto, nižší 
konkurenční cenu (neplatí pro 

tzv. Last Minute)

TURNUSY PRO 
KLIENTY 
S PLAVKAMI
Pro naše i vaše přátele 

s plavkami připravujeme 
pro ně určené turnusy 

a budeme rádi, když jim 
tuto naši novinku na palubě 

jachty SILVA doporučíte. Pro tyto 
turnusy vybíráme skutečné přírodní, historické 
a architektonické perly Středního a Jížního Jadranu, od 
Národního parku Kornati až po Dubrovník.

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

ŽIVOT NA LODÍCH
Menu na lodích je vždy jednotné - snídaně obvykle klasická evropská, oběd se skládá z polévky, hlavního jídla 
a salátu, večeře z hlavního jídla, salátu a desertu či ovoce. Často jsou podávány ryby a někdy i mořské plody - jsme 
přece na moři. Některé speciality jsou připravovány na venkovním grilu, zejména kvalitní ryby. 
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně, v lodním baru je široká nabídka alkoholických i nealkoholických nápojů a sudové 
pivo. Nápoje se objednávají u stewarda, který Vám je přinese na Vámi stanovené místo v podstatě kdykoliv mezi 
7:00 a 23:00 hod. - spotřeba nápojů se zapisuje dle čísla kajuty a platí až na konci pobytu. Podvečerní, noční 
a ranní hodiny pak můžete trávit procházkami, posezením ve vinárničkách, hospůdkách nebo cukrárnách, návštěvou 
diskotéky, příp. i vykoupáním se v cílových přístavních městečkách, neboť v této době je loď pevně připoutána k 
přístavnímu molu. Na přání velké části našich klientů obvykle 1x za turnus tráví loď noc v zátoce, tzv. na kotvě. Máte 
možnost se koupat po celou noc, sledovat nerušeně západ a východ slunce, nebe plné hvězdiček.
Naturismus není podmínkou - koupat a opalovat se v plavkách je možné - příjemnější a zdravější je to však bez nich!
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PLAVBY LUXUSNÍ JACHTOU VJEKO PO JADRANU
JACHTA VJEKO JE JEDNA Z NEJMODERNĚJŠÍCH A NEJLUXUSNĚJŠÍCH LODÍ NA JADRANU. KOMBINACE 
KOVOVÉHO TRUPU, OBLOŽENÍ Z UŠLECHTILÉHO DŘEVA A NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ DÁVÁ VJEKU 
PUNC DOKONALOSTI. MÁTE MOŽNOST SI TO VYZKOUŠET.

Majitel Silvy dokončil v roce 2009 svoji novou jachtu Vjeko. Jedná se o kovový, ušlechtilým dřevem obložený 
motorový dvojstěžník o délce 30 metrů a šířce 7,3 m, zařazený do kategorie A deLuxe. Čtyř- až pětičlenná posádka 
v čele s kapitánem Dinem zajišťuje kompletní servis pro max. 21 osob. Loď je plně klimatizovaná, s velikou 
sluneční palubou, salonem s barem, velkým zastíněným sezením a dalšími maličkostmi zpříjemňujícími Vaši 
dovolenou. 

UBYTOVÁNÍ
po celou dobu plavby ubytování ve 2- a 3-lůžkových 
kajutách s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha 
a umyvadlo s teplou a studenou vodou), klasickými 
postelemi a individuálně ovládanou klimatizací
kajuty v podpalubí:
2 kabiny s manželskou postelí a 3. postelí 
2 kabiny s manželskou postelí 
2 kabiny se dvěma oddělenými 
postelemi
kajuty na úrovni hlavní paluby: 
1 kajuta s manželskou postelí 
a přistýlkou 
2 kabiny s manželskou postelí

STRAVOVÁNÍ
6x plná penze /VP/, 1x polopenze /HP/ 
(sobota) v klimatizovaném salonu 
= snídaně, oběd a večeře - dle 
programu, stravování formou 
jednotného menu, v ceně nejsou 
zahrnuty nápoje.
Snídaně je kontinentálního typu 
= čaj/káva, džus, chléb, máslo, 
müsli, jogurt, džem/med, sýr/
salám/vejce
Oběd = polévka, hlavní jídlo, salát, 
chléb.
Večeře = hlavní jídlo, salát, dezert/ovoce, chléb.

Pokud jste vegetariáni, vegani - nahlaste tuto 
skutečnost laskavě již při objednávce služeb, posádka 
bude dle toho objednávat dodávku potravin pro váš 
turnus. Pokud nemáte rádi např. ryby a mořské plody, 
nahlaste tuto skutečnost při nástupu na loď zástupci CK 

Natur Travel - zajistí změnu vašeho jídelníčku.

DOPRAVA:
viz … Plavby jachtou SILVA

PROČ PRÁVĚ NA VJEKO A PROČ 
ZROVNA S NAŠÍ CK?
Jedna z nejmodernějších a 
nejpohodlnějších lodí na Jadranu - 

na lodi, která se plaví na kapitánském 
můstku s kapitánem Dinem, synem našeho 

dlouholetého partnera - kapitána Ivana. 
Vzhledem k našim velmi dobrým vztahům 

s oběma kapitány máme 
v porovnání s jinými skupinami velmi 
výhodnou cenu za služby v této A DeLuxe-
kategorii. 
Na lodi je obvykle během plavby přítomen 
obvykle některý z majitelů/jednatelů CK Natur 

Travel

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

DŮLEŽITÉ
� nástup na pobyt je vždy v sobotu dopoledne, ukončení v sobotu po snídani, tzn. že autobus odjíždí z ČR v pátek 

a přijíždí zpět v neděli, letecká přeprava je realizována obvykle v průběhu soboty - podrobné pokyny 
k organizované dopravě obdržíte při odbavení zájezdu

� tato akce není vhodná pro malé děti do 6 let, totální neplavce, osoby notoricky nerudné a Vaše čtyřnohé 
miláčky

� parkování osobních aut účastníků zájezdů je zajištěno v kempu Lisičina v Omiši za poplatek, úhrada na místě, 
v kempu je příp. možno si i pronajmout obytný přívěs nebo appartement v případě dřívějšího příjezdu

� jachta odplouvá z Omiše v sobotu v 11:00 hod. - klienti, kteří přiletí letadlem až během soboty a „opozdilci“ se 
mohou nalodit v podvečer či během celé noci ze soboty na neděli v Trogiru, Splitu, Bašce Vodě (dle programu 
plavby)

� vzhledem k tomu, že naturistické plavby budou v prodeji i v dalších zemích EU a na internetu, lze předpokládat 
účast zahraničních naturistů - zejména ze Slovenska, Německa, Nizozemí, Norska, Švýcarska, Itálie, USA, atd.

� na palubě je omezený zdroj el.proudu o napětí 220 V, určený zejména pro nabití video- a fotobaterií, mobilů, 
počítačů a elektr. holicích strojků

� zákaz kouření a používání otevřeného ohně platí v kajutách, v salónu a ve všech dalších uzavřených prostorách lodi
� na lodích jsou k dispozici „mořské“ kajaky, míče, molitanové plovací pomůcky, kytara, …
� vstupné do Národního parku Krka (asi 100 Kuna, v ceně zahrnuta loďka ze Skradinu), NP Mljet (asi 100 Kuna) 

a NP Kornati (asi 50 Kuna) není zahrnuto v ceně zájezdu a hradí se na místě dle pokynů zástupce CK Natur Travel 
a kapitána lodi

� v ceně není zahrnuto příp. vstupné a jízdné, např. Modra špilja na Biševu, kamenická škola v Pučišči, divadlo 
a klášter ve Hvaru, apod.

� v ceně není zahrnuto cestovní pojištění, které je možno si sjednat buď prostřednictvím České pojišťovny, ERV – 
pojišťovny nebo pojišťovny Mondial - podrobnosti v aktualizovaném Ceníku pro daný rok a na webových stránkách

� minimálně v den příjezdu a odjezdu mějte v provozu své mobilní telefony, jejich čísla uveďte v Cestovní 
smlouvě - ulehčíte tak vzájemnou komunikaci s představiteli CK Natur Travel, řidiči autobusu, atd.

� snídaně je obvykle v 8:00, oběd v 12:30 a večeře v 19:00 hod., denně se obvykle pluje 4-6 hodin a lodě  kotví na 
koupání v chráněných zátokách

� v době 23:30 - 6:30 hod. platí na lodi noční klid, prosíme, dodržujte toto ustanovení a nebuďte jak ostatní 
účastníky zájezdu, tak jachtaře na okolních lodích - restaurace, bary a diskotéky na břehu jsou Vám 
k dispozici mnohdy až do rána

� na loď je možno si přivézt vlastní kola, nutno však vzít v úvahu, že zejména v sezoně je nejen horko, ale jsou i plné 
přístavy, lodě kotví v řadách u mola a je někdy problém kola dostat na břeh. Doporučujeme spíše si vzít in-line 
brusle na ranní a večerní projížďky (příp. kola uveďte v Cestovní smlouvě).

� Rakousko, Maďarsko i Slovinsko jsou země EU, je možno přes ně cestovat s novými typy Občanského průkazu. 
I do Chorvatska, je možno použít tento Občanský průkaz, doporučujeme ale pro jistotu cestovat s Cestovním 
pasem.

� na lodi je přítomen zástupce CK Natur Travel, který řeší zejména organizační otázky a zajišťuje kontakt 
s kapitánem lodi. Tato osoba není na lodi ve funkci průvodce zájezdu či delegáta CK.
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Jachtou po Severním Jadranu 
a Kvarneru ... / Chorvatsko             

Z nabídky našich německých kolegů vám nabízíme plavby jachtami po ostrovech chorvatského Kvarneru a severního 
Jadranu, z Opatije/Rijeky do Zadaru a zpět. Tato akce je v prodeji po celé Evropě, účastníci jsou různých národností, 
plavba není doprovázena průvodcem a není přítomen česky mluvící zástupce CK.

nebo

Special FKK

JACHTA
Klasická motorová jachta kategorie A, pro cca 24 osob 
a posádku

DOPRAVA
vlastní nebo Bus z mnoha měst v ČR do Opatije/Rijeky, 
zajistí vám naše CK

PROGRAM   
Týdenní plavba z Opatije/Rijeky podél ostrovů Krk, Rab, 
Pag, Dugi otok, Lošinj, Cres do Zadaru a zpět. Trasa 
plavby je flexibilní dle současné povětrnostní a provozní 
situace. Během cesty mnoho příležitostí ke koupání 
v krásných jadranských zátokách.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování ve dvoulůžkových kajutách, palandy, vlastní 
sociální zařízení na kajutě (WC/sprcha).
Stravování - polopenze /HP/, snídaně a obědy na palubě 
jachty, snídaně kontinentální (máslo, džem, sýr, paštika, 
vejce, ... ), obědy jednotné menu - polévka, salát, hlavní 
jídlo (maso/ryby, příloha), klimatizovaný salon.
Večeře si zajišťují účastníci sami v restauracích 
v jednotlivých přístavech po trase plavby.

DŮLEŽITÉ
�  platba pobytové a přístavních tax na místě 
�  parkování v přístavech zajištěno za poplatek

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

PLAVBY JACHTOU TOMA PO JADRANU - CHORVATSKO
Ve spolupráci s kpt. Ivanem Vukovičem Vám  nabízíme služby další jachty, moderního motorového dvoustěžníku 
nazvaného TOMA. Jedná se o celodřevěnou loď vystavěnou v roce 1956 a kompletně rekonstruovanou v roce 2003, 
o délce 32 metrů, šířce 6,5 metrů, s motorem o síle 350 PS, zařazenou do kategorie A. Čtyř- až pětičlenná posádka 
zajišťuje kompletní servis pro max. 32 osob. Loď je částečně klimatizovaná (klimatizace v salonu a ve vstupu do 
podpalubí), se sluneční palubou o ploše 120 m2 s lehátky a matračkami, klimatizovaným salonem pro 32 osob, velkým 
zastíněným sezením pro 25 osob, 2 společnými WC se sprchou na hlavní palubě a dalšími maličkostmi zpříjemňujícími 
Vaši dovolenou a plavbu.  

UBYTOVÁNÍ
po celou dobu plavby ubytování v celkem 15ti dvou- 
a tří-lůžkových kajutách s vlastním sociálním zařízením 
(WC, sprcha a umyvadlo s teplou a studenou vodou), 
palandami či klasickými postelemi  
kajuty na horní palubě  
4 kabiny pro 2 osoby, s palandou 
2 kabiny až pro 3 osoby, s manželskou postelí + třetí 
postelí
kajuty na úrovni hlavní paluby 
6 kabin pro 2 osoby, s palandou
kajuty v podpalubí
3 kabiny až pro 3 osoby, s manželskou postelí + třetí 
postelí

STRAVOVÁNÍ
6x plná penze /VP/, 1x polopenze /HP/ (sobota) 
v klimatizovaném salonu =  viz … Plavby jachtou SILVA 
a VJEKO
V případě obsazení lodě ucelenou skupinou je možno si 
objednat pouze polopenzi /HP/ = snídaně a obědy a na 
večeře pak chodit individuálně do restaurací 
v jednotlivých navštívených přístavech. 

DOPRAVA, ŽIVOT NA LODÍCH, RÁMCOVÝ 
DENNÍ PROGRAM, DŮLEŽITÉ  
viz … Plavby jachtou SILVA a VJEKO

TRASY 
V roce 2013 a obdobně i v letech následujících je tato loď 
určena zejména pro ucelené skupiny klientů s vlastním 
programem (aerobik, zumba, yoga, aquaaerobik, 
školení, teambuilding, jazykové kurzy, cyklistika, nordic 
walking…) či jen odpočinkovou dovolenou spojenou 
s koupáním a sluněním, které mají možnost si trasu 
zvolit dle svého přání (samozřejmě dle operačních 
možností lodě), s nástupním přístavem Omiš, Split nebo 
Trogir. Trasy mohou být realizovány v prostoru mezi 
Zadarem, Kornati, ostrovem Vis a Dubrovníkem.  

DŮLEŽITÉ
� plavby nejsou limitovány orientací účastníků na 
naturisty a rekreanty s plavkami, jsou nabízeny zejména 
uceleným skupinám zájemců o tento nevšední způsob 
prožití dovolené.

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

Special FKK
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FKKEU

Solaris / Istrie / Chorvatsko  
3* FKK-centrum na západním pobřeží Istrie, nedaleko Poreče (asi 12 km) a hned vedle Lanterny. Zátoka 
s oblázkovými a skalnatými plážemi s bohatým zastíněním vzrostlými stromy poskytuje svým návštěvníkům příjemné 
prožití dovolené v celkovém počtu 144 ubytovacích kapacit. Pavilony a bungalovy jsou zasazeny do bohaté a kvetoucí 
zeleně, jsou ve velmi dobrém stavu a dobře vybaveny. I když toto středisko je určeno především pro klidné prožití 
dovolené, přesto máte možnost se věnovat i zde řadě sportů, příp. si některé služby (půjčovna motorových člunů, jízda 
na koni, disco, ap.) zajistit v sousedním „textilním“ komplexu. Tam se také převážně odehrává „noční život“ 
 s tanečními zábavami, diskotékami, ...Kdo chce poznat typický život rekreačního městečka na chorvatské Istrii může 
navštívit Poreč s restauracemi, cukrárnami, obchody, ale i římskými, benátskými a italskými památkami.

UBYTOVÁNÍ
Bungalovy
pokoje s WC a sprchou ve dvoupodlažních pavilonech - 
řadových domcích, SAT-TV, telefon, denní úklid, balkon 
nebo terasa
Typ A - až pro 2 osoby, obytná místnost s dvojlůžkem, 
asi 21 m2, směrem na moře
Typ A1 - pro 2-3 osoby, obytná místnost s dvojlůžkem, 
možnost přistýlky, klimatizace, renovovaný, asi 21 m2, 
směrem na moře
Typ 1 suite - pro 2-4 osoby, obytná místnost 
s gaučem, ložnice s dvojlůžkem, minibar, asi 43 m2

Appartementy
appartementy s plně vybavenou kuchyňkou 
a chladničkou, WC, sprchou (A) nebo koupelnou (A1), 
SAT-TV, telefon, terasou nebo balkonem, ručníky 
a utěrky je nutno si přivézt s sebou
Typ 2+1A - až pro 3 osoby, obytná místnost s kuchyňkou 
a 1 lůžkem, shrnovacími dveřmi oddělená ložnice 
s dvojlůžkem, asi 38 m2, směrem do parku či na moře 
Typ 2+1A1 - jako Typ 2A, navíc klimatizace
Typ 2+2A - až pro 4 osoby, obytná místnost s kuchyňkou 
a 2 gauči, ložnice se 2 postelemi, asi 44 m2, směrem do 
parku nebo na moře
Typ 2+2A1 - jako Typ 3A, navíc klimatizace
Kemp
ve vlastních stanech, obytných přívěsech nebo autech

STRAVOVÁNÍ
�  v bungalovech - polopenze /HP/ formou švédských 
stolù, večeře včetně nápojů, příp. pouze snídaně /UF/
�   v appartementech a kempu - vlastní /SV/

DOPRAVA
�  vlastní (autem, příp. vlakem)
�  BUS, který vám fakultativně zajistíme u našich 
prověřených dopravců – autobus vyjíždí z ČR v pátek 
odpoledne, na Istrii přijíždí v sobotu ráno, při cestě zpět 
odjíždí z Istrie v sobotu večer a do ČR přijíždí v neděli 
okolo poledne. K dispozici je v ČR řada nástupních míst, 
z některých probíhá svoz za poplatek. Na Istrii autobus 
zajíždí do jednotlivých lokalit a postupně vysazuje/
nakládá cestující.    

SERVIS
�  při ubytování s polopenzí /HP/ zdarma nápoje k večeři 
a 2x týdně tématická večeře
�  dětská postýlka zdarma a na vyžádání
�  parkování zdarma v areálu střediska
�  lehátka v prostoru bazénu
�  bankomat, Wi-Fi gratis v recepci, směnárna
�  proti úhradě na místě - internetový koutek, prádelna, 
trezor, telefon a automyčka, prádelna a úklid v 
appartementech
�  ambulance, pošta a kadeřník v Lanterně
�  v appartementech 1x týdně výměna prádla a úklid
�  v bungalovech výměna prádla 2x týdně a úklid 
několikrát týdně, výměna ručníků a osušek dle potřeby

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  supermarket, stánek s novinami a suvenýry
�  restaurace, pizzerie, grill-restaurant, plážový - 
a snack-bar

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  asi 2 km dlouhá pláž, částečně kamenitá, částečně 
oblázková 
�  v hlavní sezóně animační program a 1x týdně taneční 
zábava na terase restaurace
�  ranní gymnastika, aerobic, aquaaerobic, taneční 
večery na terase (od června), letní karneval první sobotu 
v srpnu
�  atelier pro amaterské malíře a další umělecké směry
�  sladkovodní bazén s lehátky okolo, půjčovna loděk 
a šlapadel, stolní tenis, plážový tenis, volejbal,  
�  za úhradu na místě - tenis, minigolf, jachting, 
windsurfing, vodní lyže, půjčovna kol, sportovní 
animace, jízda na koni, půjčovna motorových člunů
�  řada z jednotlivých nabídek jen v hlavní sezóně
�  animační program pro děti v mini-clubu pro děti od 
4 roků (od začátku června do konce září), dětské hřiště

VÝLETY
�  možnost lodních výletů do Benátek, na ostrov Brioni 
(bývalý vládní ostrov, dnes rezervace), do jeskyní 
v Limském fjordu, na „Fisch-pikniky“
�  autobusové výlety na Plitvická jezera  
�  do Puly, Rovinje, Poreče
�  do historických vesniček na Istrii (např.Molunat) 
� safari na kánojích, cesty po vinařských stezkách

DŮLEŽITÉ
�  Vaši čtyřnozí miláčkové nejsou vítáni, mohou pouze 
do kempu při ubytování ve vlastním stanu  
�  část pláže přizpùsobena invalidům
�  místní nápoje k večeři zahrnuty v ceně v době 
19 - 21 hod. (pro hosty s /HP/)
�  zastíněná parkoviště jsou nedaleko Vašeho ubytování 
a jsou samozřejmě umístěna uvnitř areálu
� je možný pobyt na min. 3-5 dnů (dle období) 
v bungalovech a v appartementech, obvykle za příplatek 
20 %, a to pouze na vyžádání, jinak min. 7 dnů

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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FKK

Koversada / Istrie / Chorvatsko  

EU

Nejstarší a nejrozsáhlejší naturistické středisko ležící na severní straně 12 km dlouhého Limského fjordu, nedaleko 
Vrsaru na západním pobřeží Istrijského poloostrova. Středisko je spojeno můstkem s ostrůvkem vyhrazeným rovněž 
naturistům. Naleznete zde jak malé písečné pláže, tak i pláže oblázkové a skalnaté, tak typické pro jadranské pobřeží. 
Koversada má 2 části - hlavní, starší část spojenou s ostrůvkem a část novou - Blešička, s výhledem na Limský fjord. 
Celé středisko zaujímá plochu 120 ha a jeho pláže jsou téměř 2,5 km dlouhé. Koversada nabízí denně program pro 
dospělé i děti, večerní folklórní představení a soutěže.
Vrsar, to je benátsko-středomořská památka na slavné doby zdejších rybářů. Jako na dlani zde máte typické domy, 
kostely, kavárny, nábřeží a malebný přístav. Dominující je zde zvonice a kaštel (zámeček), bývalé letní sídlo porečských 
biskupů. Toto městečko často navštěvoval i známý dobrodruh a milovník Casanova.
Ve středisku Koversada proběhla v roce 2006 velká rekonstrukce stávajících a výstavba dalších kapacit 
(130 nových appartementů) v části Blešička, ale - rekonstruované a nové kapacity byly po dokončení zařazeny do 
kategorie 4*, což znamená jejich podstatné zdražení. I Koversada je držitelem „modré vlajky“, garantující čistotu vody 
a pláží. V červenci 2011 byl v Koversadě u písečné pláže otevřen aquapark s řadou atrakcí, zejména pro vaše děti. 

UBYTOVÁNÍ
Bungalovy
jsou umístěny ve „staré“ vilkové části střediska, blízko 
restaurací a většiny sportovišť, 
jednoduše a účelně vybavené pokoje s WC, sprchou, 
chladničkou, balkonem nebo terasou, ve vzdálenosti asi 
100-200 metrů od moře 
Typ A - až pro 3 osoby - pokoj s dvoulůžkem 
a s možností přistýlky, přibližně 19 m2 
Appartementy
v části „Blešička“, v modernizovaných appartementech s 
plně vybavenou kuchyňkou, vlastním sociálním zařízením 
- WC a sprcha nebo vana, balkonem nebo terasou, úklid 
na konci pobytu, nutno si přivézt vlastní ručníky a utěrky 
(nebo si je za poplatek ve středisku zapůjčit), klimatizace, 
SAT-TV, internetová přípojka, safe, kávovar, fén
Studio A3 - až pro 3 osoby, ložnice s dvoulůžkem, obytná 
místnost s kuchyňkou a gaučem pro 3.osobu, asi 27 m2

Typ A4 - až pro 4 osoby, ložnice s dvoulůžkem, obytná 
místnost s kuchyňkou a gaučem až pro 2 osoby, 
asi 32-35 m2

Typ A6 - až pro 6 osob, 2 ložnice s dvoulůžkem, obytná 
místnost s kuchyňkou a gaučem až pro 2 osoby, 
asi 47 m2

Villa B4 - pro 2-4 osoby, volně stojící vily u Limského 
fjordu, ložnice s dvoulůžkem, obytná místnost s kuchyní 
a gaučem až pro 2 osoby, o velikosti 35 m2

STRAVOVÁNÍ
�  v bungalovech polopenze /HP/ nebo pouze snídaně
 /UF/ formou bufetu v klimatizované restauraci „Amfora“
�  v appartementech vlastní /SV/, možno přiobjednat 
polopenzi /HP/ 

DOPRAVA
viz … středisko SOLARIS

SERVIS
�  dvě recepce, pošta, ambulance, akceptace platebních 
karet, bankomat ve Vrsaru
�  parkoviště v areálu zdarma
�  proti úhradě na místě - prádelna, lehátka a slunečníky 
na pláži, výměna valut, internet  

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  2 velké supermarkety, kiosky s novinami, suvenýry 
a sportovním vybavením
�  restaurace Amfora, rybí restaurace Batana, grill 
Mendula, pizzerie Balun, restaurace Garbin, 2 bary
�  řada dalších obchodů a restaurací v okolí, zejména 
pak v nedalekém Vrsaru 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  tanec a hudba dle okamžité nabídky
�  sport-animace, ranní gymnastika v hlavní sezóně, 
stolní tenis, volejbal, basketbal, plážový volejbal, 
�  aquapark v moři
�  proti úhradě na místě - jachting, winsurfing, půjčovna 
lodí a motorových lodí, šlapadel, parasailing, tenis, 
minigolf, půjčovna kol, potápění
�  možnost jízdy na koni či vodních lyžích, přibližně 
5 km od Koversady
�  dětská pláž, dětské hřiště, mini-club pro děti 4-11 let 
v hlavní sezóně    

VÝLETY
viz … středisko Solaris

DŮLEŽITÉ
�  čtyřnozí miláčkové do areálu mohou, za poplatek, 
nesmějí však do restaurace a na pláž

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

CHORVATSKO – ISTRIE
Istrie a její pobřeží jsou pravým rájem pro naturisty. Řada dobře vybavených FKK-středisek, kvalitní infrastruktura, čistá 
voda, skalnaté pobřeží vystřídané občas oblázkovými plážemi, to vše je připravno poskytnout, nejen našim naturistům, ty 
nejlepší podmínky především pro rodinnou dovolenou. 
Ve všech naturistických střediscích máte možnost širokého spektra sportovního i kulturního vyžití. Budou vám nabízeny 
výlety jak po souši, tak loďkami a loděmi – především na ostrovy Brioni, do Limského fjordu, do Terstu, Puly, Benátek 
a dalších významných středisek na jadranském pobřeží. Stačí sledovat vývěsky a naslouchat agentům jednotlivých 
místních CK. Istrie má bohatou historii, je zde možno navštívit řadu památek od doby před 2000 lety po současnost. 
Doprava vlastním autem – tento způsob dopravy do této části Chorvatska je nejvhodnější a pokud jsou v autě min. 
3 osoby, je nejekonomičtější. Navíc si můžete vzít s sebou především dostatek nápojů a máte možnost si v některých 
FKK-střediscích libovolně volit den příjezdu/odjezdu a tím i délku své dovolené i vyhnout se víkendovým dopravním 
problémům. Rovněž si můžete libovolně volit trasu cesty z domova až k Jadranu a zpět domů, přizpůsobit se 
momentálnímu počasí. Cestou máte možnost navštívit jezera Bled a Bohinj, překonávat alpské průsmyky, zastavit se 
u jezer v okolí Klagenfurtu a v oblasti Salzkammergutu, nebo v slovinských termálních lázních Banovci, kde je FKK-areál.
Doprava autobusem – tuto dopravu vám naše CK, na základě vaší objednávky, zajistí u svých osvědčených dopravců 
s odjezdem z řady měst v ČR. Při tomto typu dopravy je nutno se přizpůsobit jízdním řádům, obvykle autobusy odjíždějí 
z ČR v pátek odpoledne, na Jadran přijíždějí v sobotu ráno a po povinném odpočinku řidičů se v sobotu večer vrací do ČR, 
kam obvykle přijíždějí v neděli kolem poledne. Autobusová doprava se realizuje systémem svozů a rozvozů, tzn. že v ČR 
zastavuje v zastávkách dle stanovené trasy a na Istrii postupně objíždí jednotlivá turistická střediska.    
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FKK

Valalta / Istrie / Chorvatsko   

EU

Jedno z nejmodernějších, ale se svými 70 ha i nejmenší FKK-centrum na pobřeží Istrie, na jižní straně Limského 
fjordu, s největším bazénovým komplexem a nejlépe vybaveným vlastním přístavem pro jachty. Oblázkové pláže, 
několik zátok, dětské hřiště a řada dalších služeb - to vše zpříjemňuje pobyt návštěvníkům. Naleznete zde i pivní 
zahra-du, rybí gril nabízející řadu istrijských specialit. A samozřejmě i zdejších vynikajících vín. Středisko je vzdáleno 
necelých 6 km od malebné Rovinje, bývalého benátského přístavního městečka, na jehož nejvyšším místě je zvonice 
sv. Eufemie, ochránkyně města. Mezi FKK střediskem a Rovinjí jezdí linkový autobus. V tomto středisku je možno 
si předem uhradit i pobyt v čtyřhvězdičkovém kempu s ubytováním ve vlastních stanech nebo obytných přívěsech. 
Ubytovací jednotky ve středisku jsou rozděleny na části „Lavri“, ležící směrem od recepce k moři a na „Valalta“, vpravo 
od recepce. Bazénový komplex je od obou částí přibližně stejně vzdálený. Komfortní mobilhomy jsou umístěny mezi 
bazénovým komplexem a mořem. Kempová část je vlevo od recepce, kempovou a ubytovací část areálu dělí hlavní 
komunikace mezi hlavním vjezdem a mořem/přístavem.

UBYTOVÁNÍ
Bungalovy
vybavené sprchou a WC, chladničkou, SAT-TV
Typ S - až pro 2 osoby, pokoj se 2 postelemi za sebou, 
blízko pláže v části Lavri, asi  12 m2

Typ VA - až pro 3 osoby, renovovaný, pokoj 
s dvoulůžkem a možností přistýlky, terasa, v části 
Valalta, přibližně  16 m2

Typ LA - pro 2-3 osoby, pěkně vybavený, pokoj 
s dvoulůžkem a možností přistýlky, kávovar, terasa, 
v části Lavri, kolem 32 m2 
Appartementy
se sprchou, WC, plně vybavenou kuchyňkou, 
chladničkou, kávovarem, SAT-TV, terasa nebo 
předzahrádka, úklid na konci pobytu. Typy „V“ 
kompletně renovovány.
Typ VAS - až pro 2 osoby, obytná místnost se 
2 postelemi, jídelním a kuchyňským koutem, trezor, část 
Valalta, asi  16 m2

Typ VB - až pro 4 osoby, obytná místnost s jídelním 
a kuchyňským koutem a gaučem až pro 2 osoby, myčka 
nádobí, trezor, ložnice s dvoulůžkem, část Valalta, 
přibližně  24 m2

Typ SA - až pro 3 osoby, obytná místnost s jídelním 
a kuchyňským koutem a gaučem, mikrovlnka, ložnice 
s dvoulůžkem, část Lavri, asi  27m2

Typ LB - až pro 5 osob, obytná místnost s jídelním 
a kuchyňským koutem a gaučem, mikrovlnka, 2 ložnice 
s dvoulůžkem, část Lavri, o velikosti  46 m2

Typ VC - až pro 5 osob, obytná místnost s jídelním 
a kuchyňským koutem a gaučem, mikrovlnka, myčka 
nádobí, 2 ložnice s dvoulůžkem, část Valalta, asi  31 m2

Typ LC - až pro 7 osob, obytná místnost s jídelním 
a kuchyňským koutem a přistýlkou, mikrovlnka, 2 ložnice 
s dvoulůžkem v přízemí a 1 ložnice s dvoulůžkem v 
mezipatře s vlastním WC/sprchou, část Lavri, asi  74 m2

Typ LSA - až pro 3 osoby, obytná místnost s jídelním 
a kuchyňským koutem a přistýlkou, myčka nádobí, 
trezor, ložnice s dvoulůžkem, část Lavri, asi  52 m2

Mobilhomy
jsou vybaveny klimatizací, SAT-TV, kávovarem, WC/
sprchou, terasou a parkovištěm hned u mobilhomu 
zdarma
Mobilhome    - až pro 4 osoby, obytná místnost s 
jídelním a kuchyňským koutem, ložnice se 2 postelemi, 
další ložnice s francouzskou postelí, asi 24 m2

Mobilhome Lux - až pro 5 osob, obytná místnost 
s jídelním a kuchyňským koutem a možností přistýlky, 
ložnice se 2 lůžky, ložnice s francouzskou postelí, asi 
32 m2

Kemp
vlastní stany nebo obytné přívěsy, vlastní stravování /SV/

STRAVOVÁNÍ
�  v bungalovech polopenze /HP/, příp. pouze snídaně /UF/
�  v appartementech vlastní /SV/, možno na místě 
přikoupit polopenzi /HP/ za asi 21 EUR/os. a den
�  v mobilhomech vlastní /SV/, možno na místě 
přikoupit polopenzi /HP/ za asi 21 EUR/os. a den
�  v kempu vlastní /SV/ 

DOPRAVA
viz … středisko SOLARIS

SERVIS
�  denní úklid, 1x týdně výměna ložního prádla, 2x týdně 
výměna ručníků 
�  lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži zdarma
�  velké zastíněné parkoviště
�  lékařská pohotovost
�  proti úhradě na místě - prádelna, kadeřník, 
automyčka, poliklinika, směnárna
�  možnost si při pobytu v appartementech na místě 
zakoupit snídani /UF/, polopenzi /HP/ nebo jen večeře
�  jsou vytvořeny Wi-Fi zóny, připojovací kartu je možno 
získat, za poplatek, na recepci

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  supermarket, kiosky s ovocem a zeleninou, novinami, 
suvenýry, drogistickým a kosmetickým zbožím
�  centrální restaurace pro hosty ubytované 
v bungalovech, restaurace Uvala s národními 
specialitami, restaurace Spaccio s terasou a nabídkou 
rybích jídel a jídel z mořských plodů, Grill- a snack-bar 
přímo u moře, kavárna, restaurace Salina s pizzerií, 
snídaňová pizzerie, snack-bar u bazénů, pivnice, 
Cha-Ka-bar, Havana-Bar u aquaparku      

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  v hlavní sezóně animační program s výlety, soutěžemi
�  večery s hudbou a tancem
�  bazénový komplex s mořskou vodou
�  zdarma nebo za úhradu na místě - jachtový přístav, 
tenis, stolní tenis, volejbal, basketbal, házená, fotbal, 
plážový volejbal, plážová gymnastika, Vital-centrum 
s elektroléčbou, magnetoterapií, lymfodrenáží, 
podvodními masážemi, ledovou terapií, masážemi, 
saunou, fitness   
�  v hlavní sezóně dětský klub (3-6 let) a klub pro starší 
děti (7-12 let)
�  dětské bazény a vodní atrakce, dětská chráněná 
písečná pláž, aquapark

VÝLETY
viz … středisko Solaris

DŮLEŽITÉ
�  jednolůžkový pokoj pouze pro držitele INF-Holiday 
karty (zajistí naše CK v rámci souboru služeb za přibližně 
550 Kč/os. starší  16 let) 
�  přítomnost Vašich čtyřnohých miláčků není dovolena
�  dětskou postýlku možno zajistit zdarma a na vyžádání 
při objednávce
�  vital-centrum pro dospělé (sauna, masáže, různé 
terapie)

DOPORUČUJEME
Středisko je vhodné pro pobyt s malými dětmi - neplavci, 
k dispozici je i dětský koutek v prostoru bazénového 
komplexu a malá písčitá chráněná pláž

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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Kažela / Medulin / Chorvatsko         

FKKEU Textil
/FKK

Majitelům areálu FKK-Kažela u Medulinu o celkové rozloze 110 ha, nedaleko Puly, na jižním výběžku Istrijského 
poloostrova se podařilo vyřešit majetko-právní disproporce a nabídnout své ubytovací kapacity a pláže opět i 
naturistům/nudistům. V „naší“ FKK-části naleznete restauraci Bilina, další 2 restaurace, supermarket, bar, pizzerii 
naleznete v „textilní“ části, stejně jako řadu sportovišť. Samozřejmě je k dispozici rozsáhlá naturistická pláž. Pula je 
největší a nejstarší město na Istrii, nejznámější památkou je Vítězný oblouk Sergijavac, Augustův chrám a především 
Koloseum, nádherně zachovalý amfiteátr z 1. stol. n. l. Nedaleko západního pobřeží této části poloostrova leží 
souostroví Brijuni, kde měla svá sídla římská šlechta, později pak četní politici. Dnes je zde především národní park, 
přístupný lodí z městečka Fažana. V Kažele byl v roce 2006 otevřen komplex 12ti malých bazénů na dvou terasách, 
situovaný vedle hlavní restaurační části, na rozhraní FKK a „textilní“ části.

UBYTOVÁNÍ
FKK-část
v mobilních domcích (Mobilhomech) v FKK-části, 
několik desítek metrů od pláže, nutno si přivézt vlastní 
osušky a utěrky, parkování aut u mobilhomu, klimatizace 
za poplatek
Typ 1 - až pro 5 osob, obytná místnost s jídelním 
koutem a kuchyňkou a možností přistýlky, ložnice 
s dvoulůžkem, malá dětská ložnice se 2 postelemi pro 
2 děti, sprcha, WC, terasa s markýzou směrem na moře
Typ 2/1PL - jako Typ 1, ale přímo u pláže
„textilní“-část
v rekonstruovaných chatkách a appartementech 
v „textilní“ části, nutno si přivést vlastní osušky a utěrky, 
klimatizace za poplatek
Typ 3 - až pro 3 osoby, pokoj s kuchyňkou, 
2 lůžky s možností přistýlky, WC/koupelna, 
SAT-TV, terasou nebo balkonem, asi 28 m2

Typ 4 - appartement až pro 5 osob, obytná místnost 
s kuchyňským koutem a gaučem, 2 dvoulůžkové ložnice, 
SAT-TV, WC/koupelna, kolem 45 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
viz … středisko SOLARIS

SERVIS
�   1x týdně výměna ložního prádla a ručníků, 1x týdně 
úklid, závěrečný úklid 
� parkoviště, bankomat, akceptace platebních karet
� animace, volný vstup do aquaparku
� za poplatek klimatizace, směnárna, lehátka 
� v prostoru recepce připojení Wi-Fi zdarma
� možno si na místě zakoupit stravování

OBCHODY A GASTRONOMIE
� v „textilní části“ centrální restaurace, pizzerie, 
snack-bary, stánek se zmrzlinou, dobře zásobený 
supermarket 
� v FKK-části plážový bar s nápoji a jednodušším jídlem
� supermarket na rozhraní FKK a „textilní“ části

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� klienti mají k dispozici řadu kulturních, sportovních 
a společenských programů, zejména v hlavní sezóně - 
taneční večery, disco
� hřiště na volejbal, plážový volejbal, bocciu, stolní 
tenis, animace, aquaaerobic, gymnastika - většinou 
v „textilní“ části
� za úhradu na místě, opět převážně v „textilní“ 
části - tenisové kurty, minigolf, půjčovna člunů 
a kol, trampolina, surfing, paraglaiding, jet-ski, ....
�  aquapark s malými bazény, mini-club, mini-disco, 
animační klub - opět převážně v „textilní“ části

VÝLETY
viz … středisko Solaris

DŮLEŽITÉ
� na mnoha místech přístup do moře vhodný i pro 
menší děti
� čtyřnozí miláčkové zde mohou být, ale po předchozím 
vyžádání a za poplatek, úhrada na místě 
�  lehátka za poplatek, úhrada na místě
�  klimatizace na vyžádání = úhrada na místě
� dětská postýlka na vyžádání

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

NÁŠ MEDIÁLNÍ PARTNER
www.rain.cz; www.borovice.cz (dětské tábory, …)

www.wellnessnoviny.cz; www.aquainfo.cz (aquamanie)
připravujeme společné akce v německých a rakouských termálech a aquaparcích – sledujte 

Aktuality na www.naturtravel.cz

DOPORUČUJEME
při použití hromadné dopravy

 (BUS, AIR)
disponovat funkčním mobilním telefonem,

jak při odjezdu/odletu z ČR
tak i při odjezdu/odletu ze zahraničí

- dopravci většinou informují své klienty
především tímto způsobem o případ-

ných změnách a časech odjezdu/odletu, 
apod.

INTERNETOVÝ PRODEJ
 V PROVOZU

Z NEPŘEBERNÉ NABÍDKY POBYTOVÝCH,
POZNÁVACÍCH, LÁZEŇSKÝCH, 

EXOTICKÝCH 
A LYŽAŘSKÝCH POBYTŮ A ZÁJEZDŮ
SI MŮŽETE VYHLEDAT A OBJEDNAT
PRÁVĚ TU SVOJI DOVOLENOU NA

www.naturtravel.cz
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FKKEU

FKKEU

Ulika / Istrie / Chorvatsko                      

Istra / Istrie / Chorvatsko 

Do nabídky naturistické rekreace na Istrii je zařazeno, v povědomí naturistů velmi dobře „zapsané“, naturistické 4* 
středisko Ulika, situované v blízkosti turistické oblasti Plava Laguna, cca 8 km severně od městečka Poreč. Pláže jsou 
zde skalnaté, místy oblázkové.
Středisko Ulika má již řadu let pláže označené „modrou vlajkou“ dosvědčující velice čistou vodu.

UBYTOVÁNÍ 
v komfortně vybavených mobilhomech nebo v jednoduše 
zařízených, stabilně umístěných  karavanech
mobilhome Typ 1 - až pro 6 osob, obytná a jídelní část 
s kuchyňským koutem a gaučem až pro 2 osoby, ložnice 
s dvojlůžkem, malá ložnice se 
2 postelemi pro děti, sprcha, WC, klimatizace, terasa se 
zahradním nábytkem, asi 24 m2

karavan Typ 2 - zařízený obytný karavan až pro 4 osoby, 
malá kuchyňka, obytná část se 2 postelemi, ložnice se 
2 postelemi, sprcha a WC, asi 10 m2, asi 50-100 metrů 
od moře
karavan Typ 3 - jako Typ 2, novější typ z roku 2009

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
viz … středisko SOLARIS    

SERVIS
�  směnárna, ambulance, parkoviště
�  za úhradu na místě pračka
�  sprchy na pláži
�  1x týdně výměna ložního prádla a ručníků
�  závěrečný úklid

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  supermarket
�  restaurace, grill, pizzerie

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  bazén, plážový volejbal, basketbal, stolní tenis, 
�  animační programy pro děti i dospělé
�  dětské hřiště
�  za úhradu na místě - tenis, půjčovna loděk, minigolf

VÝLETY
viz … středisko Solaris

DŮLEŽITÉ
�  čtyřnozí miláčkové do střediska s ubytováním v 
mobilhomu nemohou, je možno je mít pouze v karavanu 
u „psí pláže“  
�  klienti-jednotlivci musí být držiteli průkazu INF-
Holiday (možno zajistit jako součást služeb = asi 550 Kč/os.)
�  v okrajových termínech je obvykle možný pobyt i na 
min. 5 nocí, jinak na min. 7 nocí 

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

Nedaleko Poreče umístěný 3* kemping o velikosti cca 37 ha s výhledem na moře s řadou malých ostrůvků byl 
nově zařazen do nabídky německých naturistických CK. Je držitelem „modré vlajky“ za čistotu moře i pláží a nabízí 
naturistům rezervaci a zaknihování míst na umístění vlastních stanů nebo obytných přívěsů či aut. 

UBYTOVÁNÍ
ve vlastních stanech, obytných přívěsech nebo obytných 
autech, k dispozici je celkem 501 parcel s vlastní 
přípojkou elektr. energie. Společné sanitární zařízení je 
moderní, k dispozici je teplá a studená voda, koutek pro 
přebalování malých dětí, zařízením pro mytí nádobí 
a praní. Pro psy je zřízen speciální mycí/koupací prostor. 
parcela Standard - přibližně 70-100 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
viz … středisko SOLARIS

SERVIS
�  Wi-Fi zdarma v prostoru recepce
�  možnost mytí nádobí a praní v sanitárním komplexu

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  restaurace, grill-restaurace, pizzeria, bufetová 
restaurace
�  supermarket, stánky se zeleninou, ovocem a pečivem

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, plážový volejbal
�  cesty pro pěší vycházky (mezi Funtanou 
a Zelenou Lagunou) 
�  půjčovna člunů
�  večery s živou muzikou a tancem
�  pro děti mini-club, dětské hřiště, animační program, 
malé fotbalové hřiště

VÝLETY
viz … středisko Solaris

DŮLEŽITÉ
�  domácí čtyřnozí miláčkové do střediska mohou, na 
vyžádání a za poplatek
�  pro psy je připravena vlastní „psí pláž“
�  lázeňská taxa asi 1 EUR/den a osobu starší 18 let, 
děti 12-18 let 50%, děti do 12 let taxu neplatí
�  min. doba pobytu 7 nocí

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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ČERNÁ HORA
Republika Černá Hora – Montenegro je zemí 
malebných přírodních krás a bohatství historických 
památek. Hraničí s Chorvatkem, Bosnou 
a Hercegovinou, Srbskem a Albánií. Jadranské pobřeží 
je dlouhé 280 km a nabízí převážně písečné pláže. 
Kromě nich nabízí Černá Hora mnoho dalších turisticky 
zajímavých míst – Skadarské jezero, NP Lovčen, NP 
Durmitor, kaňony řek Morača a Tara, ostrov Sveti 
Stefan, historické hlavní město Cetinje, Kotor, Budvu, 
Ulcinj, Boku kotorskou.
Doporučené trasy individuální dopravy do Ulcinje:
Praha-Wien-Zagreb-Split-Dubrovník-Budva-Bar-Ulcinj-
Ada Bojana
Praha-Wien-Zagreb-Sarajevo-Mostar-Dubrovník- … - 
Ada Bojana
Praha-Bratislava-Budapest-Szeged-Beograd-Čačak-
Podgorica-Bar-Ada Bojana
Výběr trasy záleží jak na bezpečnostních podmínkách 
v Srbsku a Bosně-Hercegovině, tak i na Vašich 
časových možnostech. Všechny trasy nabízejí možnost 
poznat i mnoho krásných míst (Dubrovník, Kotor, 
Budva - hory okolo Sarajeva, Mostar, Dubrovník, 
Kotor, Budva - Budapest, Szeged, Beograd, pohoří 
Durmitor, soutěsky řeky Morača) - vzhledem k těmto 
okolnostem a k celkové vzdálenosti ČR od Ulcinje je 
nutno kalkulovat s minimálně dvoudenní cestou 
a jedním přespáním. Doporučujeme však vyčlenit si na 
cestu delší dobu a přespat vždy v nějakém penzionu 
nebo hotelu.  
V Černé Hoře, i přes veškeré úsilí, nejsou ještě 
stoprocentně funkční všechny inženýrské sítě 
a příslušné energetické zdroje. Občas, zejména ve 
vrcholné sezóně, se může stát, že neteče po určitou 
dobu dne voda nebo dojde k přerušení dodávek 
elektrické energie. Tyto výpadky nejsou dlouhodobé 
a vzhledem k tomu, že k nim dochází plošně na 
určitém území státu, nemůže FKK-středisko, natož 
kterákoliv CK, tuto situaci ovlivnit.    

SLOVINSKO
Slovinsko není jen krátké pobřeží na Istrii a hory okolo 
Triglavu, ale i rozsáhlá oblast termálních lázní severně 
od Mariboru, ve slovinské části Pannonie. Zde u obce 
Veržej naleznete termální lázně Banovci, kde můžete 
relaxovat v různě teplých bazénech, vířivkách, … a to 
i v naturistické části. Perfektní ubytování a stravování 
jen dokresluje vyjímečnost tohoto místa, kde můžete 
trávit buď svoji dovolenou, nebo zde zastavit, vykoupat 
se a odpočinout si během své cesty k/od. Jadranu.
Do těchto lázní je možno cestovat pouze vlastní 
dopravou, ať již po rakouské nebo maďarské straně 
hranic těchto dvou států.  Převážná část cesty 
vede po dálnicích nebo silnicích 1.třídy. V blízkém 
okolí lázní není příliš turisticky exponovaných míst, 
doporučujeme navštívit přímo v městečku Veržej 
plovoucí vodní mlýn na řece Mura (ptejte se na 
fotbalové hřiště, mlýn je hned za ním). 

ŘECKO
V Řecku je mnoho tolerovaných FKK-pláží, FKK-
resorty však pouze dva. Hotel Panorama na 
Zakynthosu a hotel Vritomartis na Krétě. V obou 
hotelech čeká klienty pohodová, klidná dovolená, 
dobré až velmi kvalitní služby, příjemné pláže 
a možnost podnikat výlety po ostrově. Daleko větší 
ostrov Kréta nabízí také mnohem širší spektrum 
poznávání jak přírodních krás, tak historických 
objektů. Ostrov Zakynthos disponuje především velice 
divokým pobřežím, skalisky, jeskyněmi, ale i krásnými 
plážemi a výskytem želv caretta-caretta.
Do obou středisek je možno cestovat pouze letecky (i 
když na Zakynthos je možno cestovat i vlastním autem 
a trajektem z Itálie na Peloponnés), ať již z letišť v ČR, 
tak i Německu a Rakousku v kombinaci s transferem 
z letiště vozem taxi nebo na letišti zapůjčeným autem, 
což doporučujeme a příp. zajistíme. 
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FKKEU

Ada Bojana / Ulcinj / Černá Hora

CZ

Až na úplném jihovýchodě země, přibližně 15 km od města Ulcinj, téměř u albánských hranic, se nalézá na ostrově 
o velikosti asi 494 ha známé naturistické středisko Ada Bojana. Nádherná, mělká písečná pláž na pobřeží Jadranu, 
dlouhá několik kilometrů a vybízející k dlouhým procházkám v „naturistickém“, ale i možnost vykoupat se ve sladké 
vodě v řece Bojana, areál s recepcí, bungalovy, restauracemi, aperitiv-barem, diskotékou, sportovními plochami - to 
vše naturistické, na ostrově v deltě řeky Bojana, spojeném mostem s pevninou. Mnoho dalších stylových restaurací 
naleznete podél toku řeky Bojany, stejně jako v nedalekém centru této oblasti, starobylém městě Ulcinj. V tomto 
městě je také vedle historických, převážně muslimských památek i mnoho obchodů, cukráren, tržiště, … Naturistické 
středisko Ada Bojana je ideálním místem pro vyznavače naturismu, kteří chtějí strávit svoji dovolenou v klidném místě 
dále od civilizace. Ada Bojana, ale i celá Černá Hora, nabízí krásnou přírodu a pohostinné obyvatelstvo. Návštěvníci 
se musí „smířit“ s nižším komfortem ubytování v porovnání s ostatními naturistickými destinacemi, což však zcela 
vyvažuje nízká cena pobytu v Ada Bojana. Navíc pro toto středisko jsou poskytovány zajímavé slevy, obvykle až 20% 
slevy za včasnou rezervaci až po dny dovolené zdarma při dlouhodobějších pobytech.

V LETECH  2010-2012, ALE I V ROCE 2013, V NAŠÍ CK JEDNY Z NEJNIŽŠÍCH CEN POBYTŮ NA ČESKÉM TRHU   

UBYTOVÁNÍ
v jednoduše vybavených dvoulůžkových bungalovech 
a pavilonech s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC), 
chladničkou (Typ A a Typ L) nebo minichladničkou 
(Typ B), SAT-TV
Typ L - až pro 3 osoby, velké pokoje v přízemních objektech 
vystavěných po deseti do tvaru několikaúhelníku převážně 
v blízkosti pláže, široká postel pro 2 osoby, možnost 
přistýlky, sedací kout s gaučem, klimatizace/topení, terasa 
s výhledem směrem na moře, přibližně 35 m2 
Typ A - až pro 3 osoby, pokoje v patrových řadových 
objektech na dohled od pláže, široká postel pro 2 osoby, 
možnost přistýlky, sedací kout s gaučem, klimatizace/
topení, balkon nebo terasa s výhledem směrem na moře, 
o velikosti 25 m2

Typ B - až pro 2 osoby, velmi malé patrové dřevěné 
bungalovy v blízkosti pláže, v přízemí terasa s výhledem na 
moře a sociální zařízení, v patře malá klimatizovaná ložnice 
s velkou postelí pro 2 osoby

STRAVOVÁNÍ
polopenze /HP/ v hotelové restauraci, obvykle kontinentální 
snídaně a večeře formou bufetu

DOPRAVA
vlastní - autem nebo vlakem do Baru a taxi či místním 
autobusem do Ada Bojana, 
příp. na vyžádání letecký či autobusový zájezd s českým 
touroperátorem (CZ) – v tomto případě není možno přijet/
odjet kdykoliv, ale v termínech dle dopravy 

SERVIS
� několikrát v týdnu k dispozici delegát OBÖNA (zástupce 
místní černohorské/ulcjinské CK), německy mluvící 
personál recepce, občas i česky hovořící personál 
v restauraci a úklidu 
� denní úklid, 2-3x týdně výměna ručníků, 1x týdně 
výměna ložního prádla
�  slunečníky a lehátka za poplatek na místě, rezervace 
na recepci
� zubař a bankomaty v Ulcinji
� denně autobusový transfer do Ulcinje (po nahlášení 
a v případě zájmu)

OBCHODY A GASTRONOMIE
Malý obchod se základními potřebami, nápoji a novinami 
u přilehlého nuda-kempu, další možnosti nákupů v asi 
15 km vzdáleném městě Ulcinj.
Černohorská a internationální nabídka jídel v plážové 
restauraci a v restauraci Barbara (výběr z jídelního lístku), 
aparitiv-bar u recepce. 
Na řece Bojaně řada vynikajících rybářských restaurací, 
převážně umístěných u mostu z pevniny na ostrov, 
dvě „říční“ restaurace v provozu i přímo u areálu FKK-
resortu Ada Bojana.

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
Televize v aperitiv-baru, tenis, stolní tenis, procházky po 
dlouhé písečné pláži, jogging, windsurfingová škola, 
půjčovna surfů, masáže za poplatek na místě.
Malé, jednoduše zařízené dětské hřiště.

VÝLETY
�  města v blízkém i vzdálenějším okolí - Ulcinj, Bar a Stari 
Bar, Budva, Sveti Stefan, Kotor, původní královské město 
Cetinje a nedaleký horský vrchol Lovčen, albánské město 
Skadar (Skhodra), příp. i hlavní město Albánie - Tiranu. 
�  krásný výlet je ke Skadarskému jezeru, se zastávkou 
na oběd ve Virpazaru a plavbou lodičkou po jedinečném 
Skadarském jezeru. 
�  velice pěkný je výlet kaňonem řeky Morača (zastávka 
u místního kláštera) do NP Durmitor s divokými horami 
a tajemnými jezery, příp. se projet autem hlubokým 
kaňonem řeky Tara (až 1000 metrů).
�  středisko Ada Bojana rovněž nabízí i organizované 
autobusové zájezdy, nabídku naleznete na recepci.

DŮLEŽITÉ
� ostrov v deltě řeky Bojany je rájem rybářů, řeka i moře je 
velice bohaté na ryby mnoha druhů
� vzhledem k tomu, že se středisko nalézá uprostřed řeky, 
je půda ostrova místy bažinatá (nikoliv v prostoru střediska) 
a hrozí zde určitá možnost výskytu hmyzu (komárů),
doporučujeme proto si s sebou vzít i repelent a odpuzovač 
hmyzu 
� nutno cestovat s cestovním pasem platným min. ještě 
30 dnů po odjezdu z Černé Hory, oficiální měna = EUR
� pokud nejste občany ČR - informujte se na cestovní 
fomality na konzulátu vašeho státu, Černé Hory a států 
tranzitních
� čtyřnozí miláčkové do střediska mohou, bez poplatku
� vlastní slunečníky není možno umisťovat v prostoru 
hotelových slunečníků (asi 300 metrů dlouhá část 
několikakilometrové pláže)
� pokud během cesty do Černé Hory navštívíte Bosnu 
a Hercegovinu, např. město Mostar - potřebujete cest. pas
� uvnitř i mimo středisko Ada Bojana se na ostrově nachází 
pěší stezky a rozlehlé pláže, které mohou být užívány jak 
nudisty, tak i „textiláky“ (tzv. free), „neobydlené“ části 
ostrova již nejsou předmětem opovědnosti resortu
� Černá Hora je stále ve fázi rozvoje cestovního 
ruchu, je proto nutno počítat s tím, že občas nebude 
vše stoprocentně fungovat, může výjimečně docházet 
i k výpadkům dodávky elektrické energie nebo vody 
(především v nočních a brzkých ranních hodinách), příp. 
k lokálním poruchám a problémům (např. s ubytováním) 
- vše je nutno neprodleně nahlásit v recepci, která vaši 
stížnost vyřeší k vaší spokojenosti. Obvykle je náprava 
zjednána v době co nejkratší příp. dojde k výměně pokoje. 
Pokud náhodou není reklamace recepci řešena, pak je 
nutno kontaktovat delegáta německé CK Oböna Reisen 
(kontakt uveden na nástěnce u recepce). Některé služby 
fungují pouze v hlavní sezóně
Ve středisku Ada Bojana obvykle najdete i některé 
zaměstnance, kteří pocházejí nebo dlouhodobě žili v Česku 
a tudíž se s nimi dobře domluvíte.
  

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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Panorama / Zakynthos / Řecko
Od roku 2010 je do nabídky zařazena nová naturistická kapacita - 3* hotel Panorama na řeckém ostrově Zakynthos, 
v oblasti Vassilikos, asi 20 km východně od letiště a 17 km od stejnojmenného hlavního města ostrova. Abychom Vám 
mohli tuto novou lokalitu podrobně popsat, rozhodli jsme se ji v září 2010 osobně navštívit. Podrobný cestopis 
z této naší cesty naleznete na našem webu www.naturtravel.cz v oddíle „Zážitky z cest“, stejně jako mnoho fotografií 
a videošotů na naší „Fotogalerii“ a „Videotéce“ umístěných na stejném webu. V září roku 2011 jsme do tohoto hotelu 
uspořádali velmi úspěšný autobusový zájezd. 
Hotel je vzdálen asi 10 minut chůze od pláže „Porto Roma“ s malou písčito-oblázkovou nuda-pláží a 20 minut od 
známé písčité pláže „Gerakas“ s tolerovanou FKK-částí. Hlavní město ostrova je vzdáleno asi 17 km, nejznámější 
letovisko Laganas, s mnoha obchůdky, tavernami a různými atrakcemi asi 25 km. Nejbližší obchod s potravinami, 
nápoji a turistickými potřebami je asi 300 m od hotelu.Hotel Panorama je rodinným podnikem, starý pán „šéfuje“, 
stará paní vaří a chystá snídaně, mladá slečna obsluhuje v baru a roznáší večeře, pes střeží a kontroluje život v celém 
areálu, v hotelu panuje velice příjemná atmosféra.

UBYTOVÁNÍ
solidně zařízené pokoje, appartementy a bungalov 
s balkonem nebo terasou, klimatizací (za poplatek), 
trezorem (za poplatek), chladničkou, sprchou, WC, 
TV. Appartementy a bungalovy jsou vybavené malou 
kuchyňkou. Pokoje a appartementy Typ 1 a 2 mají boční 
nebo přímý výhled na moře.
Pokoj Typ 1 - až pro 2 osoby, dvoulůžko s možností 
přistýlky,  ale jen v některých pokojích balkon
Appartement Typ 2 - až pro 4 osoby, obytná místnost 
s kuchyňkou. ložnice s možností přistýlky, balkon
Bungalov Typ 3 - až pro 4 osoby, obytná místnost 
s kuchyňkou, ložnice s možností přistýlky, bez výhledu 
na moře a s terasou místo balkonu

STRAVOVÁNÍ
polopenze /HP/, snídaňový bufet, večeře - tradiční řecká 
jídla, předkrm/salát, hlavní jídlo - výběr ze 2 nabídek 
(objednávka ráno při snídani), desert nebo ovoce.

DOPRAVA
�  letecká z Prahy na Zakynthos se společností 
SmartWings (Travel Service), cílové letiště Zakynthos,
cena dle okamžité nabídky této nízkonákladové 
společnosti – informace v CK
� taxi-transfer letiště-hotel-letiště (asi 1 500  Kč/os.) 
nebo zapůjčení auta na letišti, které vám zajistíme 
(asi 6000 - 9000 Kč/týden, dle typu vozidla). 
�  možno využít letecké dopravy z letišť, v Německu 
a Rakousku, v tomto případě je transfer z letiště 
Zakynthos do hotelu a zpět v ceně služeb.
�  vlastní = autem a trajektem z Itálie, trajekt Itálie-
Řecko-Itálie příp. zajistí naše CK Natur Travel
Trajekt pluje z Benátek do Patrasu na Peloponnésu 
2 noci a jeden den (obdobně zpět), k dispozici jsou různě 
velké kajuty, na lodi je bazének s mořskou vodou, řada 
barů a restaurací. Velice příjemná plavba, vidíte Benátky 
z výšky 11. patra, můžete se koupat a relaxovat u bazénu 
a v přilehlém baru. 
Po přistání nebo před odplutím z Patrasu je možno 
navštívit Delfi nebo Olympii, na Zakynthos se dostanete 
dalším „místním“ trajektem (asi 1 hod. plavby) z přístavu 
na západě Peloponnésu, z Killini.

SERVIS
�  Wi-Fi za poplatek na místě
�  2x týdně výměna ložního prádla a ručníků
�  denní úklid
�  lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
�  na přání vegetariánská strava nebo dětská strava, 
nutno předem objednat

� zajištění vypůjčení auta nebo jízdních kol

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  snídaně a večeře buď v hale u recepce nebo na terase 
u bazénu a přilehlého baru
�  malý obchod a řada dalších restaurací v blízkém okolí
�  supermarkety a restaurace ve městech a rekreačních 
střediscích po celém ostrově

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  bazén se sladkou vodou
�  snack-bar u bazénu
�  vodní sporty na plážích, určitá omezení na pláži 
Gerakas, která je jednou z pláží, na kterých ukládají vejce 
želvy caretta-caretta
�  malé dětské hřiště 
�  přímo v hotelu se nekonají nějaké zábavy, hotel se 
spíše orientuje na pohodovou klidnou dovolenou

VÝLETY
�  ostrov Zakynthos nabízí řadu možností na polodenní 
či celodenní výlety, poradí vám v hotelu
�  za návštěvu stojí město Zakynthos, celé pobřeží, které 
je převážně skalnaté, s mnoha krásnými zátokami 
a jeskyněmi 
�  v nabídce výletů je i řada lodních zájezdů, jednak 
k uvedeným jeskyním na severním a jižním konci 
ostrova, jednak do zátoky Navagio se známým vrakem 
lodi na pláži
�  autem a trajektem je možno se dopravit na 
Peloponnés a navštívit zde starořeckou Olympii

DŮLEŽITÉ
�  Vaši čtyřnozí miláčkové nejsou vítáni
�  lehátka a slunečníky u sladkovodního hotelového 
bazénu zdarma
�  zastávka autobusu do města Zakynthosu poblíž 
hotelu 
�  určitá omezení pohybu na plážích v okolí (zákaz 
vlastních slunečníků, apod.), zejména na pláži Gerakas 
(kde část je FKK) - ochrana želv caretta-caretta
�  hotel kompletně FKK, s výjimkou doby podávání 
snídaně (8:30-10:00) a večeře (od 19.30)

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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Vritomartis / Jižní Kréta / Řecko
Naturistické středisko Vritomartis je umístěno necelé 3 km od romantického přístavního městečka Chóra Sfakion, na 
skalnatém jižním pobřeží Kréty, asi 70 km na jih od Chanie. Třípatrový hotel a 6 pavilonů je vystavěno pod kulisou až 
2000 m vysokých hor, v zahradě s parkovou úpravou, okolo centrálního bazénu (25x12,5 m) a dětského brouzdaliště. 
K dispozici je televizní kout, restaurace, bar, obchod, terasy s krásným výhledem na moře s křišťálově čistou vodou, 
s kamennými platy. V recepci je možno si objednat řadu autobusových zájezdů po Krétě. Hotelová pláž je vzdálená 
asi 900 metrů od hotelu, který je vystavěn na plošině nad mořem. Pláž je oblázková a je na ní k dispozici hotelovým 
hostům snack-bar. V hotelu i ve snack-baru bývá obvykle zaměstnána určitá část pracovníků ze slovansky mluvících 
zemí (Slovensko, Ukrajina, ...).

UBYTOVÁNÍ
klimatizované pokoje s WC a koupelnou, telefonem 
a rádiem, fénem, SAT-TV, malou chladničkou, 
internetovou přípojkou 
Hotel Typ 1 - pro 2 osoby, pokoj se 2 postelemi, balkon 
na moře (přímo nebo z boku), kolem 25 m2

Hotel Typ 2 - pro 2 osoby, jako Typ 1, balkon na 
pevninu, asi 25 m2 
Hotel Typ 3 - pro 2-3 osoby, pokoj s dvoulůžkem 
s možností přistýlky, v některých pokojích místo vany je 
sprcha, velký balkon na moře, přibližně 25 m2

Hotel Typ 4 - jednolůžkový pokoj s dvoulůžkem, balkon 
směrem na pevninu, asi 20 m2 
Hotel Typ 5 - pro 3-5 osob, pokoj s dvoulůžkem, pokoj 
se 2 lůžky a gaučem, balkon na moře, asi 52 m2

Pavilon Typ 6 - pro 2-4 osoby, v přízemí, v pokoji 
2 postele nebo francouzská postel, možnost přistýlky až 
pro 2 děti, terasa na moře, o rozměrech 25 m2

Pavilon Typ 7 - pro 2-3 osoby, 1. patro, pokoj se dvěma 
postelemi nebo francouzskou postelí a s možností 
přistýlky, balkon na moře, asi 28-34 m2

Pavilon Typ 8 - pro 3-4 osoby, v pokoji 2 postele 
a francouzská postel, 2-3 balkony na moře, do zahrady 
a na pevninu, velký asi 35 m2

STRAVOVÁNÍ
polopenze /HP/ formou bohatých bufetů, k snídani 
mimo jiné různé i místní mléčné produkty, u večeře 
teplý/studený bufet, salátový bufet, zelenina, ovoce, 
klimatizovaná restaurace s velkou venkovní terasou

DOPRAVA
� letecká z Prahy do Heraklionu nebo Chanie + transfer 
do FKK-střediska zapůjčeným autem systémem AIR/FKK/
AIR nebo TAXI, fakultativní přepravu vám zajístí naše CK
� letecká doprava z některých letišť v Německu nebo 
Rakousku, v tomto případě je transfer do/z hotelu 
součástí souboru služeb německých CK

SERVIS
� recepce, v hotelu 2 výtahy, akceptace platebních karet
� denní úklid a výměna ručníků, výměna ložního prádla 
obden
� lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, na pláži za 
úhradu na místě
� hotelový bus mnohokrát denně vozí hosty z areálu 
k asi 900 metrů vzdálené hotelové pláži  
� hotelový bus vozí několikrát denně hosty do přístavu 
Chóra Sfakion
� lékařská péče v městečku Chóra Sfakion
� Wi-Fi za úhradu na místě v prostoru u bazénu, baru 
a v recepci

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  malý obchod s denními potřebami
�  další obchody a supermarkety v blízkém městečku 
Chóra Sfakion
�  snack-bar u bazénu s nabídkou dle jídelního lístku, se 
zmrzlinou a nápoji
�  snack-bar u pláže
�  občas na terase krétský večer s bufetem s řeckými 
specialitami nebo barbecue

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  animační programy, organizované výlety, 
10 vycházkových a walkingových tras
�  řecké večery s folklorními vystoupeními a hudbou
�  několikrát týdně taneční večery
�  bazén o rozměrech 25x12,5 metru 
�  půjčovna kajaků, tenis, stolní tenis, volejbal, zahradní 
šachy
�  v okolí možnost řady vodních sportů za úhradu na 
místě
� dětský animační program v hlavní sezóně, dětské 
hřiště, videohry

VÝLETY
�  Chania, Rethimnon a Heraklion na severním pobřeží
�  Knossos, nedaleko Heraklionu, nejznámější 
minoanská archeologická památka Kréty
�  soutěska Samariá, se svými 16 km nejdelší evropská 
soutěska
�  lodní výlety do Loutra, Agia Roumelli, Paleochory, ...
�  lodní FKK-výlety do okolních zátok
�  a mnoho dalších možností, v recepci vám rádi poradí 

DŮLEŽITÉ
�  na přelomu července a srpna obvykle vanou na jižním 
pobřeží Kréty silné větry ve směru od Afriky
�  hotel organizuje řadu výletů po Krétě, včetně 
celodenních FKK-lodních výletů
�  na pláži je k dispozici malý bar s nápoji i pokrmy 
�  je možno cestovat na 7, 14, ... dnů, resp. dle letových 
řádů, vždy na min. 7 nocí
�  hotelový trezor za poplatek
�  čtyřnozí miláčkové nejsou v hotelu vítáni

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK



NATUR TRAVEL 22

FKK Textil
/FKK

Banovci – Thermal Zeleni Gaj / 
Pannonie / Slovinsko  

Přibližně 50 km od Mariboru a 25 km od rakouských lázní Bad Radkersburg na rakousko-slovinských hranicích, se 
nalézají u obce Veržej termální lázně Banovci. Pro návštěvníky je k dispozici až 2 000 m2 vodních ploch, vodopády, 
2 whirpooly, podvodní masáže, termální lázně, sauny, vanové koupele a další lázeňské procedury a zejména FKK-část 
s vlastním whirpoolem, termálním bazénem s řadou „bublajících atrakcí“, Kneippovým kanálem a velkou plochou 
s lehátky a několika slunečníky. V termálních bazénech se teplota vody pohybuje v rozmezí 34-36° C (čerpá se 
z hloubky asi 1700 metrů o teplotě cca 60-68°C) a vzhledem k vysokému obsahu fluoridů je vhodná zejména pro 
pacienty s nemocemi pohybového ústrojí, gynekologickými a řadou dalších diagnóz. Termální lázně Banovci jsou 
součástí obce Veržej, ležící nedaleko města Ljutomer. Areál je tvořen budovou hotelu, depandancemi vilového 
charakteru, vzdálených od hotelu cca 20-80 metrů a velkým parkovištěm, vyhrazeným pro hotelové hosty. V hotelu 
jsou kryté bazény, sauny a lázeňské služby, vynikající restaurace, kavárna. K hotelu přímo přiléhá venkovní bazénový 
textilní komplex. V parku je dále cukrárna, bufet, chatová osada, FKK-kemp a oplocený objekt naturistického bazénu 
s vodními atrakcemi, sprchami, WC a v plné sezóně i se snack-barem. Plavecký bazén a skluzavky jsou v „textilní“ 
části. V hotelu je umístěna wellness-oáza ve zdejším typickém stylu, se třemi různými finskými saunami se světelnými 
a zvukovými efekty a řadou saunových procedur, turecká pární lázeň a velká odpočívárna. V lázeňské části je možno si 
zaplatit různé typy masáží, kadeřníka, pedikůru a manikůru.  

DOPORUČUJEME
i jako „příjemnou zastávku“ při cestě do / z Chorvatska, 
příp. i jako kombinaci „moře-termály“

UBYTOVÁNÍ
� v pokojích v hotelové 3* „textilní“ budově, v 1.patře, 
pro 2-3 osoby, dvoulůžkové pokoje, velká postel pro 
2 osoby, rozkládací křeslo jako přistýlka, klimatizace, 
trezor, telefon, Kabel-TV, internetová přípojka, minibar, 
sprcha/WC, fén, župan, balkon
� v pokojích v  3* „textilních“ vilových patrových 
depandancích, až pro 3 osoby, dvoulůžkové pokoje v 
přízemí nebo v patře, velká postel pro 2 osoby a další 
postel pro 1 osobu nebo 2 děti, dobře vybavený pro 
pobyt rodiny, vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), 
telefon, Kabel-TV, minibar, fén, župan, balkon nebo 
terasa

STRAVOVÁNÍ
snídaně /UF/, polopenze /HP/ nebo plná penze /VP/ 
formou bohatých švédských stolů, nápoje za úhradu na 
místě

DOPRAVA
vlastní - autem

SERVIS
� denní úklid, výměna ložního prádla, ručníků a osušek 
každé 3-4 dny
� německy mluvící recepce, 24 hodinová služba
� akceptace platebních karet
� bankovní automat v recepci

OBCHODY A GASTRONOMIE
� hotelová restaurace, na přání vegetariánská nebo 
dietní strava
� 1x týdně večer s folklorním představením (zpěvy, 
tance)
� aperiti-bar u recepce a na terase
� cukrárna v parku v textilní části
� restaurace, vinné sklípky v blízkém okolí, stejně jako 
obchody
� nejbližší obchod ve Veržeji u kruhového objezdu, 
asi 1,5 km od lázní

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� 2x týdně taneční večer
� procházky nebo projížďky na kolech (půjčovna 
v hotelu) po okolí 
� tenís, stolní tenis, volejbal, joga, golf, rybaření - vše 
v blízkém nebo vzdálenějším okolí
� o prázdninách animace pro děti např. „piráti 
z Banovců“ ....   

VÝLETY
�  Bánovci leží uprostřed úrodné vinařské oblasti 
a v okolí je tedy řada vinařských stezek do Ljutomeru 

a Jeruzalemu.
� je možno navštívit jižní část Maďarska a Rakouska, 
severní část Chorvatska
� přímo ve Veržeji je unikátní plovoucí říční mlýn (na 
kruhovém objezdu při cestě od lázní pokračovat 
přímo, dále jsou již ukazatele, závěr cesty vede okolo 
fotbalového hřiště).

DŮLEŽITÉ
� v FKK části termální bazén, whirpool, podvodní 
masáže, otevřená i krytá plocha s lehátky a slunečníky, 
v červenci a srpnu i malý snackbar
� FKK-areál v provozu obvykle 01. 4. - 31. 10.
� výlety do blízkých vinic a vinných sklípků, ale i do 
Rakouska, Maďarska a Chorvatska
� je možný pobyt i na 2, 3, 4, 5 a 7 dnů - výhodné 
„balíčky“ služeb 
�  výrazné slevy pro rodiny s dětmi a pobyty v určitých 
termínech
� vstupné do saun, welness a lázeňské procedury - 
úhrada na místě
� při každém typu ubytování je vždy volný vstup do 
bazénových objektů - jako permanentka pro vstup slouží 
hotelová magnetická pokojová karta, počet denních 
vstupů není omezen
� balíčky služeb,  obsahují kromě ubytování navíc 
i vstup do saun, masáže, ap. a jsou vždy 
s polopenzí /HP/ 
� domácí miláčkové nesmí do hotelu a všech 
bazénových komplexů, tzn. že mohou být ubytováni 
pouze v depandancích a probíhat se po parku
� lehátka a slunečníky v FKK-části zahrnuty v ceně 
pobytu, stejně jako zapůjčení županu na dobu 
pobytu

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

EU
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Dlouhá léta bylo „zaslíbeným“ prostorem českých naturistů pobřeží Baltického moře v bývalé DDR. Nyní Vám předkládáme 
nabídku se k tomuto chladnému, ale krásnému moři po letech opět vrátit, pouze o trochu více na západ (a za trochu více 
peněz). CK Miramare Reisen zařadila do svého katalogu pobyty v FKK-středisku Rosenfelder Strand, nedaleko Grube, 
v Meklenburgské zátoce, přibližně 50 km severně od Lübecku. Perfektně vybavený areál o rozloze okolo 30 ha se nachází 
přímo u pláže a nabízí kvalitní ubytování, sport, saunu, procházky po pobřeží. Naturistická pláž je dlouhá 1 200 metrů 
a dno se svažuje velmi pozvolně. Máte možnost si zapůjčit vodní lyže, čluny, surfy a malé jachty, zasportovat si na hřištích 
a sportovním zařízení areálu, vyjet si na kolech po okolí. V areálu je obchůdek a malé občerstvení, v okolí pak mnoho 
restaurací, kaváren, obchodů, zejména pak v Heiligenhafenu a Oldenburg/Holsteinu. 

15 km jižně od Aachenu, nedaleko hranic holandsko-belgicko-německých naleznete rodinný hotel, který kromě 
perfektního ubytování a kvalitní kuchyně nabízí i saunu s bazénem (10x5 m), dále pak různé terapie, masáže, sportovní 
aktivity a výlety do okolí. Kromě týdenních pobytů je zde možno prožít zejména víkendové pobyty, často 
i tématicky zaměřené - wellness, beauty, operní večery na hradě Monschauer, svatodušní, ... 

Rosenfelder Strand / Pobaltí / Německo       

Hotel zum Walde / Sev. Vestfálsko / Německo       

UBYTOVÁNÍ
mobilhomy - pro 4-5 osob, 1 ložnice s dvoulůžkem, 
1 ložnice s palandou, kuchyňský kout, obytná část 
s jídelním koutem, TV, kávovar, mikrovlnka, vytápění, 
zahradní nábytek a slunečník, na parcele asi 200 m2 
plochy,  WC/sprcha  
obytné přívěsy - pro 2-5 osob, s lůžky, kuchyňkou, 
kávovarem, TV, vytápěním, zahr. nábytkem. V novějších 
typech přípojka studené vody, společné sociální zařízení
dřevěné chatky - chatky zařazené do 3 kategorií, pro 
1-4 osoby, s lůžky, kuchyňským koutem, kávovarem, 
TV, chladničkou, vytápěním, terasou se zahradním 
nábytkem, společné sociální zařízení  

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
vlastní - autem

SERVIS
�  vybavené centrální sociální zařízení, vč. praček
�  možno si na místě uhradit úklid
�  akceptace EC-platebních karet, nejbližší bankomat 
v Grube nebo Dahme

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  restaurace s internacionálními jídly k obědu i večeři
�  kiosek se základními potravinami přímo v resortu
�  další obchody v Grube a dalších městech v okolí

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  koupání, potápění, škola surfování
�  plážový volejbal, basketbal, badminton, fotbal, stolní 
tenis
�  velké dětské hřiště, vodní trampolina
�  stezky na pěší výlety a cyklovýlety
�  půjčovna kol, sauna, knihovna

VÝLETY
�  výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí
�  Lübeck, ostrov Fehmarn, Bad Segeberg s muzeem 
Karla Maye, klášter Cismar, Eutin, Hamburg
 
DŮLEŽITÉ
�  ceny mobilhomů jsou rozdílné - dle jejich stáří a stavu 
�  čtyřnozí miláčkové do střediska mohou, ale na 
vodítku a za poplatek cca 3 EUR/noc, úhrada na místě
�  závěrečný úklid = cca 30 EUR, úhrada na místě
�  ložní prádlo, ručníky a utěrky je nutno si přivézt vlastní

UBYTOVÁNÍ
hotel nabízí jak hotelové pokoje s kompletním hotelovým 
servisem, tak appartementy s vlastním stravováním, 
vše v příjemném krajovém stylu. Ve všech ubytovacích 
kapacitách je k dispozici psací stůl, Sat-TV, telefon, 
sprcha/WC
Pokoj Schwalbennest 1 - pro 1 osobu. v hlavní budově, 
o velikosti 16 m2

Pokoj Schwalbennest 2 - pro 1-2 osoby, v hlavní 
budově, pokoj s dvoulůžkem nebo 2 postelemi, asi 18 m2

Pokoj Landromantik 1  - pro 1 osobu, v hlavní budově, 
asi 18 m2, terasa
Pokoj Landromantik 2  - pro 1-2 osoby, v hlavní budově, 
pokoj s dvoulůžkem nebo 2 postelemi, minibar, přibližně 
18-24 m2, balkon nebo terasa
Appartement Typ 2 - pro 1-2 osoby, ve vedlejší budově, 
obytná místnost se 2 postelemi nebo dvoulůžkem, 
kuchyňský kout, přibližně asi 35-40 m2

Appartement Typ 3 - pro 3-4 osoby, jako Typ 2, navíc 
gauč pro 2 osoby, asi 45-50 m2 
 
STRAVOVÁNÍ
v pokojích polopenze /HP/ nebo pouze snídaně /UF/
v appartementech vlastní stravování /SV/ 

DOPRAVA
vlastní - autem 
 

SERVIS
�  v appartementech závěrečný úklid v ceně
�  vstup do bazénu a saun v ceně ubytování
�  parkování zdarma
�  proti úhradě na místě - masáže, kosmetický salon, 
půjčovna kol, garáže 
 
OBCHODY A GASTRONOMIE
�  snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech 
�  večeře možná i výběrem z jídelního lístku 
v prostorách blízko bazénu, v místnosti s krbem 
nebo v rustikálním sklípku 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  220 m2 velké wellness centrum s vnitřním bazénem 
(5x10 m), meditační sauna s barevnou terapií, parní 
jeskyně s venkovním prostorem, odpočinková 
místnost
�  stolní tenis, FKK-terasa
�  za poplatek, úhrada na místě - masáže, solarium, 
gymnastika, posilovna, 2 dráhy na bowling, půjčovna kol
�  wellness-paušály, wellness „ona+on“   
 
VÝLETY
�  Aachen s Dómem, radnicí, jezero Rursee
�  národní park Eifel s hradem Vogelsang a městem 

Monschau
�  zoologická zahrada Schmid, hrad Satzvey
�  a mnoho dalších možností výletů jak v Německu, tak 
v sousední Belgií nebo Nizozemí  

DŮLEŽITÉ
�  čytřnozí miláčkové do hotelu mohou, za poplatek asi 
8 EUR/den, úhrada na místě
�  děti do 6 let, bez služeb zdarma
�  dětská postýlka na vyžádání a za poplatek 
�  min. doba pobytu - 2 noci  

Termíny, ceny, slevy … 
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

�  pokud nejste členy DKF (německá naturistická 
organizace), pak na místě úhrada poplatku asi 1 EUR/os. 
a den, děti 50%
�  A můžete si zajet „zavzpomínat“ i do dříve tak 
navštěvovaných míst, jako je Wismar, Warnemünde 
a Rostock. Musíte se pouze smířit s faktem, že půlka 
grilovaného kuřete již nebude stát 5 východních marek, 
tehdy pouhých 15 korun.

Termíny, ceny, slevy … 
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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Pizzo Greco / Kalábrie / Itálie                      
Až daleko na jihu Itálie - v Kalábrii, perle Středozemního moře, přibližně 1 900 km od Prahy, naleznete na ploše 9 ha 
naturistické středisko Pizzo Greco. Příjezd je možný jednak po dálnici „Adriatica“, podél italského pobřeží Jadranu až 
do Taranta a odtud po silnici SS106 (E90) do Crotone, nebo po dálnici „del Sole“ ...-Roma-Napoli-Salerno-Reggio 
Calabria, s výjezdem do Sibari a pak dále pak po SS106 (E90) do Crotone. Z Crotone je to již jen několik kilometrů do 
rekreační oblasti Isola Capo Rizzuto, kde je i FKK-středisko Pizzo Greco. Klidné a turisticky málo využívané prostředí 
jižní Itálie, téměř nedotčená příroda, slunečné podnebí obdobné pobřeží severní Afriky (mimo sezónu okolo 25°C 
a v sezóně okolo 35°C), teplé a mělké moře s nádherně průzračnou vodou, červeně zbarvené písečné pláže, malý 
obchod, bar, restaurace s velice dobrými italskými jídly, především z ryb a mořských plodů, dětské a volejbalové 
hřiště, stolní tenis a výborné podmínky pro windsurfing – to vše Vám zaručuje velmi příjemné prožití naturistické 
dovolené. Vzhledem k větší vzdálenosti z ČR doporučujeme do tohoto střediska cestovat alespoň na 2 týdny a cestou 
nezapomenout na návštěvu jak známých míst (Roma, Neapol, Pompei, Sorrento, Paestum, San Marino, Ravenna, 
Ferrara, Padova, Venezia), tak i míst méně známých, leč velice zajímavých (pohoří Gran Sasso d´Italia mezi Jadranem 
a Římem, riviera Amalfi mezi Sorrentem a Salernem, Taranto a nedaleké okolí, Alberobella se světoznámými Trulli-
vesničkami, Lecce).

UBYTOVÁNÍ
v bungalovech s vlastním WC, bidetem a sprchou, 
zařízeným kuchyňským koutem, chladničkou
Bungalov 1/LC - až pro 3 osoby, obytná místnost 
s kuchyňským koutem a možností lůžka pro 3.osobu, 
ložnice s francouzskou postelí, asi 24 m2, terasa
Bungalov 2/LC - až pro 5 osob, jako Typ 1/LC, navíc 
další ložnice se 2 lůžky
Bungalov LCS - až pro 2 osoby, jako Typ LC, ale bez 
terasy
v bungalovech s vlastním WC, sprchou a bidetem, 
zařízeným kuchyňským koutem, chladničkou 
Bungalov 1/VT - až pro 2 osoby, jednoduše vybavený, 
ložnice se  2 postelemi nebo francouzskou postelí, 
kuchyňka a sezení na kryté terase
Bungalov 2/VT - až pro 3-4 osoby, jednoduše vybavený, 
obytná místnost s kuchyňkou, 1 ložnice s francouzskou 
postelí, 1 ložnice s palandou, terasa
Villetta 1 - až pro 3 osoby, lépe vybavený bungalov, 
obytná místnost s kuchyňkou, ložnice s francouzskou 
postelí a 1 lůžkem, přibližně 36 m2, terasa
Villetta 2 - až pro 5 osob, jako Typ Viletta 1, navíc další 
ložnice se 2 postelemi, veliký 45 m2, terasa
v komfortně vybavených mobilhomech 
s kuchyňským koutem, klimatizací, WC a sprchou
Pitagora - až pro 2 osoby, obytná místnost s 
kuchyňským koutem, ložnice se 2 lůžky, SAT-TV, 
o velikosti 24 m2, terasa se slunečníkem a grillem
Euclide - až pro 2 osoby, obytná místnost a ložnice, 
klimatizace, asi 19 m2, terasa, v blízkosti pláže 
a výhledem na moře

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
� vlastní - autem nebo vlakem do Crotone a dále vozem 
taxi, příp. letecky z Prahy do Lamezia Terme s taxi-
transferem (asi 250 EUR) nebo zapůjčením auta na letišti  
�  možno využít letecké dopravy z letišť, v Německu 
a Rakousku, v tomto případě je transfer z letiště Lamezia 
Terme do hotelu a zpět v ceně služeb.
�  vlakem – nejbližší stanice Crotone

SERVIS
�  1x týdně výměna ručníků a prádla v Typech Villeta 
a v mobilhomech 
�  1x týdně úklid v Typech Villeta a v mobilhomech
�  za úhradu na místě - SAT-TV, slunečníky, lehátka, 
grill, pračka, Wi-Fi připojení
�  parkoviště uvnitř areálu 
�  lékaři a zdravotní ústav v Crotone, nejbližší lékař 
a lekárna v Isola di Capo Rizzuto

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  malý, dobře zásobený obchod v provozu od června 
do poloviny září, jinak omezený sortiment, čerstvé ryby 
a maso na objednávku

�  velký supermarket v blízkém středisku Isola Capo 
Rizzuto, příp. ve středisku této oblasti, v Crotone
�  restaurace v provozu od poloviny června do konce 
srpna, bar/kavárna od začátku června do konce září
�  v červenci a srpnu v provozu ještě aperitiv a snack-
bar na pláži
�  další restaurace v okolí resortu

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  v červenci a srpnu animační programy, taneční 
a hudební večery a diskotéka u plážového baru
�  windsurfing (není zde půjčovna). stolní tenis, 
volejbal, půjčovna jízdních kol, v červenci a srpnu kursy 
jogy
�  v blízkém okolí tenis, jízda na koni, potápění
�  dětské hřiště, v červenci a srpnu animační program 
pro děti

VÝLETY
�  Kalábrie nabízí řadu možností, kam zajet na výlet, 
ochotně vám poradí pracovníci v recepci nebo majitelé 
resortu

DŮLEŽITÉ
�  ubytování ve 4 - lůžkových objektech je určeno 
zejména pro rodiny, není vhodné pro 2 páry
�  ubytování bude připraveno po 17. hod. v den příjezdu 
a je nutno ho vyklidit do 9. hod. v den odjezdu, pobyt na 
min. 7 nocí
�  v restauraci, obchodě, baru a v recepci je nutno 
chodit minimálně v plavkách, jinak zase bez nich
�  parkování aut pouze na vyhrazeném parkovišti uvnitř 
areálu
�  při ubytování ve vilkách, bungalovech nebo 
stabilních obytných přívěsech je nutno složit při 
příjezdu kauci ve výši 100 EUR, kauce bude při odjezdu, 
pokud nedojde k poškození vypůjčeného zařízení 
a vybavení, navrácena
�  v typech ubytování Pitagora, Villetta 1 a 2 je možno si 
vyžádat přistýlku pro dítě 3-9 let, pak bude místo 3. lůžka 
k dispozici palanda pro 2 osoby, poplatek dle termínu 
�  čtyřnozí miláčkové do střediska mohou na vyžádání, 
ale platí se za ně dle termínu (2-5 EUR/den), musí být na 
vodítku a nesmí na pláž
�  vždy je nutno si přivézt vlastní utěrky a stolní prádlo
�  vybavení FKK střediska je solidní, nikoliv však luxusní
�  zapůjčení grilů, lehátek a slunečníků oproti kauci
�  ve středisku neteče ve vodovodu pitná voda
�  při ubytování v bungalovech a přívěsech je možno si 
zapůjčit ložní prádlo za asi 12 EUR/os. a týden a ručníky 
přibližně za 6 EUR/týden a os. 

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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Kemp Classe / Ravenna / Itálie                      
Kemp Classe se nachází 12 km od historického centra Ravenny, na okraji přímořského letoviska Lido di Dante, 
přibližně 200 m od dlouhé písečné pláže, ke které vede z kempu cesta piniovým hájem. Část kempu, vč. nového 
bazénu a část pláže je vyhrazena nudistům. Ve vzdálenosti 12 km od kempu stojí oblíbený zábavný park Mirabilandia 
s mnoha atrakcemi ve stylu Disneylandu, kombinovaný s obrovským aquaparkem. Je možno se vypravit na výlety do 
Ravenny (i městským autobusem), do San Marina, Bologny, Ferrary, Florencie nebo Riccione (delfinárium, MiniItálie). 
V areálu kempu je restaurace, pizzerie, minimarket, bazény, bar, řada sportovišť, je možno si zapůjčit kola. Toto 
vybavení se nachází ve větší, „textilní“ části kempu.

Textil
/FKK

UBYTOVÁNÍ
Mobilhome 2 - až pro 2 osoby, obytná část se sedacím 
a kuchyňským koutem 5,5 m2, ložnice s dvoulůžkem 
5 m2, přípojkou SAT-TV, klimatizací, WC/sprcha 2 m2 
a veranda 6 m2, FKK-část
Mobilhome 4+1 - až pro 5 osob, obytná část se sedacím 
a kuchyňským koutem 7,3 m2, ložnice s dvoulůžkem 
4,4 m2, druhá ložnice s oddělenými lůžky 3,2 m2, 
přípojkou SAT-TV, klimatizací, WC/sprcha 1,8 m2 
a veranda 16 m2, FKK-část
Mobilhome 6 - až pro 6 osob, obytná část se sedacím 
a kuchyňským koutem 11,9 m2, ložnice s dvoulůžkem 
5 m2, druhá a třetí ložnice s oddělenými lůžky 
2x 4,5 m2, přípojkou SAT-TV, klimatizací, WC/sprcha 
2,4 m2, veranda 16 m2, v textilní části

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ 

DOPRAVA
vlastní – autem, příp. vlakem do Ravenny a dále MHD   

VÝLETY
� Ravenna, Benátky, Ferrara
� Rimini, San Marino 

DŮLEŽITÉ
�  domácí miláčkové do kempu mohou za poplatek, 
úhrada na místě  
�  klimatizace na vyžádání a za poplatek  
�  vratná kauce 50 EUR/mobilhome
�  závěrečný úklid za poplatek  - povinná úhrada na místě
�  ložní prádlo je nutno si přivézt vlastní nebo je možno 
si ho zapůjčit za poplatek  
�  ručníky a utěrky je nutno si přivézt vlastní nebo je 
možno si je zapůjčit za poplatek  
�  pronájem televize, lehátka u bazénu, dětská postýlka 
a pronájem trezoru na recepci za poplatek, úhrada na 
místě 

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

ITÁLIE
I v tak katolické zemi jako je Itálie, je možno nalézt FKK-střediska, jedno nedaleko Ravenny, na jih od Benátek, druhé 
až „na chodidle“, v poměrně vzdálené Kalábrii. Obě destinace nabízejí kromě pěkných písečných pláží i možnost 
podniknout řadu výletů do jejich  okolí. Převažující dopravou do obou FKK-středisek je vlastní doprava autem, do 
obou je možno cestovat i vlakem, do Kalábrie i letecky na letiště Lamezia Terme s následným transferem do resortu 
vozem taxi nebo autem zapůjčeným na letišti. 

POKUD MÁTE, NEJLÉPE SOUKROMOU, 
E-MAILOVOU ADRESU

A MÁTE ZÁJEM DOSTÁVAT NAŠE 
AKTUÁLNÍ INFORMACE – SDĚLTE NÁM JI,

RESP. NÁS INFORMUJTE O JEJÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNĚ

Elektronické informace získávají stále vetší převahu nad informacemi tištěnými 
– je možno je průběžně aktualizovat, rozesílat, mohou být obsáhlejší, podrobnější.
Jste informováni o různých akčních slevách, novinkách v nabídce FKK-rekreace,

o naturistických akcích a setkáních

E-MAIL = NÁSTROJ RYCHLÉ KOMUNIKACE MEZI 
CK NATUR TRAVEL A VÁMI

MÁME WEBOVÉ STRÁNKY ZPRACOVANÉ V REDAKČNÍM SYSTÉMU,
PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVANÉ INFORMACE, DISKUZNÍ FÓRUM, …

Navštivte nás na www.naturtravel.cz, 
www.dovolenabezplavek.cz 

a www.plavby-jadran.cz
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FKKEU

Hotel Lührmann / Ramsau /  
Rakousko        

Naturistická rekreace v krásném hotelu na jihovýchodním úbočí Dachsteinu v nadmořské výšce 1100 m - sauna, 
vlastní krytý bazén 9x5 m, solárium, masáže, sportovní vyžití, možnost mnoha turistických výletů, ale i možnost 
letního lyžování na ledovcích - to vše je Vám nabízeno. Především pak čistý alpský vzduch a krásná alpská příroda 
servírovaná s obvyklou rakouskou pohostinností. V hotelu Lührmann v Ramsau máte možnost i zimní lyžařské 
rekreace s prvky naturismu - s možností koupání a saunování (příp. i koulování na sněhu na přilehlé zahradě) 
v naturistickém, tj. bez plavek a ošacení. Ramsau leží na náhorní planině, 18 km dlouhé a 4 km široké, přímo pod 
Dachsteinem. Sportregion Schladming/Ramsau/Dachstein byl nominován jedním prestižním anglickým deníkem 
jako nejmoderněji vybavené lyžařské centrum Evropy, získal i 1. místo v testu lyžařských oblastí Rakouska 
v roce 1999. Při tom je velice dobře dostupný z naší republiky, např. pouhých cca 450-500 km z Prahy. Je to 
asi nejoblíbenější lyžařská oblast Rakouska, tzv. „houpačka čtyřech vrcholů“ s areály Hauser Kaibling, Planai, 
Hochwurzen, Reiteralm a především s masivem Dachsteinu, kde je možné i lyžování na ledovci. V nabídce služeb 
je i noční lyžování a sáňkování, výlety na sněžnicích, romantické večerní procházky, projížďky na saních tažených 
koňským spřežením. Ve Sportregionu Schladming naleznete více jak 100 km sjezdových tratí a 200 km běžeckých 
tratí a turistických tras (přes 150 km pro klasický běh a 80 km pro bruslařskou techniku), 7 kabinkových lanovek, 
8 sedačkových lanovek a 63 vleků, s celkovou hodinovou přepravní kapacitou 93 000 osob. Rodinný hotel 
Lührmann, sloužící naturistům již přes 25 let, je postaven na náhorní plošině mezi masivem Dachsteinu a hlubokým 
údolím řeky Enns, na horských loukách uprostřed lesů. Z terasy, vytápěného bazénu (28 °C, 9x5 m) 
s panoramatickými otevíracími okny i ze zahrady je krásný výhled na vrcholky Taur. Široké možnosti sportovního 
a kulturního vyžití naleznete v rámci celého rekreačního střediska Ramsau – velký plavecký bazén, Country Club, 
tenis, rafting, atd. V zimních měsících jsou pro naturisty připraveny bazén a sauna (s možností vyběhnutí do 
mrazivého sněhu), samozřejmě jsou využívány i v létě. V ostatních prostorách hotelu je nutno se pohybovat 
v oblečení. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel je perfektně vybavený, s pěkně zařízenými 
pokoji, restaurací, stylovým posezením u krbu, vinným 
sklípkem, grilovacím koutem, terasou, lehátky na 
opalování.
Disponuje 14-ti 2-lůžkovými pokoji, které byly nedávno 
zrenovovány. některé pokoje je možno pomocí přistýlek 
rozšířit až na 4-lůžkové. Pokoje Typ 1 lze propojit 
spojovacími dveřmi na rodinný pokoj. Všechny pokoje 
jsou nekuřácké, jsou vybaveny nábytkem z masivu 
v místním stylu, doplněného ratanovými křesílky.
Všechny pokoje jsou dále vybaveny SAT-TV, trezorem, 
minibarem, rádiem, telefonem, v koupelně pak naleznete 
fén, kosmetické zrcátko a zásobník mýdla a šamponu, na 
pokojích je možno, za úhradu na místě, zapojit Internet.
Typ 1 – až pro 2 osoby, 2 postele, sprcha/WC, balkon 
nebo lodžie, o velikosti16-23 m2

Typ 2 – až pro 4 osoby, 2 postele s možností až 
2 přistýlek, vana/WC, lodžie, asi 24 m2

Typ 3 – až pro 2 osoby, 2 postele, sprcha/WC, balkon, 
přibližně 24 m2

Typ 4 – až pro 3 osoby, 2 postele a možnost jedné 
přistýlky, sprcha/WC, lodžie, veliký 24 m2

STRAVOVÁNÍ
polopenze /HP/ nebo pouze snídaně /UF/ v hotelové 
restauraci u otevřeného krbu, snídaně formou 
bohatého buffetu s čajovým barem, večeře formou menu 
(někdy i formou buffetu). V hotelu je podávána štýrská, 
rakouská a mezinárodní kuchyně připravovaná převážně 
z místních surovin, využívající především okolní Bio-
farmy. Hotel disponuje i vlastním vinným sklepem 
s nabídkou rakouských vín (pan majitel je sběratel 
znamenitých značkových vín, doporučujeme mu na 
uvítanou přivézt nějaký dobrý produkt z našich českých 
a moravských vinic, bude velmi potěšen).
Denně jsou připravovány čerstvé zákusky, 1x týdně pak 
gala-večeře, v neděli pak snídaně se sektem a koktejlem 
na přivítanou nových hostí

DOPRAVA 
vlastní - autem, středisko Ramsau leží poblíž rakouských 
dálnic A1 (Linz-Salzburg), A9 (Linz-Graz) 
a A10 (Salzburg-Villach)

SERVIS
�  společné vycházky a další sportovní aktivity pod 
vedením majitele hotelu, Martina Lührmanna
�  vstup do zimní zahrady, sauny, parní lázně-tepidária 
několikrát týdně
� za poplatek - v hotelu solárium, masáže, magnetická 
rehabilitace 

� v Ramsau fitness-studio, krytý plavecký bazén
� středisko Vám zajistí i případné služby spojené 
s turistikou, lyžováním na ledovci, leteckou školou 
a raftingem na řece Enns. Nedaleko hotelu je dolní 
stanice lanovky na Dachstein vedoucí do výšky 
2700 m n. m.
� plážové koše, lehátka a slunečníky v létě zdarma 
k dispozici
� bazén, sauna, zimní zahrada a sluneční terasa - vše 
FKK, v ostatních prostorách hotelu vždy oblečeni
� zapůjčení kol v létě na vyžádání zdarma

OBCHODY A GASTRONOMIE
� kromě hotelové restaurace řada restaurací v okolí, 
zejména v Ramsau nebo Schladmingu
� obchody v Ramsau a Schladmingu

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� v hotelu nekuřácká zimní zahrada, TV- a videokout, 
knihovna, vyhřívaný bazén (28°C) o rozměrech 9x5 
metrů v panoramatické hale s východem do zahrady, 
sauna, parní lázeň-tepidarium
� v zimě - dětský vlek cca 3 km od hotelu (ski-bus 
má zastávku u hotelu), projížďky na saních s koňským 
spřežením
� u hotelu je v létě k dispozici velká jižní terasa, 
a 2000 m2 velká zahrada s lehátky
� k dispozici stolní tenis, zahradní šachy
� v létě k dispozici jízdní kola různých typů zdarma, za 
poplatek transfer zpět do hotelu při výletech pěšky i na 
kole
� za poplatek letní rafting a jízda na jet-lodích po řece 
Ems
� v Ramsau možnost využívat golfový klub, tenis, 
minigolf, kuželník, krytou plaveckou halu a halu pro jízdu 
na koních, fitness-centrum, atd.
� v okolí je více jak 100 km turistických tras, tras pro 
jízdu ma koních či na kolech
� možnost letního lyžování na dachsteinském ledovci 
� pro děti k dispozici dětské postýlky a židle, dětské 
hřiště, dětská strava, jízda na ponících, pro držitele „letní 
karty“ řada dětských atrakcí zdarma

VÝLETY
�  z Ramsau je možno podnikat výlety lanovkou či 
pěšky na Dachstein, do jeskyní na Dachsteinu, do 
oblasti Salzkammergut, na vysokohorskou silnici 
Grossglockner-Strasse, do Salzburgu, Grazu, do oblasti 
Gossau, do blízkých termálních bazénů - „pan domácí“ 
vám rád poradí   
�  od června do října je možno v oblasti využívat 



FKKEU

Rutar Lido / Kärnten / Rakousko

„Schladming-Dachstein-Sommercard“, která opravňuje 
k čerpání řady slev na cestování lanovkami, autobusy, 
na mýtném, na vstupech do muzeí a na sportoviště, 
volnočasových aktivit, .... 

DŮLEŽITÉ
�  pes možný na vyžádání a za poplatek asi 6 EUR/den
�  pobyty kratší než týden, minimálně však na 3 noci, na 
vyžádání a za příplatek

�  speciální letní programy v květnu, září a říjnu 
(ochutnávky vína, procházky, masáž)
�  dětská postýlka zdarma, nutno předem objednat
�  ve všech prostorách hotelu, kromě bazénu, sauny, 
sluneční terasy a zahrady je nutno se pohybovat 
v oblečení

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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Rutar Lido, se nalézá nedaleko Klagenfurtu u obce Ebendorf, na silnici vedoucí k hraničnímu přechodu Jezerski vrh 
mezi Rakouskem a Slovinskem. Na 15 ha zde naleznete hotel s pokoji a appertementy, chatky v kempu, 
3 ha velké jezero (není na koupání, je určeno pro rybáře), 5 otevřených a 2 kryté vyhřívané bazény, restauraci, 
sportoviště pro děti i dospělé a možnost mnoha výletů do okolí, do pohraničních Alp, do italských Dolomit, do jezerní 
oblasti u Klagenfurtu.

UBYTOVÁNÍ
Hotel otevřen celoročně, vlastní trezor, telefon, SAT-TV, 
sprcha, WC, podlahové vytápění, převážně s balkonem
Typ 1 - pokoj pro 2 osoby s dvoulůžkem, asi 25m2

Typ 2 - studio pro 2 osoby, vybavené jako Typ 1, navíc 
kuchyňský kout, veliký 25 m2
Typ 3 - appartement pro 2-5 osob, ložnice s dvojlůžkem 
a možností přistýlky, obytná místnost s dalšími lůžky 
a kuchyňským koutem, asi 45 m2

Chatky, obytné přívěsy  a mobilhomy v kempu 
otevřeny od května do října, SAT-TV, sprcha, WC a krytá 
terasa s lehátky
Typ 4 - pro 2-4 osoby, obytná kuchyň, TV za úhradu na 
místě, ložnice, kolem 22 m2

Typ 5 - až pro 2 osoby, obytná ložnice, telefon, trezor, 
kuchyňka, podlahové vytápění, přibližně 22 m2

Typ 6 - až pro 4 dospělé osoby a 2 děti, obytná místnost, 
kout na spaní pro dospělé osoby a kabina s palandami 
pro děti, kuchyňka, asi 28 m2

Typ 7 - obytný přívěs pro 2-3 osoby, ložnice pro 
2 osoby, sedaci kout s gaučem, plynové spotřebiče, 
plátěné zastínění verandy
Typ 8 - mobilhome pro 2-6 osob, obytná kuchyň 
s jídelním koutem, velká postel se 2 lůžky, ložnice 
s francouzskou postelí, ložnice se 2 postelemi, asi 
32 m2, terasa na východ veliká 10 m2  
Typ 9 - mobilhome pro 2-7 osob, jako Typ 8, navíc 
3. ložnice pro 2 osoby a možnost přistýlky v obytné 
místnosti
Kemp 
ve vlastních stanech nebo obytných přívěsech (otevřen 
celoročně), společné sociální zařízení

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/, možno si na místě zakoupit snídani /UF/ 
nebo polopenzi /HP/

DOPRAVA
vlastní - autem

SERVIS
� společná recepce v hotelu
� 1x týdně výměna prádla, závěrečný úklid 

� ručníky na vyžádání
� možnost si na místě zakoupit snídani /UF/ nebo 
polopenzi /HP/

OBCHODY A GASTRONOMIE
� dobře vybavený obchod v hotelu
� restaurace s krytou terasou a mezinárodní a místní 
kuchyní, místní vina a likéry

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� v červenci a srpnu každý týden tanec a živá hudba
� animační programy pro velké i malé
� za úhradu na místě - sauna a masáže
� venkovní a celoročně vyhřívaný vnitřní bazén, stolní 
tenis, volejbal, basketbal, fitness
� turistické trasy pro pěší a cyklisty
� dětské hřiště, v sezóně dětský koutek, malé zoo

VÝLETY
Korutany a přiléhlá místa v Itálii a Slovinsku nabízejí 
velký výběr výletů - v recepci vám rádi poradí

DŮLEŽITÉ
� doporučuje se přivézt si vlastní kuchyňské prádlo 
� na místě je možno si zakoupit polopenzi /HP/ = asi 
15-20 EUR/os. a den, jinak restaurační služby téměř po 
celý den
� poplatek za psa = cca 4 EUR/den, po předchozím 
vyžádání, pro psy vyčleněno vlastní „koupaliště“
� minimální délka pobytu = 5 dní
� při ubytování v kempu = místní poplatek asi 1 EUR/os. 
a den, úhrada na místě
� doporučuje si zakoupit za asi 40 EUR/os. tzv. 
KartnerCard, čipovou kartu umožňující volný nebo 
zlevněný vstup do cca 100 turistických cílů (muzea, 
jeskyně, rokle, lanovky, lodě,...) v Korutanech.

Termíny, ceny, slevy … 
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK



FKK

Corsica Natura / Korsika / Francie       
FKK-centrum leží na východním pobřeží Korsiky, asi 60 km jižně od Bastie, mezi věží majáku Alistro a Bravone, 
na 5 km dlouhé písečné pláži s pozvolným vstupem do vody, v sousedství dalších FKK-středisek Club Corsicana 
a Bagheera. Je dokonale vybaveno jak sociálním zařízením, tak i obchody a restauracemi a je označováno jako Oböna-
vesnička. V areálu je rovněž řada sportovišť a sportovních škol. Prostě zařízené chatičky a bungalovy se nacházejí 
nedaleko pláže, chráněny před sluncem vysokými stromy. Na 6 ha areálu je pro Vás připraveno více jak 70 chatiček 
a bungalovů různých velikostí a vybavení, bohužel ani tato poměrně velká kapacita často nepostačuje velkému zájmu 
naturistů z řady zemí.

UBYTOVÁNÍ
A) kompletně renomované dřevěné chatičky 
s centrálním sociálním zařízením a terasou
Typ 2 - pro 2 osoby, 2 postele, sedací a kuchyňský kout 
s plynovým vařičem, chladnička
Typ 4 - pro 2-4 osoby, 1 místnost se 2 lůžky, sedacím 
a kuchyňským koutem s plynovým vařičem 
a chladničkou. další ložnice se 2 lůžky
B) bungalovy a chatky s vlastním sociálním zařízením
Typ 5 - až pro 3 osoby, výhled na moře, obytná 
místnost se 2 lůžky a možností přistýlky, jídelní 
a kuchyňský kout, chladnička, tresor, WC, venkovní 
sprcha s teplou a studenou vodou, terasa s pergolou
Typ 6 - pro 2-4 osoby, částečný výhled na moře, velká 
obytná místnost se 2 lůžky, kout s palandou, jídelní 
a kuchyňský kout, WC/sprcha, venkovní sprcha, terasa 
s pergolou 
Typ 8 - až pro 2 osoby, obytná místnost s kuchyňským 
koutem, ložnice s francouzskou postelí pro 2 osoby, 
trezor, WC/sprcha, krytá terasa
Typ 9 - pro 2-5 osob, jinak jako Typ 8, navíc dětská 
ložnice s palandou a 1 postelí
Typ 10 - pro 2-4 osoby, obytná místnost s kuchyňským 
koutem, ložnice s francouzskou postelí pro 2 osoby, 
druhá ložnice se 2 postelemi, trezor, WC/sprcha, krytá 
terasa
Typ 11 - pro 2-4 osoby, obytná místnost s kuchyňským 
koutem, ložnice se 2 postelemi, dětská ložnice 
s palandou, trezor, WC/sprcha, krytá terasa

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ 

DOPRAVA
vlastní - autem a lodním trajektem, který vám fakultativně 
zajistí naše CK.
Na italské pevnině se využívají přístavy Livorno 
a Savona, na Korsice pak přístav Bastia. Trajekty plují 
většinou dopoledne, odpoledne a přes noc, frekvence 
závisí na termínu plavby, která trvá asi 4-6 hodiny ve dne 
a 7-9 hodin přes noc. Na termínu plavby závisí 
i cena trajektu, je výhodné využívat dnů uprostřed týdne 
a různých nabídek typu JackPot (ty jsou sice cenově 
zvýhodněny, omezená je však možnost zrušení či změny 
rezervace – považujeme je za standard, pokud byste si 
tuto variantu nepřáli, je to zapotřebí uvést v Cestovní 
smlouvě). V některých termínech je nabízen u ranního 
spoje systém Nautel, kdy přijedete večer na loď, přespíte 
v kajutě a loď s vámi ráno vypluje. U nočních trajektů je 
možno si zarezervovat kajutu, kapacita je však omezena, 
stejně jako u Nautelu. Slevová zvýhodnění 
a kapacity kajut jsou omezené – je tedy vhodné si trajekt 
zarezervovat co nejdříve. Pro rezervaci potřebujeme znát 
i typ auta, jeho délku, příp výšku (pokud je vyšší než 
1,9 metru, vč. příp. kol na střeše) a SPZ.  

SERVIS
� 1x týdně výměna ložního prádla a ručníků
� velké parkoviště pro osobní auta před vjezdem do 
areálu (auta mohou vjet do areálu pouze při příjezdu/
odjezdu na rekreaci za účelem vyložení/naložení 
zavazadel za poplatek k dispozici 

� pračka, slunečníky, telefon a internet (Wi-Fi) za 
poplatek na místě

OBCHODY A GASTRONOMIE
� v areálu resortu naleznete „vůz“ s regionálními 
specialitami a bioprodukty
� jedenkrát týdně přijíždí se svým autem řezník, 
denně ráno v 8:00 pekař/ka (do prostoru před recepci, 
poznáte dle tvořící se fronty zájemců)
� ve vedlejším areálu Club Corsicana je 
malý supermarket s pečivem, zeleninou, ovocem, 
a dalšími potřebnými věcmi, nejbližší velké obchodní 
centrum je v Alistru a Alérii
� po celé Korsice je hustá síť hypermarketů 
a supermarketů, stejně jako malých obchůdků
� u pláže je restaurant „Fior di Macchia“ s plážovým 
barem a terasou. Další restaurace a plážové bary jsou 
i v sousedních resortech Club Corsicana a Bagheera.

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� klienti mají k dispozici zařízenou terasu u recepce 
s knihovnou, TV, internetem (za poplatek)
� v areálu jsou hřiště na volejbal a stolní tenis, na pláži 
naleznete saunu a masáže.
� v sousedství je sportovní vodní klub pro plachtaře, 
potápěče, surfaře s půjčovnou surfů a malých plachetnic. 
Pro potápěče jsou pořádány výlety do potápěčských 
lokalit. Jsou organizovány výlety pro pěší turisty 
a milovníky horských kol.
� malé dětské hřiště přímo v areálu a v širokých 
pobřežních dunách s jemným pískem. V blízkosti malá 
jezdecká škola - jízda na ponících. 

VÝLETY
Korsika nabízí nepřeberné varianty výletů jak do hor, 
tak do měst, vesniček a na další krásné pláže. Podrobný 
popis některých těchto výletů naleznete v obecném 
popisu Korsiky, doporučujeme výlet:
� do Corte a soutěskou Restonica, dále pak do hor 
k jezeru Melo
� na Cap Corse (podél východního pobřeží tam 
a po západním pobřeží zpět, se zastávkami ve zdejších 
vinných sklepích poblíž St. Florent)
� do Porta, skal Calanches a potom po pobřeží do Calvi
� do Bonifacia a skal jižního pobřeží Korsiky
� do skal Bavelly, do města Sartene a města 
Napolenona Bonaparte, do Ajaccia     

DŮLEŽITÉ
� děti do 2 let bez služeb = zdarma
� čtyřnohé miláčky je možno mít ve středisku s sebou, 
ale musí však být na vodítku 
� asi 10 km jižně od střediska je vojenské letiště - občas 
je možno zaznamenat starty a přelety letadel
� nutno si přivézt vlastní stolní prádlo, výměna ložního 
prádla a ručníků 1x týdně, vlastními silami ve skladu 

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

KORSIKA          
IDEÁLNÍ DESTINACE PRO NATURISTICKOU  

DOVOLENOU BEZ PLAVEK
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EU

NATUR TRAVEL 28



FKKEU

 Club Corsicana / Korsika / Francie       
Se střediskem Corsica Natura přímo sousedí Club Corsicana, naturistické středisko vystavěné převážně mezi 
stromy eukalyptů. Sportovní a kulinářská nabídka je velice široká a v převážné většině ji naleznete podél pláže. Toto 
středisko, přímo řízené rovněž německými majiteli, je našimi klienty nejvíce navštěvováno - nabízí solidní ubytování 
v bungalovech za solidní cenu. Celý areál leží přímo u dlouhé písečné pláže, vzdálenost jednotlivých bungalovů se 
pohybuje od cca 50 do asi 350 metrů od pláže. Kromě ubytování zde naleznete restauraci, bar, obchůdek se základními 
potravinami a mnoho sportovních aktivit. Pobyt na Korsice u moře je ideání zkombinovat s několika výlety po tomto 
krásném ostrově.

UBYTOVÁNÍ
jednoduše a účelně vybavené bungalovy řadové 
i samostatně stojící, přízemní či s mezaninem, 
s vybaveným kuchyňským koutem s plynovým vařičem 
a chladničkou, sprchou, WC a terasou
Typ C1E - až pro 2 osoby, obytná místnost  s jídelním 
a kuchyňským koutem, ložnice se 2 postelemi buď 
v otevřeném mezipatře nebo navazující na obytnou 
místnost
Typ C1S - až pro 2 osoby, renovovaný a nově vybavený, 
jinak jako Typ C1E
Typ MC1S - až pro 2 osoby, vybavení stejně jako Typ 
C1S, 2 postele v otevřeném mezipatře
Typ C1EZ - pokoj pro 1 osobu, příp. s dítětem do 16 let, 
jako Typ C1E, pouze 1 postel s možností přistýlky
Typ C2E - až pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 11 let, 
obytná místnost se 2 postelemi, malá dětská ložnice  
s palandou
Typ C2S - až pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 11 let, 
renovovaný Typ C2E
Typ MC2S - až pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 11 let, 
renovovaný stejně jako Typ C2S, spaní v otevřeném 
mezipatře
Typ C4 - až pro 5 osob, vznikl spojením 2 bungalovů 
Typ MC1S, kuchyňka, obytný pokoj s gaučem, 2x 
2 postele ve dvou otevřených mezipatrech, SAT-TV 
přípojka (TV-aparát za poplatek na místě), renovovaný, 
za poplatek na místě trezor,  veliký asi 50 m2 

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
viz … středisko Corsica Natura

SERVIS
� 1x týdně výměna ložního prádla a ručníků, 
samoobslužným způsobem ve skladu prádla vedle 
recepce
� velké společné parkoviště před recepcemi středisek 
Club Corsicana a Corsica Natura (vjezd do areálu 
povolen jen při příjezdu a odjezdu pro vyložení a naložení 
zavazadel)
� za poplatek na místě k dispozici pračky, telefon 
a internet poblíž recepce 
� půjčovna lehátek a slunečníků 

OBCHODY A GASTRONOMIE
� v areálu naleznete malý obchůdek nabízející čerstvé 
pečivo, ovoce a zeleninu a základní potraviny, ale 
i čepice, osušky, ..... 

� nejbližší supermarket asi 3 km od střediska, jinak 
po celém ostrově řada hyper- a supermarketů 
� 1x týdně přijíždí pojízdná prodejna s masem 
a masnými výrobky, 3x týdně pak prodejna s bio-
produkty
� denně v 8:00 hod. zajíždí k recepci pekař/řka 
s pojízdnou prodejnou čerstvého pečiva.  
� v areálu je restaurace a-la-Carte, kde si večer můžete 
pochutnat na korsických specialitách, či dát přednost 
mezinárodní kuchyni (restaurace vlastněna německými 
majiteli, občas zde vaří i čeští kuchaři) 
� dále je v areálu pizzeria, plážový bar a plážový grill 
(v mimosezoně nemusí být všechna zařízení v provozu)

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� u plážového baru je taneční terasa, občas se zde 
konají večerní folklorní programy nebo trhy s korsickými 
suvenýry a tradičními výrobky
� malá knihovna, internetová místnost, půjčovna her 
a TV-místnost u recepce
� plážový volejbal a gymnastika
� za poplatek na místě - sauna a masáže, jachtařská, 
surfařská a potápěčská škola, půjčovna surfů a malých 
plachetniček
� výlety do hor, pěšky i na kolech
� dětské postýlky na vyžádání zdarma
� za poplatek na místě - dětský klub pro děti 4-12 let od 
poloviny července do konce srpna, dětské katamarany, 
kajaky a potápění (od 8 let), 1x týdně jízdy na ponících   

VÝLETY
viz … středisko Corsica Natura

DŮLEŽITÉ
� čtyřnozí miláčkové nejsou ve středisku vítáni
� výměna ložního prádla, utěrek a ručníků 1x týdně 
(vlastními silami v místní prádelně)
� asi 10 km jižně od FKK je vojenské letiště - občas 
možno zaznamenat starty a přelety letadel
� z bezpečnostních důvodů si zkontrolujte hned po 
příjezdu správnou funkčnost uzamykání dveří mezi soc. 
zařízením a kuchyňkou, v noci zamykejte všechny dveře
� dětská postýlka na objednání a zdarma
� při příjezdu se obvykle skládá kauce asi 100 EUR 
(v Typ C4 vždy)

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz,  nebo dotazem v CK
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FKKEU

Bagheera / Korsika / Francie                  
Na jižním okraji FKK-pláže leží v eukalyptovém lese klidné naturistické středisko Bagheera. K dispozici je i obchod, 
restaurace, plážový bar, sportovní zařízení, včetně sauny. FKK-středisko uzavírá z jihu několik kilometrů dlouhou 
oficiální naturistickou pláž, na které jsou kromě tohoto střediska i FKK-resorty Corcica Natura a Club Corsicana. Dále 
na jih od FKK Bagheera se táhne další, několik kilometrů dlouhá písečná pláž, která je v současnosti „free“, bez 
konkrétního uživatele, takže i tam je možno nalézt naturisty.

UBYTOVÁNÍ
ve studiech, chatkách nebo bungalovech s vlastním 
sociálním zařízením (WC, sprcha), kuchyňským koutem, 
krytou terasou a 2 lehátky, ubytovací jednotky jsou ve 
vzdálenosti 0 až 200 metrů od pláže 
Typ A - až pro 2 osoby, obytná místnost s francouzskou 
postelí nebo 2 lůžky, asi 20-25 m2 a asi 20-100 metrů 
od pláže
Typ B1 - pro 2-4 osoby, obytná místnost s francouzskou 
postelí, ve zvýšeném mezipatře 2 postele, přibližně 
30 m2 a okolo 70 metrů od moře
Typ B2 - pro 3-5 osob, jako B1, v mezipatře 2 postele 
s možností přistýlky, asi 40 m2 a asi 50-200 od pláže
Typ CN - pro 2-4 osoby, obytná místnost s francouzskou 
postelí, ložnice se 2 postelemi, v kuchyni i mikrovlnka, 
cca 36 m2 a asi 20-100 metrů od pláže
Typ CNG - jako CN, ale renovovaný, asi 49 m2 a vzdálený
100 až 200 metrů od pláže
Typ CD - pro 2-6 osob, obytná místnost, mikrovlnka, 
2 ložnice s francouzskými postelemi a 1 ložnice se 
2 postelemi, asi 60 m2 a přímo u pláže 
Typ D - nová chatka s luxusním vybavením až pro 
6 osob, obytná místnost s gaučem, mikrovlnka a další 
kuchyňští pomocníci, 1 ložnice s francouzskou postelí 
a 1 ložnice se 2 postelemi, klimatizace/topení, o velikosti 
35 m2 a vzdálenost 200 metrů od pláže, do této chatky 
nesmí domácí mazlíčkové
Prestige - chatka až pro 6 osob, s luxusním vybavením, 
obytná místnost s velkým kuchyňským koutem, 
mikrovlnkou, 1 ložnice se 2 postelemi, 1 ložnice 
s francouzskou postelí, klimatizace/topení, asi 40 m2 
přibližně 200 metrů od pláže, do této chatky nesmí 
domácí miláčkové

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
viz … středisko Corsica Natura

SERVIS
� 2 lehátka v ceně pobytu
� proti úhradě na místě možnost použít pračku prádla, 
hlídání dětí, slunečníky a trezor
� internet-koutek (Wi-Fi) v restauraci
� možno si na místě zakoupit polopenzi /HP/ nebo plnou 
penzi /VP/
� k dispozici telefonní kabiny, poštovní a faxový servis

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  obchod s potravinami přímo ve středisku, další 

obchody a hypermarkety v okolí, nejblíže v Alistru 
a Alérii
� Panorama-restaurace s terasou nad mořem, další 
restaurace a plážové bary ve střediscích Club Corsicana 
a Corsica Natura
� řada restaurací, hypermarketů a supermarketů po celé 
Korsice

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� pobytové programy na různá témata
� stolní tenis, volejbal, zahradní šach, fitness, sauna, 
v sezóně aquagymnastika a joga zdarma
� za poplatek na místě - tenisové rakety, večerní 
tenis při umělém osvětlení, billiard, půjčovna šlapadel 
a jízdních kol, potápění, surfing, masáže, lehátka 
a slunečníky na pláži

VÝLETY
viz … středisko Corsica Natura

DŮLEŽITÉ
� asi 15 km jižně od střediska je vojenské letiště - občas 
je možno zaznamenat starty a přelety letadel
� nutno si přivézt vlastní ložní prádlo, ručníky a utěrky
� je možno si však zapůjčit na místě 2 prostěradla, 
1 utěrku, 1 osušku a 2 ručníky za cca 10 EUR/týden 
� za asi 50-60 EUR je možno si zajistit závěrečný úklid 
uklízečkou
� úhrada na místě - lázeňská taxa za osoby starší 5 let 
ve výši asi 1 EUR/os. a den
� při příjezdu nutno složit kauci ve výši asi 150-300 EUR 
� 2 plážová lehátka v ceně ubytování, nelze je však 
přenášet k moři
� možno si na místě zakoupit polopenzi /HP/ = asi 
30 EUR/os. a den nebo plnou penzi /VP/ = asi 50 EUR/
os. a den
� čtyřnozí miláčkové do střediska mohou a musí být na 
vodítku, za poplatek asi 5 EUR/den, do Typ D a CNG 
a Prestige však nemohou
� internet WI-FI v restauraci a jejím okolí za popl. asi 
5 EUR/hod. nebo 20 EUR/týden
� restaurace otevřena asi 1. 5. - 30. 9.
� parkování u ubytovacích kapacit, vjezd do areálu na 
elektronickou kartu - kauce cca 15 EUR
� recepce otevřena 8-17 hod., vjezd do areálu 6-23 hod.

Termíny, ceny, slevy … 
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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FKKEU

Riva Bella / Korsika / Francie
V nabídce FKK-středisek je i Riva Bella, ležící cca 70 km na jih od Bastie. Jedná se nejen o klasickou naturistickou 
lokalitu, ale i o lázeňsko-rehabilitační areál. Můžete zde absolvovat řadu lázeňských kúr, např. anticelulitidní, 
odtučňovací, zkrášlovací, vitalizační pro seniory, posilující pro muže. A Vaše děti se mohou potěšit na zdejší farmě 
 s exotickými lamami. Riva Bella leží o několik kilometrů více na jih Korsiky než střediska Corsica Natura, Club 
Corsicana a Bagheera. Najdete ji mezi velkým slaným jezerem a mořem a převážná část bungalovů 
a vil se nachází v blízkosti pláže, část pak v zalesněné části kempu.

FRANCIE – KORSIKA
Jak zní reklamní slogan německých cestovních kanceláří - „Dovolená bez přepychu, asfaltu a betonu“. Dovolená 
v krásném přírodním prostředí, na nádherném ostrově. Písečné pláže, vhodné pro děti se nalézají pod kulisou až 
3000 m vysokého pohoří. Je zde možnost mnoha výletů jak do hor, tak i podél pobřeží, do Bonifacia, Corte, Calvi, 
Ajaccia, na Cap Corse, ap. Doporučujeme proto delší, min. 10 denní pobyt na ostrově a kombinaci odpočinku 
u vody s turistickými výlety. Dalším argumentem pro delší pobyt je skutečnost, že ubytování zde je poměrně laciné, 
trajektová přeprava na ostrov však zvyšuje celkovou cenu dopravy. Předpokládaná snaha poznat co nejvíce krás 
tohoto ostrova, především jeho vnitrozemí a některých částí pobřeží na straně jedné a převažující pohoří 
s úzkými silnicemi na straně druhé, vyžadují cestovat na ostrov pokud možno autem... Korsiku považujeme za jednu 
z nejlepších destinací pro naturistickou rekreaci, střediska jsou začleněna do přípobřežních „lesů“, je zde klid 
a pohoda, pěkné koupání a možnost podnikat výlety do hor a romantických korsických městeček a vesnic. Na 
Korsiku je možno cestovat výhradně vlastním autem a trajektem, obvykle po trase Livorno-Bastia, příp. Savona-
Bastia a zpět, trasy lze kombinovat. Velké trajekty plují tyto trasy obvykle 4, resp. 6 hodin, v případě nočních trajektů 
trvá cesta delší dobu (aby cestující „využili“ zakoupené kajuty)..

UBYTOVÁNÍ
v bungalovech a vilách s trezorem, vybavených 
kuchyňkou (vč. mikrovlnky), WC/sprchou (kromě Typ B) a 
zařízenou terasou, nutno si přivézt vlastní ručníky a utěrky.
Typ 1 - až pro 2 osoby, u pláže či v lese, ložnice 
s 2 postelemi, obytná a jídelní část na verandě, asi 25 m2

Typ 2 - pro 2-4 osoby, ve druhé řadě poblíž pláže, 
ložnice se 2 postelemi nebo francouzskou postelí, navíc 
dětská ložnice s palandami, asi 29 m2

Typ 3 - pro 2-4 osoby, u pláže či v lese, obytná část 
s kuchyňkou, jídelní částí a gaučem pro 2 osoby, ložnice 
se 2 postelemi, kolem 45 m2

Typ 4 - pro 2-5 osob, ve druhé řadě poblíž pláže, ložnice 
s francouzskou postelí, další ložnice s 3 postelemií, 
klimatizace, TV, přibližně 35 m2

Typ 5 – luxusní vila pro 2-4 osoby, asi 60 m od pláže, 
obytná místnost s bohatě vybavenou kuchyňkou, 
jídelním koutem a gaučem až pro 2 osoby, ložnice 
s francouzskou postelí, klimatizace, mini-věž, TV, velká 
terasa, veliký 38 m2

Typ B - až pro 4 osoby, stan asi 80 metrů od pláže, 
obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 
ložnice s francouzskou postelí, dětská ložnice se 
2 postelemi, přípojka studené vody a elektřiny, společné 
sociální zařízení

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
viz … středisko Corsica Natura

SERVIS
� 2 lehátka a 1 slunečník v ceně pobytu (kromě Typ 8)

� proti úhradě na místě - výměna ložního prádla, 
telefon, poštovní a faxové služby, internet, pračka prádla  
� možno si na místě zakoupit polopenzi /HP/ nebo plnou 
penzi /VP/

OBCHODY A GASTRONOMIE
� Panorama-restaurace s velkou terasou nad mořem, 
plážový bar, v poledne snack-bar
� obchod s potravinami, časopisy
� supermarkety v okolí střediska, nejbližší v Alistru 
a Alérii
� mnoho obchodů, supermarketů, hypermarketů 
a restaurací po celém ostrově

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� asi 3 km fitness-středisko
� cyklistická stezka asi 2,5 km od střediska
� gymnastika (od poloviny června do poloviny září), 
stolní tenis, zahradní šachy, tenis, aerobic, volejbal, 
sauna
� za poplatek na místě - půjčovna jízdních kol, 
hodiny jízdy na koni, potápění, windsurfing, půjčovna 
katamaranů (některé služby pouze od června do poloviny 
září)
� wellnes-centrum (asi 450 m2), za poplatek - kadeřník, 
fitness, kardiocentrum, lázně, hydroterapie, masáže, 
sauna
� dětské hřiště v blízkosti restaurace

VÝLETY
viz … středisko Corsica Natura

DŮLEŽITÉ
� čtyřnozí miláčkové do střediska mohou za poplatek asi 
3 EUR/den, musí být na vodítku
�  na jižním okraji střediska začíná vojenský prostor 
s letištěm - občas je možno zaznamenat starty a přelety 
letadel 
� je možno si na místě zakoupit polopenzi /HP/ = asi 
35 EUR/os. a den nebo plnou penzi /VP/ asi 55 EUR/os. 
a den, děti 50% sleva 
�  úhrada lázeňské taxy na místě = asi 0,50 EUR/os. 
starší 5 let a den 
� 2 lehátka (kromě Typ B) a 1 slunečník v ceně pobytu
� kauce při příjezdu ve výši = 150 EUR
� za výměnu ložního prádla poplatek asi 3 EUR/postel, 
ručníky a utěrky je nutno si přivézt vlastní
�  závěrečný úklid uklízečkou možno objednat za úhradu 
asi 40 EUR

Termíny, ceny, slevy … 
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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FKK

La Chiappa / Korsika / Francie

U Furu / Korsika / Francie

Naturistické středisko nacházející se v jižní části Korsiky, na jejím východním pobřeží, nedaleko přístavu Porto Vecchio. 
Je vystavěno na ploše 60 ha, u písečné pláže s mnoha zátokami ohraničenými skalnatými výběžky. Téměř 
250 bungalovů je umístěno mezi bohatou zelení, především korkovými duby. Jeho centrem je restaurační komplex 
a dva bazény se sladkou vodou. Z tohoto střediska, umístěného přímo pod jednou z janovských strážních věží, můžete 
absolvovat výlety do blízkého přístavu Porto Vecchio s jeho památkami a nákupními středisky, ale i pirátskou plavbu 
lodí do Bonifacia a na Iles Lavezzi.

Naturistické středisko v horách jižní Korsiky, určené zejména pro milovníky individuální rekreace v horách. Leží 
v romantickém údolí potoka Furcone s řadou kaskád a tůní, bohatém na rozmanitu flóru a faunu. 

UBYTOVÁNÍ
bungalovy bez tekoucí vody, se společným sociálním 
zařízením, malou terasou a vybavenou kuchyňkou
Typ A - 1 místnost s postelemi pro 2 osoby, možnost 
dětské postýlky, asi 24 m2, v blízkosti pláže
bungalovy s vlastní sprchou a WC, vybavenou 
kuchyňkou, malou terasou
Typ B - až pro 3 osoby, obytná místnost se 
2 postelemi, možnost přistýlky, kolem 28 m2

Typ B KL - jako Typ B, navíc klimatizace
Typ B ECO - pro 2-4 osoby, jako Typ B, ale s možností až 
2 přistýlek místo kuchyňského koutu (NEMÁ KUCHYŇKU)
Typ C - až pro 5 osob, jako Typ B, navíc ložnice se 
2 lůžky a možností přistýlky, obytná ložnice a dětský 
pokoj s palandou, max. pro 4 osoby, přibližně 40 m2

Typ D - až pro 4 osoby, obytná místnost s gaučem 
a kuchyňským koutem, 2 ložnice se 2 postelemi, pračka, 
klimatizace, o velikosti 50 m2

Typ D Plus - až pro 6 osob, obytná místnost 
s kuchyňským koutem, 3 ložnice, 2 koupelny, pračka, 
klimatizace, další venkovní sprcha na terase

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
viz … středisko Corsica Natura

SERVIS
� 1x týdně výmena ložního prádla
� stanice první pomoci
� parkoviště
� za poplatek na místě - trezor, telefon, pračka

OBCHODY A GASTRONOMIE
� dobře zásobený supermarket, malý bazar
� restaurace, bistro s TV, pizzerie a plážový bar
� další obchody, supermarkety a hypermarkety, stejně 
jako restaurace v asi 12 km vzdáleném Porto Vecchiu

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� taneční a hudební večery, jako např. korsické folklorní 
večery, živá muzika, od poloviny června do poloviny září 
prodejní akce uměleckých předmětů
� internetový koutek
� sladkovodní bazény, basketbal, volejbal, stolní tenis, 
sauny
� za úhradu na místě - surfovací a jachtařská škola, 
potápěčská škola, tenis, minigolf, jízda na koni, masáže, 
joga, gymnastika, animace
� dětský koutek, dětské hřiště, v hlavní sezóně animace 
a soutěže pro děti
� jachtařská školka a mimi-club za úhradu na místě

VÝLETY
viz … středisko Corsica Natura 

DŮLEŽITÉ
� čtyřnohé miláčky je možno mít ve středisku s sebou, 
nesmí však na pláž a k bazénu a musí být na vodítku, 
zaplatíte za ně poplatek asi 6 EUR/den, agresivní psi 
(zejména bojová plemena) mají vstup zakázán
� nutno si přivézt vlastní ručníky nebo je možno si je 
zapůjčit za asi 6 EUR/os. a týden
� výměna ložního prádla a utěrek 1x týdně

UBYTOVÁNÍ
pěkné domky s kamennou fasádou, zapadající do okolní 
krajiny, s velkými terasami se stolem a židlemi, 
s velkou obytnou místnosti se zařízenou kuchyňkou, 
vč. chladničky
Casetti C - pro 1-2 osoby, dvě oddělená lůžka, WC/
sprcha, asi 30 m2

Casetti B - pro 3-4 osoby, v obytné místnosti gauč pro 
2 osoby, ložnice se 2 oddělenými lůžky, koupelna 
s vanou, WC, asi 45 m2

Casetti A - pro 5-6 osob, v obytné místnosti gauč pro 
2 osoby, 2 ložnice, každá se 2 oddělenými lůžky, 
koupelna s vanou, WC

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
viz … středisko Corsica Natura 

SERVIS
� restaurace a bar otevřeny obvykle od 15.6. do 15.9.
� obchod otevřen 1.7.-31.8., pekárna po celou sezónu

OBCHODY A GASTRONOMIE
� malý obchod v resortu, mnoho obchodů v blízkém 
Porto Vecchio, otevřen pouze v hlavní sezoně

� malá restaurace s barem v resortu, v nabídce korsické 
speciality
�  mnoho typických korsických restaurací v blízkém 
i vzdálenějším okolí

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  stolní tenis, badminton, volejbal
�  tématické večery
�  procházky lesními a skalními lokalitami oblasti 
L´Ospédale

VÝLETY
viz … středisko Corsica Natura
�  FKK-středisko La Chiappa s nudistickou pláží 
nedaleko Porto Vecchio

DŮLEŽITÉ
�  čtyřnozí miláčkové nejsou vítáni 
�  nutno si přivézt vlastní povlečení, ručníky a utěrky
�  pro děti je středisko až po dovršení školního věku
�  pobytová taxa asi 0,35 EUR/os. a den

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

EU
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Pouhých 200 m od střediska Aphrodite, přímo na pobřeží Středozemního moře nedaleko Perpignanu u španělských 
hranic naleznete naturistické středisko - Club Oasis. Je novější než sousední Aphrodite, bungalovy jsou světlé 
a příjemné, se širokými okny. Pláž je písečná, k dispozici jsou 2 bazény, obchod, restaurace. Vhodné rekreační místo 
pro rodiny s dětmi a surfaře. Ti mohou využívat jak moře, tak velké slané jezero. 

Club Oasis / Středomoří / Francie         

UBYTOVÁNÍ
v appartementech (jednopatrové objekty individuálně 
vybavené) vzdálených max. 180 m od pláže, se 
zařízeným kuchyňským koutem, chladničkou, 
kávovarem, mikrovlnkou, SAT-TV přípojkou, sprchou, 
WC, balkonem nebo terasou se stolem a židlemi 
Typ 1 - až pro 4 osoby, v 1. nebo 2. patře, obytný 
pokoj s kuchyňským koutem, dvougauč, ložnice 
s francouzskou postelí nebo 2 postelemi, asi 27 m2

Typ 2 - jako Typ 1, umístěný u pláže
Typ 3 - až pro 6 osob, obytný pokoj s kuchyňským 
koutem, dvougauč, 2 ložnice s francouzskou postelí 
nebo 2 postelemi, asi 42 m2

Typ 4 - jako Typ 3, umístěný u pláže
Typ 5 - až pro 6 osob, jako Typ 3, otevřené mezipatro, 
asi 50 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
vlastní – autem, příp. vlakem

SERVIS
�  parkoviště mimo areál, cca 300 metrů
�  proti úhradě na místě - garáže (na vyžádání), 
TV-půjčovna, prádelna

OBCHODY A GASTRONOMIE
�  v sousedním FKK-středisku Aphrodite je obchodní 
centrum s potravinami, nápoji, masem, rybami, 
pekařskými výrobky a kioskem s novinami a suve-
nýry
�  plážový bar, pizzerie jak v Club Oasis, tak 
v Aphrodite
�  mnoho dalších restaurací a obchodů v okolí

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
�  v hlavní sezóně animační programy
�  dva bazény, tenis, volejbal
�  v Port Leucate surfová škola, motorové čluny, vodní 
lyže   
� v nedalekém Saint Cyprien 18-ti jamkové golfové 
hřiště

VÝLETY
�  Narbonne s katedrálou a 100 let starou tržnicí
�  Perpignan, východní část Pyrenejí, státeček Andorra
�  Cap d´Agde s mořským archeologickým muzem
�  Unesco-památka „Canal du Midi“ s řadou lodních 
zdvihadel a historických měst a objektů v okolí, 
např. pevnostním městem Carcassone s katedrálou 
a mohutnými hradbami s 56ti věžemi
�  koncem června regionální trhy Journées du Territoir
�  Sete, rybářské městečko, s mnoha restauracemi 
a muzei
�  Beziers, Montpellier, Narbonne
�  La Clape s vinicemi a divokou krajinou
�  lodní výlety do delty řeky Rhony

DŮLEŽITÉ
�  appartementy budou připraveny okolo 17.00 hod. 
v den příjezdu a je nutno je vyklidit do 10.00 hod. v den 
odjezdu
� appartementy jsou individuálně zařízené
� povlečení, ručníky, stolní prádlo a utěrky je nutno si 
přivézt s sebou, možnost zapůjčení ložního prádla za 
poplatek, úhrada na místě
�  na pláži nejsou lehátka a slunečníky, doporučujeme si 
přivézt vlastní
�  čtyřnohé miláčky je možno si přivézt s sebou, nesmí 
však k bazénu, na pláž a do restaurace a uhradíte za ně 
poplatek přímo v recepci
�  závěrečný úklid za poplatek 
�  při  příjezdu se skládá kauce asi 150 EUR
�  informace pro železničáře - nejbližší stanice = La 
Franqui (7km)
�  centrální parkoviště ve vzdálenosti asi 300 m, 
uzavřené garáže za poplatek, úhrada na místě
�  možnost si v recepci objednat v mimosezóně 
vytápění za poplatek, úhrada na místě
�  pro vstup do sousedního FKK-areálu Aphrodite 
potřebujete INF-Holiday kartu - zajistíme vám ji jako 
součást služeb za cenu asi 550 Kč/os. starší 16 let 

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

POKUD MÁTE 
E-MAILOVOU ADRESU 

A MÁTE ZÁJEM 
DOSTÁVAT NAŠE 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
– SDĚLTE NÁM JI, RESP. 

NÁS INFORMUJTE 
O JEJÍ PŘÍPADNÉ 

ZMĚNĚ 

E-MAIL = NÁSTROJ 
RYCHLÉ KOMUNIKACE 

MEZI NÁMI A VÁMI
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Pod majestátnými vrcholy Pyrenejí, na pobřeží Středozemního moře poblíž Port Leucate se nachází naturistické 
středisko Aphrodite, vystavěné ve stylu architektury provensálských vesniček. Je umístěno mezi mořem 
a mělkým, slaným jezerem, velice vhodném pro windsurfing. I moře je však velice lákavé, mělké, pláž písečná. Pokud 
by však měl někdo zájem o bazén - i ty, dokonce dva, jsou k dispozici, stejně jako řada obchodů a restaurací.

Aphrodite / Středomoří / Francie

UBYTOVÁNÍ
v appartementech se zařízenými kuchyňskými kouty, 
sprchou, WC a terasou nebo balkonem
Typ 1 - až pro 2 osoby, malá místnost s dvougaučem 
a kuchyňským koutem, asi 15 m2

Typ 2 - až pro 4 osoby, obytná místnost s dvougaučem 
a kuchyňským koutem, ložnice se 2 postelemi nebo 
francouzskou postelí, asi 24 m2

Typ 3 - až pro 6 osob, obytná místnost s dvougaučem 
a kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem, dětská 
ložnice s palandou, asi 38 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
vlastní – autem, příp. vlakem

SERVIS
� parkoviště uvnitř areálu
� proti úhradě na místě - garáže v sousedním Club 
Oasis (na vyžádání), prádelna

OBCHODY A GASTRONOMIE
� obchodní centrum s potravinami, nápoji, masem, 
rybami, hotovými pokrmy, pekařskými výrobky 
a kioskem s novinami a suvenýry
� plážový bar a pizzerie v sousedním areálu Club Oasis
� mnoho dalších restaurací a obchodů v okolí

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� v hlavní sezóně animační programy
� dva bazény, tenis, volejbal

� v Port Leucate surfová škola, motorové čluny, vodní 
lyže, minigolf   
� v nedalekém Saint Cyprien 18-ti jamkové golfové 
hřiště

VÝLETY
viz … středisko Club Oasis

DŮLEŽITÉ
� appartementy budou připraveny okolo 17.00 hod. v den 
příjezdu a je nutno je vyklidit do 10.00 hod. v den odjezdu
� povlečení, ručníky, stolní prádlo a utěrky je nutno si 
přivézt s sebou, možnost zapůjčení ložního prádla za 
poplatek, úhrada na místě
� na pláži nejsou slunečníky, doporučujeme si přivézt 
vlastní
� čtyřnohé miláčky je možno si přivézt s sebou, nesmějí 
však k bazénu, na pláž a do restaurace a za každého 
v recepci zaplatíte příslušný poplatek  
� auta parkují na centrálním parkovišti mimo obytnou 
část, garáž za poplatek, úhrada na místě
� závěrečný úklid za poplatek  
� pro vstup do areálu Aphrodite potřebujete INF-Holiday 
kartu - zajistíme vám ji jako součást služeb za cenu 
550 Kč/os. starší 16 let 
� při příjezdu se skládá kauce cca 150 EUR
� informace pro železničáře - nejbližší stanice = La 
Franqui (7km)
� možnost si v recepci objednat v mimosezóně vytápění 
za poplatek, úhrada na místě

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

FRANCIE – STŘEDOMOŘÍ
Kromě Korsiky a Atlantiku nabízíme 
možnost prožití dovolené ve Francii 
i u Středozemního moře v oblasti Lví 
zátoky mezi Cap d’Adge a Perpignanem 
u španělských hranic. Oblast Lví zátoky 
je charakteristická poměrně stálými 
západními větry od Atlantiku podél 
Pyrenejí, což vytváří ideální podmínky 
zejména pro ctitele windsurfingu. Pro 
děti je příjemné si hrát na vyhřátých 
písečných plážích, jejich rodiče 
zase uvítají, že mořské dno klesá 
poměrně pozvolna. Příjemnou změnou 
jsou případné výlety od moře do 
vysokohorských partií Pyrenejí, jak ve 
Španělsku, tak i v Andoře a Francii...
FKK-resorty v oblasti Cap d´Agde jsou 
určeny zejména pro aktivní klienty-
naturisty, vyhledávající rušnější střediska 
s bohatším nočním životem, s bary, 
diskotékami ….
FKK-resorty poblíž Perpignanu 
doporučujeme naopak pro rodiny s dětmi 
a pro klienty vyhledávající odpočinek, 
relaxaci, příp. výlety do Pyrenejí 
a historických měst v blízkém okolí.
Doprava do všech středisek ve Lví zátoce 
je možná pouze vlastním osobním autem, 
příjezdových tras je nespočet, záleží na 
době vyhrazené přepravě, na počasí, 
apod. 
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Východně od Béziers, nedaleko městečka Sete, na břehu Středozemního moře se na Cap d’Agde, u 6 km dlouhé 
písečné pláže (z toho asi 2,4 km nuda-pláž) nachází na ploše 120 ha velké naturistické prázdninové městečko. 
Naleznete zde jak menší bungalovy, tak i až čtyřpatrové hotelové komplexy, zábavní a sportovní centra, bazény, 
obchody, restaurace. Prostě zde na každém kroku na Vás čiší pestrá zábava a společenský život. Proto je toto 
městečko vhodné zejména pro mladší rekreanty. K dispozici jsou i fitness-centra, sauny a masáže. Kdo hledá 
romantiku francouzského Středomoří, může zajet do blízkých rybářských městeček Agde a Séte. A romantiku velice 
dobře doplní i místní kulinářské speciality a vynikající víno. Děti i dospělí jistě ocení jeden z nejlepších aquaparků 
jižní Francie (není FKK), lunapark, diskotéky, festivaly a řadu kulturních vystoupení přímo na ulicích prázdninového 
střediska Cap d´Agde. Středisko je vyhledáváno i vyznavači swingers-párty, naleznete zde i řadu těchto klubů (to 
abyste po příjezdu nebyli překvapeni).

 35Cap d‘Agde / Středomoří / Francie

UBYTOVÁNÍ
Nabízená studia a appartementy jsou rozděleny jednak 
podle umístění v rozsáhlém areálu na:
N =  severní část, S = jižní a jihovýchodní část, P = oblast u 
jachetního přístavu a podle názvu jednotlivých objektů na:
PN = Port Nature, PNV = Port Nature Village, HV = Helio 
Village, PV = Port Venus, PS = Port Solei, PA = Port 
Ambonne a H = Heliopolis
V omezeném rozsahu jsou k dispozici komfortnější 
renovované ubytovací kapacity (+), některé i s klimatizací 
(++) - nutno objednávat co nejdříve.
Heliopolis - do podkovy postavená čtyřpatrová budova, 
přímo u pláže, studia a appartementy pro 2 až 6 osob, 
nákupní centrum, restaurace a bary  
Helio Village - klidné vilky s malými zahrádkami na pěší 
zóně mezi Port Ambonne a Heliopolisem
Port Nature - oblíbená část přímo u pláže, studia 
a appartementy pro 2 až 6 osob, nákupní centrum, 
restaurace a privátní bazény
Port Nature Village - klidná vilová část mezi zahradami 
a zelení s ubytováním pro 4-5 osob
Port Ambonne - třípatrové středisko u jachtového 
přístavu, velké appartementy pro 4 osoby s oddělenou 
ložnicí, nákupní středisko, restaurace a bary
Port Soleil a Port Venus - dvě klidná místa u jachtového 
přístavu, privátní bazény pro ubytované hosty, studia 
a appartementy pro 2 až 6 osob a malé vilky až pro 
4 osoby s oddělenými ložnicemi
Ubytovací kapacity jsou poměrně malé, jednoduše 
a individuálně vybavené, převážně již dost dlouho 
využívané, přistýlky nejsou možné.

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV

DOPRAVA
vlastní – autem, příp. vlakem

SERVIS
� parkovací místo součástí ubytování
� lékař v Port Ambonne
� bankomaty, prádelna, kadeřnictví
� slunečníky a lehátka za poplatek na místě

OBCHODY A GASTRONOMIE
� nákupní střediska v Port Nature, Port Anbonne 
a v Heliopolisu
� nákupní možnosti i v dalších částech resortu 
a v městečku Agde

� přes 20 restaurací, taveren, kaváren, snack-, Aperitif 
a plážových barů 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� noční kluby, diskotéky a pestrý noční život na řadě 
míst v resortu 
� bazén Waikiki Beach a bazény v Port Ambonne za 
poplatek, úhrada na místě 
� jachting, windsurfing, motorové čluny, vodní lyže
� volejbal  
� masáže, půjčovna kol a lodí - za úhradu na místě
� mnoho dalších možností zábavy a sportu v sousední 
textilní části

VÝLETY
viz … středisko Club Oasis

DŮLEŽITÉ
� při příjezdu se skládá kauce asi 200-300 EUR
� čtyřnozí miláčkové do střediska mohou, musí být na 
vodítku a nesmí na pláž
� je možno se ubytovat na méně než 7 nocí, ale pouze 
na vyžádání a za příplatek
� za magnetickou kartu potřebnou pro vjezd kauce asi 
80 EUR
� středisko je více jak 30 let staré - tomu odpovídá i stav 
zařízení, některé kapacity renovovány
� informace pro železničáře - nejbližší stanice Agde 
(vlakem TGV z Paříže za 5 hod.), dále pak autobusovou 
linkou do rekreačního střediska
� je možno si zapůjčit ložní prádlo za asi 15 EUR/postel 
a týden, úhrada na místě
� večerní zábava v barech a zábavných podnicích je 
většinou určena výhradně pro dospělé osoby
� vyžádaný závěrečný úklid za úplatu ve výši asi 
40-60 EUR
� nutno si přivézt vlastní plážové a koupelnové osušky, 
povlečení, ručníky a utěrky
� lázeňská taxa asi 1,05 EUR/os. a noc 
v appartementech (+) a (++), děti do 12 let obvykle taxu 
neplatí, úhrada na místě
� místní poplatek asi 9 EUR/týden, úhrada na místě

Termíny, ubytování, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

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

FOTOGALERIE A VIDEOTÉKA
fotodokumentaci 
a videoklipy, týkající 
se plaveb na našich
jachtách SILVA, TOMA 
a VJEKO po Jadranu,
ze života na lodích, 
na moři, v zátokách 
i přístavech 
naleznete na
www.plavby-jadran.cz
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V oblasti Cap d´Agde bylo otevřeno nové FKK-středisko „Natureva“ - moderní appartementový dům s vnitřním 
bazénem, saunou, parní saunou (volný vstup pro hosty) lázeňským welness a SPA-centrem. Další sportovní 
a rekreační možnosti, stejně jako nákupní naleznete v blízkém okolí. Areál leží blízko dlouhé písečné pláže a mohou 
do něj zdarma čtyřnozí miláčkové (na vodítku a nesmí na pláž a k bazénům). Appartementový dům s celoročním 
provozem se nachází v blízkosti vjezdu do areálu FKK-resortu Cap d´Agde, ve velmi klidné oblasti, cca 300 metrů od 
FKK-pláže.

Naproti FKK-středisku Natureva SPA byl otevřen nový 4*hotel Oz‘inn s 26 luxusními pokoji o velikosti 24 a 67 m2 
a 3 velké Suity. V hotelu je k dispozici bar, solárium, Jacuzzi, malý restaurant. Do hotelu je povolen vstup čtyřnohým 
domácím mazlíčkům.

Natureva / Středomoří / Francie            

Oz´Inn-Agde / Středomoří / Francie         

UBYTOVÁNÍ
ve velmi dobře zařízených a moderně  vybavených 
appartementech nebo studiích pro 2-4 osoby 
s kuchyňským a jídelním koutem, mikrovlnkou, 
toasterem, kávovarem, SAT-TV, sprchou/WC 
s elektrickým vytápěním, obytným prostorem 
s klimatizací/vytápěním, balkonem nebo terasou
Studio Typ 4/Superior - pro 2-4 osoby, obytná místnost 
s dvojgaučem, spací kabina s palandou, asi 28 m2

Studio Prestige - až pro 2 osoby, obytná místnost 
s velkou sedačkou/postelí (2x2 m), minibar, asi 28 m2 
Appartement Typ 1/2PA - pro 2-4 osoby, ložnice s 
francouzskou postelí nebo dvoupostelí, obytná místnost 
s dvougaučem, přibližně 39 m2

Appartement Typ 2PB - pro 2-4 osoby, jako Typ 2PA, 
větší a komfortnější koupelna, přibližně 41 m2 
Appartement Typ 3P - pro 2-6 osob, 2 ložnice, první s 
francouzskou postelí, druhá se 2 postelemi, asi 46 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/, v resortu je možno si zakoupit snídaně /UF/, 
úhrada na místě

DOPRAVA
vlastní – autem, příp. vlakem

SERVIS
� parkování před resortem zdarma
� lékař v resortu Cap d´Agde
� bankomat, pošta 
� kadeřník, prádelna, Wi-Fi za úhradu na místě
� výměna povlečení a ručníků 1x týdně
� speciální wellness- a SPA-programy celoročně, 
za úhradu 

OBCHODY A GASTRONOMIE
� nákupní centra v Cap d´Agde - Port Nature, Port 
Ambonne a Heliopolis, v dalších částech Cap d´Agde
� restaurace, taverny, snack-, aperitiv a plážové bary 
v Port Nature a Heliopolis, stejně jako ve městečku Cap 
d´Agde 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� zdarma vstup do krytého bazénu v Natureva, se 
saunou a parní saunou, soláriem a fitness-centrem

� za poplatek welness- a SPA-centrum s masážemi 
(nutno vždy předem na místě objednat)
� 100 m2 velké fitness-centrum, tenis, volejbal
� noční kluby, diskotéky a pestrý noční život v Cap 
d´Agde
� bazén Waikiki Beach a další bazény v Port Nature a 
Port Ambonne za poplatek
� asi 2,4 km dlouhá FKK-pláž, sportovní možnosti 
v FKK-resortu Cap d´Agde 

VÝLETY
viz … středisko Club Oasis

DŮLEŽITÉ
� čtyřnozí miláčkové do střediska mohou, za poplatek 
přibližně 40 EUR/týden, musí být na vodítku a nesmí na 
pláž a k bazénům
� většina barů a nočních podniků určena pro osoby 
starší 18 let
� lázeňská taxa asi 1,05 EUR/os. a noc, úhrada na 
místě, děti do 13 let zdarma
� pobytová taxa asi 9 EUR/týden a auto, úhrada na 
místě
� možno si objednat závěrečný úklid za úhradu na 
místě, ve výši asi 50 EUR
� při příjezdu nutno složit kauci ve výši 300 EUR
� na místě možno objednat a uhradit kontinentální 
snidani za přibližně 12 EUR/os. 
� denní úklid za příplatek od 60 EUR/týden
� možno si na místě zapůjčit za úhradu na místě župan 
a osušku k bazénu
� uzavřená garáž za poplatek přibližně 10 EUR/noc, 
úhrada na místě
� dětská postýlka za poplatek asi 30 EUR/týden
� možno si objednat pobyt na min. 2 noci, 
za příplatek, nelze v období července a srpna, kdy je min. 
pobyt 7 nocí 
� téměř celoroční provoz, resort je uzavřen pouze na 
přelomu ledna a února.

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

UBYTOVÁNÍ
26 pokojů pro 2 osoby -  s  manželskou postelí 
(180x200) nebo s  oddělenými lůžky (100x200), 
šatna, satelitní TV s plochou obrazovkou, trezorem, 
dokovací stanice pro iPod, telefonem s přímou volbou, 
minibarem, kávovarem, klimatizací, župany a pantoflemi,  
ručníky, terasa / balkon = Supérieure - 24 m2, 
Deluxe - 24 až 28 m2.

3 suity až pro 4 osoby - s manželskou postelí, šatna, 
pohovka nebo sedací kout, satelitní TV s plochou 
obrazovkou, trezor, dokovací stanice pro iPod, Mac 
počítač s připojením na internet, telefon s přímou 
volbou, minibar, kávovar, klimatizace, župany 
a pantofle, ručníky, zařízená terasa / balkon = Luxe - 
47 m2. Prestige - 45-47 m2, -  vlastní jacuzzi na tera-
se / balkonu



37 NATUR TRAVEL

FKKEU

Mezi Meziers a Narbonne, 4 km od St. Pierre la Mer, 300 metrů od moře a FKK-pláže, na zhruba 25 ha leží 
v krásné přírodě naturistické středisko La Grande Cosse. Žádný beton - jen moře, vinice, písečné duny. Samozřejmě 
je k dispozici i řada restaurací a sportovišť, supermarket, animační a tématické programy, např. kurzy malování, 
ochutnávka vína, dětské programy.

La Grande Cosse / Středomoří / 
Francie       

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/, na místě je možno si zakoupit snídaně 
(18 EUR/os. a den) podávané formou buffetu v Oz’Bar 
nebo kontinentální snídaně servírované do pokojů, 
během dne si můžete zvolit z bohaté nabídky nápojů 
a menších pokrmů v Oz’Bar nebo Le Oz‘Sun

DOPRAVA
vlastní – autem, příp. vlakem

SERVIS
� piknik na pláži nebo snídaně na pláži, fitness s trenéry, 
sportovní masáže
� kite surf, kajak, katamaran
� motokáry, čtyřkolky

� tenis, squash, badminton
některé aktivity pouze za poplatek

VÝLETY
viz … středisko Club Oasis

DŮLEŽITÉ
� hotel je nekuřácký a pouze pro osoby starší 18 let
� lázeňská taxa asi 1,25 EUR/os/den se platí na místě
� domácí mazlíček je možný za cenu okolo 20 EUR/den

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

UBYTOVÁNÍ
mobilhomy z roku 2010 pro až 5-7 osob, vybavené 
kuchyňským koutem s chladničkou/mrazničkou, 
mikrovlnkou, sprchou, WC, integrovanou krytou terasou 
se zahradním nábytkem 
Cottage Mini 1 - pro 2-4 osoby, ložnice s francouzskou 
postelí, druhá ložnice  se 2 postelemi, obytná místnost 
s gaučem, lehátka, bez terasy, přibližně 21 m2  
Cottage Comfort 4/Typ 3 - až pro 5 osob, první ložnice s 
dvoulůžkem, druhá ložnice s oddělenými postelemi, 
1 lůžko možno vytvořit z gauče v obytné části, asi 30 m2

Cottage Luxe 5 /Typ 4 - až pro 7 osob, první ložnice 
s velkou dvoupostelí, druhá ložnice s palandou, 2 lůžko 
možno vytvořit z gauče v obytné části, přímý východ na 
cestu k pláži, asi 34 m2 
Cottage Roll 6 (určen výhradně pro vozíčkáře) - až pro 
4 osoby, obytná místnost s gaučem, první ložnice 
s francouzskou postelí, druhá ložnice s palandou  
pronájem plochy ve 4* kempu - pro stany, obytná auta 
a přívěsy, včetně přípojky elektr. energie

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
vlastní – autem, příp. vlakem

SERVIS
� zajištěné parkování uvnitř resortu
� Wi-Fi zdarma v baru
� za úhradu na místě závěrečný úklid, pračka
� půjčovna jízdní kol, uzamykatelné skříňky za poplatek, 
úhrada na místě
� akceptace karet VISA, MASTER- a EUROCARD

OBCHODY, GASTRONOMIE
� bar a restaurace s řadou místních gastronomických 
specialit, pizzerie

� bar La Playa otevřený od poloviny června do poloviny 
září 
� supermarket s potravinami, pečivem, ovocem, 
zeleninou, časopisy

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� přibližně 2 km dlouhá privátní písečná FKK-pláž 
s barem La Playa, vzdálená od resortu cca 800 metrů po 
privátní cestě pro pěší a cyklisty
� celoročně vytápěný bazén se sluneční terasou 
a lehátky
�  tenis, fotbal, stolní tenis, basketbal, gymnastika, joga, 
volejbal, lezecká stěna, vodní gymnastika
� v blízkém okolí stezky pro cyklisty a pěší turisty, jízda 
na koni, jachting, windsurfing, potápění
� Fiestas (španělské, mexické a italské večery), 
koncerty, karaoke, noční klub, taneční zábavy, 
ochutnávky vína
� knihovna, fotoatelier, kurzy malování a ručních prací
� dietní porady, masáže
� brouzdaliště pro děti, dětské hřiště, mini-club, dětské 
animační programy

VÝLETY
viz … středisko Club Oasis 

DŮLEŽITÉ
� nutno si přivézt vlastní povlečení, ručníky a utěrky
� možno si za úhradu kolem 14 EUR na místě zapůjčit 
povlečení
� možno si přivézt vlastní slunečníky, lehátka, jízdní 
kola a vozítka pro děti 
� čtyřnozí miláčkové do resortu mohou, na vyžádání 
a za poplatek asi 5 EUR/noc, v mobilhomech až po 
dosažení 1 roku věku, úhrada na místě
� je nutno počítat s občasným výskytem komárů 
a vybavit se potřebnými prostředky na jejich odpuzení
� lázeňská taxa přibližně 0,35 EUR/noc a osobu starší 
13 let, úhrada na místě
� možno si objednat závěrečný úklid za asi 60 EUR, 
úhrada na místě
� Baby-Set (židlička, postýlka) je možno si na místě 
pronajmout za úhradu kolem 25 EUR/týden
� při příjezdu se skládá kauce ve výši asi 150 EUR
� min. počet nocí 7 v období 14.7.-25.8., jinak min. 
3 noci, platí jak v mobilhomech, tak v kempu

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK
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Provence - to je kraj slunce, eukalyptů, tymiánu a rozmarýnu mezi Středozemním mořem a vrcholy nedalekých Alp. 
FKK-resort Origan Village leží cca 60 km severně od Nice, 2 km od Puget-Theniers, malé romantické vesničky na 
soutoku řek Var a Roudoule. Nad řekou Var, na ploše 35 ha je velká naturistická vesnička s řadou mobilhomů 
a bungalovů. Naturisté mají k dispozici restauraci, bar, pizzerii, pekaře, grill, malý supermarket, další obchody, 
banky, atd. jsou pak v blízké vesnici. Mohou použít 2 bazény (z toho jeden je vyhřívaný), jacuzzi, koupání v řece, 
sportovní hřiště pro řadu sportů, masáže, FKK-výlety po okolí, FKK-lodní výlet po Středozemním moři (jednodenní ). 
Samozřejmě je možné poznávat i trochu vzdálenější okolí - Nice, Monaco, pohoří a hluboká údolí v blízkých Alpách, 
výrobny vyhlášených francouzských parfémů, ...

UBYTOVÁNÍ
Mobilhome Provence Luxe - mobilhome až pro 
4 osoby, obytná místnost s kompletně zařízenou 
kuchyní, kávovarem a mikrovlnkou, ložnice 
s francouzskou postelí, další ložnice se 2 postelemi, 
TV-přípojka, klimatizace, sprcha, WC, přibližně 
30 m2, terasa se zahradním nábytkem situovaná 
na jih
Mobilhome Provence Suite - mobilhome až pro 
4 osoby, obytná místnost s kompletně zařízenou 
kuchyní, kávovarem a mikrovlnkou, ložnice s 
francouzskou postelí, další ložnice se 2 postelemi, 
TV-přípojka, klimatizace, sprcha, WC, kolem 32 m2, 
terasa se zahradním nábytkem situovaná na jih, 
pergola
Chata Riviera - až pro 5 osob, obytná místnost 
s jídelním koutem, ložnice s francouzskou postelí, 
druhá ložnice se 3 postelemi, klimatizace, sprcha/WC, 
kuchyňský kout s kávovarem, mikrovlnkou, 
asi 30 m2, částečně zastřešená terasa se zahradním 
nábytkem
Chata Morea - jako chatka Riviera, s výhledem na 
vycházející slunce
Chata VIP Papillon - pro 2-4 osoby, obytná místnost 
s gaučem, kuchyňská linka s chladničkou a mrázáčkem, 
kávovarem, mikrovlnkou, ložnice s francouzskou 
postelí, druhá ložnice se 2 postelemi, TV, sprcha/WC, 
moderní design, zhruba 32 m2, částečně zastřešená 
terasa se zahradním nábytkem 
Villa Romana - mezonetová minivilka až pro 2 osoby, 
obytná místnost s TV, venkovní kuchyně na terase, 
s chladničkou, kávovarem, mikrovlnkou a vařičem, 
ložnice s dvoulůžkem, sprcha/hydromasáže nebo vana, 
WC, asi 20 m2, terasa se zahradním nábytkem, malá 
zahrádka, v klidné části 

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ 

DOPRAVA
vlastní - autem

SERVIS
� možno si na místě přikoupit snídaně /UF/
� koktejl na uvítanou
� telefon, poštovní schránka, fax, Wi-Fi zdarma
� akceptace karet Visa a Mastercard
� pračka prádla za úhradu na místě 

OBCHODY A GASTRONOMIE
� restaurace s barem v provozu od konce dubna do 
konce září
� pizzerie v provozu od července do srpna 
� pekařství, malý supermarket se základními 
potravinami
� řada obchodů, restaurací, lékař, pošta, banka, lekárna 
v 2 km vzdáleném městečku Puget-Theniers 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� 2 bazény, jeden z nich vytápěný, druhý se skluzavkou
�  jacuzzi
� koupání v blízké řece
� o prázdninách řada animačních programů pro dospělé 
i děti  
� za poplatek a většinou pouze o prázdninách, úhrada 
na místě - billard, volejbal, tenis, stolní tenis, petang, 
půjčovna kánoi, vodní polo, vodní gymnastika, fitness, 
wellness s masážemi
� taneční večery, disco, tématické večery
� FKK-procházky po okolí
� FKK celodenní plavba po Středozemním moři - za 
poplatek
� wellness pro páry se saunou, parní lázní a jacuzzi 

VÝLETY
� Entrevaux se středověkou citadelou
� Nice, květinové město na pobřeží Středozemního 
moře se známou Anglickou promenádou
� „Colorado nicois“ s červenými skálami a 150 metrů 
hlubokým kaňonem
� „Vallée des Merveilles“ - ideální údolí pro pěší výlety
� Monaco - Monte Carlo

DŮLEŽITÉ
� Vaši čtyřnozí miláčkové nejsou vítáni
� telefon, fax, přípojka internetu, automatická pračka
� nutno si přivézt ložní prádlo, ručníky a utěrky 
� úhrada pobytové taxy na místě = cca 0,50 EUR/os. 
a den
� ložní prádlo možno zapůjčit na místě za cca 15 EUR/ 
os. a týden

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

FRANCIE – VNITROZEMÍ
Naturistické hnutí je ve Francii velmi silné, a tak 
kromě FKK-středisek na pobřeží Středozemního 
moře a Atlantiku je možno prožít dovolenou na 
mnoha místech ve vnitrozemí. Ve spolupráci 
s našimi německými kolegy vám nabízíme 
naturistickou rekreaci jednak v Provance, 
v podhůří francouzské části Alp, jednak v krasové 
oblasti na severozápad od Avignonu, u jedné 
ze zdejších řek, plynoucích  mezi skalami. 
Samozřejmostí všech těchto středisek jsou bazény 
a široký výběr výletů, ať již pěších nebo autem, do 
blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Do FKK-resortů ve vnitrozemí Francie je možno 
cestovat výhradně vlastní dopravou.

Origan Village / Provence / Francie               
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La Sabliere - naturistické středisko na řece Ceze s jejími kaňony, divokými meandry, písečnými plážičkami, 
prehistorickými městy, pestrými vesničkami, v typické jihofrancouzské krajině. Na 62 ha je na terasách rozložen 
naturistický resort, nabízející klidné a příjemné prožití dovolené na velmi romantickém místě.

La Sabliere / Ceze / Francie  

UBYTOVÁNÍ
lehké dřevěné prázdninové domky a krytou a zařízenou 
terasou, elektrickým vytápěním, obytná místnost 
s jídelním koutem a dvougaučem, kompletně zařízený 
kuchyňský kout s kávovarem a mikrovlnkou, sprcha/WC
Lavande - pro 2-4 osoby, ložnice s francouzskou postelí, 
přibližně 35 m2 
Garrrigue - pro 4-6 osob, ložnice s francouzskou postelí, 
dětská ložnice se 2 postelemi, kolem 34-38 m2 
Marina - pro 4-6 osob, myčka nádobí, ložnice 
s francouzskou postelí, dětská ložnice se 2 postelemi,  
asi 50 m2

Bellevue - pro 5-6 osob, myčka nádobí, mraznička, 
ložnice s francouzskou postelí, dětská ložnice s palandou 
a 1 postelí, přibližně 35 m2

Mas - pro 6-7 osob, myčka nádobí, ložnice 
s francouzskou postelí, dětská ložnice s palandou 
a 1 postelí, asi 57 m2

Mobilhomy s elektrickým vytápěním, obytnou místností 
s jídelním koutem, dvougaučem (kromě Arbousier) 
a kompletně vybavenou kuchyňkou  
Acacia - pro 2-4 osoby, ložnice s francouzskou postelí, 
přibližně 17 m2, zařízená terasa
Arbousier - pro 2-4 osoby, ložnice s francouzskou 
postelí, dětská ložnice se 2 postelemi, kolem 27 m2, 
zařízená terasa
Amandier - pro 5-6 osob, ložnice s francouzskou postelí, 
dětská ložnice se 2 postelemi, asi 28 m2

Olivier - pro 5-6 osob, ložnice s francouzskou postelí, 
dětská ložnice se 2 postelemi, přibližně 39 m2

Chataignier - pro 5-6 osob, ložnice s francouzskou 
postelí, dětská ložnice se 2 postelemi, asi 32 m2

Romarin - pro 6-8 osob, ložnice s francouzskou postelí, 
2 dětské ložnice se 2 postelemi, zhruba 32 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/, na místě je možno si zakoupit snídaně /UF/ 
nebo polopenzi /HP/ 

DOPRAVA
vlastní - autem

SERVIS
� Wi-Fi zdarma v recepci
� je možno si na místě za úhradu pronajmout povlečení
� k dispozici pračky, za úhradu na místě 

OBCHODY A GASTRONOMIE
� minimarket se základními potravinami 
� restaurace s barem  
� supermarket, restaurace, bankomat v Barjacu 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� 2 otevřené panoramatické bazény, jeden krytý 
bazén
� koupání a vodní sporty na řece Ceze
� tenis, stolní tenis, volejbal, petang
� procházky po okolí
� fitness
� za poplatek v červenci a srpnu - beauty-centrum, 
masáže, sauna, parní lázeň
� v sezóně tématické večery, různé kurzy, 3x týdně 
disco pro dospělé i děti
� o prázdninách speciální animační programy pro děti 
staré 4-17 let 

VÝLETY
� Barjac s renezančním zámkem, Vítězným obloukem 
� kaňony řeky Ardeche
� známý Pont du Gard
� Avignon s papežským palácem a známým 
polorozbořeným mostem
� Nimes s řadou římských památek
� bambusový  háj v Andouze
� řada okolních typických vesniček s provinčními trhy 

DŮLEŽITÉ
� čtyřnozí miláčkové do střediska mohou, za poplatek 
cca 1,10 EUR/den, úhrada na místě, musí být na vodítku 
a nesmí k bazénům a k řece
� je nutno být držitelem INF-Holiday karty (550 Kč/os. 
starší 16 let) nebo na místě uhradit poplatek kolem 
0,30 EUR/os. a den
� je nutno si přivézt vlastní povlečení, ručníky a utěrky
� zapůjčení povlečení na 2 postele za poplatek asi 
8 EUR/týden
� lázeňská taxa je zhruba 0,55 EUR/os. a den, děti do 
12 let zdarma, úhrada na místě 
� kauce za magnetickou kartu pro vjezd do areálu 
přibližně 20 EUR
� dětská postýlka zdarma po předchozím vyžádání
� možno si zaplatit závěrečný úklid, asi 75-95 EUR, 
úhrada na místě
� příp. polopenze (snídaně a večeře nebo oběd) celkem 
okolo 150 EUR/os. a týden, děti do 10 let cca 75 EUR/os. 
a týden
� příp. příplatek za pobyt kratší než 7 nocí

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

    

Vodní svět a Sauny AQUAPALACE PRAHA
dálnice Praha-Brno, exit 6

www.aquapalace.cz
O termínech a cenách případných akcí pro naturisty 
budete informováni na www.naturtravel.cz/aktuality 

a v našich Newsletterech
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Asi 70 km západně od Bordeaux, mezi Cap Ferret naproti Arcachonu a jezerem u Lacanau necelých 50 km západně od 
metropole vinařů - Bordeaux, je rozsáhlý lesní masiv, v kterém je umístěno na ploše 120 ha FKK-středisko La Jenny, 
vystavěné v roce 1983. Bungalovy, bazény (1000 m2), obchody, restaurace, sportovní areály - to vše je rozeseto mezi 
piniemi. Na písečnou pláž je přístup lesem a přes pobřežní dunu, maximální vzdálenost bungalovů od břehu je asi 
1 km, dno oceánu klesá velmi pozvolně. V La Jenny je možno využít FKK-golfového hřiště o rozloze 10 ha 
a 6 jamkách. U Arcachonu je možno se seznámit s nejvyšší písečnou dunou v Evropě, vysokou 113 metrů a 2,5 km 
dlouhou. Zde je také tzv. malé moře, ráj ptactva, které máte možnost na lodičkách navštívit. Toto FKK-středisko je na 
Atlantiku nejlépe vybavené, tomu odpovídají i vyšší ceny.

La Jenny / Atlantik / Francie

UBYTOVÁNÍ
chatky a bungalovy, indiviuálně zařízené, pro 2-8 osob, 
přistýlky nejsou možné, s dobře vybaveným kuchyňským 
koutem, kávovarem, toasterem, WC/sprchou, terasou se 
zahradním nábytkem  
Bengali I Typ 2 - až pro 2 osoby, obytná ložnice 
s gaučem/dvoupostelí, jídelním koutem, asi 18 m2, 
2 ubytovací jednotky pod jednou střechou
Frégate Typ 3 - až pro 3 osoby, obytná místnost 
s gaučem pro 1 osobu, jídelní kout, ložnice s 
francouzskou postelí, přibližně 21 m2, 2 ubytovací 
jednotky pod jednou střechou
Mesange Typ 4 -pro 2-3 osoby, v přízemí obytná 
ložnice, jídelní kout, v otevřeném poschodí ložnice 
s francouzskou postelí, zhruba 26 m2

Tourterelle Typ 5 - až pro 6 osob, v přízemí obytná 
místnost s dvougaučem, jídelní kout a ložnice 
s francouzskou postelí, v podkroví další místnost se 
2 lůžky, asi 35 m2 
Bengali II Typ 6 -až pro 4 osoby, obytná místnost, jídelní 
kout, v kuchyňce myčka nádobí, ložnice s francouzskou 
postelí, dětská ložnice s palandami, elektrické vytápění, 
asi 37 m2, 2 ubytovací jednotky pod jednou střechou
Fauvette Typ 7 - až pro 5 osob, obytná místnost 
s gaučem, jídelní kout, ložnice s francouzskou postelí, 
malá ložnice s palandou pro 2 osoby, asi 36 m2  
Lousiana Typ 8 - až pro 8 osob, chata v koloniálním 
stylu, velká obytná místnost s gaučem pro 2 osoby, 
v kuchyni myčka nádobí, dvě ložnice s francouzskými 
postelemi, ložnice s palandami, elektrické vytápění, 
přibližně 45 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/

DOPRAVA
vlastní - autem

SERVIS
� klubová karta
� půjčovna jízdních kol
� na vyžádání otopné těleso
� prádelna a výměna prádla
� lékařská péče v Le Porge u. Ares 
� Wi-Fi za poplatek, úhrada na místě 

OBCHODY A GASTRONOMIE
� obchod s potravinami, řeznictví
� drogerie, obchod se suvenýry
� Club-restaurace, pizzerie
� klubový dům na golfovém hřišti
� aperitiv-bar, kavárna

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� dlouhá a široká písečná pláž, vzdálená od ubytování 
asi 15-20 minut chůze píniovým lesem
� tanec, hudební večery, koncerty, světelná shows, 
kabaret, divadlo, pantomima, cirkus
� v hlavní sezoně společenské hry
� v hlavní sezoně na základě klubové karty volný přístup 
ke sportovním a animačním programům
� přibližně 1000 m2 velký bazénový svět se 4 bazény 
vytápěnými na 25°C
� 10 ha velké 6-jamkové golfové hřiště
� 10 tenisových kurtů, tréningová lezecká stěna, stolní 
tenis, volejbal, házená, basketbal, boccia, šachy
� ranní gymnastika, vodní gymnastika, joga, tai-chi
� kurzy rockn-rollu
� fitness-centrum s masážemi a saunou
� dětský klub rozdělený dle věku dětí, animační 
programy pro děti    
� disco pro mladistvé
� kurzy plavání a potápění
� hlídání dětí za poplatek, úhrada na místě 

VÝLETY
viz … středisko Euronat

DŮLEŽITÉ
� čtyřnozí miláčkové do střediska mohou, na vyžádání, 
musí být na vodítku a za poplatek od 28 EUR/týden (vždy 
pouze 1 domácí zvíře v jedné ubytovací jednotce), hradí 
se na místě
� doporučuje se přivézt si s sebou vlastní jízdní kola, 
slunečník a lehátka
� na plážích občas fouká vítr, doporučuje si s sebou 
přivézt plážové mušle nebo „ohrádky“ (známe z Baltu) 
� je nutno si přivézt vlastní povlečení, ručníky a utěrky
� ložní prádlo je možno si ve středisku zapůjčit, za 
poplatek přibližně 13 EUR/týden, úhrada na místě
� lázeňská taxa asi 0,70 EUR/den a osobu starší 18 let, 
úhrada na místě
� závěrečný úklid je možno si objednat a uhradit na 
místě - přibližně 60-120 EUR
� dětská postýlka pro děti do 2 let na objednání a za 
poplatek asi 16 EUR/týden 
� při příjezdu se skládá kauce od 300 EUR
� příp. poplatek za zapůjčení jízdního kola činí kolem 
42 EUR/týden, úhrada na místě

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

DOPORUČUJEME 

VŽDY BEZ PLAVEK,  
TY POVOLENY POUZE U BARU
JINAK JEN OSUŠKY, ŽUPANY, ….

NOVĚNOVĚ

K DISPOZICI 
K DISPOZICI 

14 SAUN 
14 SAUN 

– ALE – ALE 

I BAZÉNI BAZÉN

www.aquapalace.cz
www.aquapalace.cz

SAUNOVÝ  SVĚT
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Euronat Grayan / Atlantik / Francie
Na Côte d’ Argent, mezi městy Royan a Bordeaux se nachází na ploše 335 ha jedno z největších a nejoblíbenějších 
francouzských naturistických středisek. Moderní chatičky jsou umístěny v piniovém lese, v areálu jsou rozsáhlá 
sportoviště, krytý bazén se sladkou vodou, řada obchodů a stravovacích zařízení, včetně specializovaných obchodů 
s bio-potravinami. K dispozici je rovněž velké dovolenkové centrum s řadou vodních a lékařských terapií - masážní 
trysky a sprchy, vyhřívaný bazén s mořskou vodou a protiproudem, vodní gymnastika, atd. Kroky všech turistů však 
směřují především na rozsáhlou písečnou pláž s dunami, tak typickými pro tuto část atlantského pobřeží. Každý si 
zde najde svoji malou pláž a když slunce zapadá za horizont, může sledovat hru slunce a oceánu. Po západu slunce je 
možno v dunách prožít příjemné chvíle, např. na pikniku. Ubytovací kapacity jsou umístěny v lese ve vzdálenosti 
až 1,5 km od pláže, v jejich blízkosti jsou pak restaurace, bazény, atd.

UBYTOVÁNÍ
v chatkách, bungalovech a mobilhomech, jednoduše 
vybavených, se zařízenými kuchyňskými kouty, WC, 
sprchou a terasou se zahradním nábytkem, většina 
ubytovacích kapacit je soukromým majetkem a tudíž 
rozdílně vybavených
Bordeaux Typ 1 - až pro 3 osoby, ložnice s francouzskou 
postelí, obytná místnost s jídelním koutem a s možností 
přistýlky, kávovar
Campitel Typ 4A - až pro 2 osoby, obytný kout 
s jídelním koutem, ložnice s francouzskou postelí, 
kávovar
Campitel Typ 4B - až pro 2 osoby, obytný kout 
s jídelním koutem, ložnice s francouzskou postelí, 
kávovar
Corvelle Typ 7A - až pro 4 osoby, ložnice s francouzskou 
postelí, další malá dětská ložnice se 2 postelemi pro děti, 
obytná místnost s jídelním koutem, kávovar
Corvelle Typ 7B - až pro 6 osob, ložnice s francouzskou 
postelí, další malá dětská ložnice se 2 postelemi pro děti, 
obytná místnost s jídelním koutem a možností 
2 přistýlek, kávovar 
Campitel Typ 8A - až pro 4 osoby, ložnice 
s francouzskou postelí, ložnice se 2 postelemi, obytná 
místnost, kávovar
Campitel Typ 8B - až pro 4 osoby, ložnice 
s francouzskou postelí, ložnice se 2 postelemi, obytná 
místnost, kávovar, nový v roce 2010
Landes Typ 5 - až pro 6 osob, 2 ložnice, každá 
s francouzskou postelí nebo 2 postelemi nebo 
s palandou, obytná místnost se 2 dalšími lůžky, 
individuální vybavení 
Studio Garrone - pro 2-3 osoby, obytná místnost 
s gaučem, dvoulůžko, přibližně 25 m2, vždy 4 studia pod 
jednou střechou
Garrone 2 - pro 2-3 osoby, jako Studio Garrone, trochu 
jinak rozmístěné postele, asi 25 m2

Périgord - pro 2-4 osoby, ložnice s francouzskou  
postelí, dětská ložnice s palandou, obytná místnost 
s jídelním koutem, zhruba 30 m2, vždy 2 ubytovací 
jednotky pod jednou střechou
Aquitaine - pro 4-5 osob, ložnice s francouzskou postelí 
nebo dvoulůžkem, druhá ložnice se 2 postelemi, obytná 
místnost s gaučem, asi 38 m2, samostatně stojící 
bungalov 
Landais - pro 4-6 osob, ložnice s francouzskou postelí 
nebo dvoulůžkem, druhá ložnice se 2 postelemi nebo 
palandou, obytná místnost s gaučem, pračka, asi 45 m2

Mobilhome 4P Mélezes - až pro 4 osoby, dobře 
vybavený, mikrovlnka, obytná místnost s gaučem, 
ložnice s francouzskou postelí, druhá ložnice se 2 lůžky 
nebo palandou

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ 

DOPRAVA
vlastní - autem

SERVIS
� lékař v určitých hodinách
� prádelna za poplatek
� Wi-Fi a internet za poplatek, úhrada na místě
� půjčovna kol 
� banka 

OBCHODY A GASTRONOMIE
� náměstíčko s obchody s potravinami, pečivem, 

masem, rybami, bio-potravinami, hotovými jídly, vínem, 
drogerií, tiskovinami a denní nabídkou místních specialit
� restaurace, rybí restaurace, zahradní restaurace, grill-, 
snack- aperitiv a plážový bar, internetová kavárna 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� v hlavní sezoně umělecké workshopy, knihovna, 
televizní místnost s SAT-TV, kino, herna, sezonní 
soutěže, taneční zábavy a mezinárodní hry rekreantů
� plavecká hala se 2 vytápěnými bazény, 25x15 a 5x15 
metrů
� lázně s plochou 700 m2 s venkovními bazény 
a sedacími bazény
� tenisové kurty, animační a sportovní program, 
jogging, joga, judo, stolní tenis, gymnastika, minigolf, 
fotbal, volejbal, boccia, zahradní šach, billiard
� jízda na koni, půjčovna kol (pro velký 
zájem doporučejeme přivézt si vlastní)
� sauna, solarium, balet, karate
� široká a dlouhá písečná pláž
� windsurfing na blízkém jezeře a zábava na vlnách 
oceánu
� dětský workshop, mini-club, animace pro děti, taneční 
kurzy pro děti od 6 let, hry v písečných dunách
� na 1400 m2 je k dispozici lázeňské středisko a fitness, 
pod lékařským dohledem - masážní bazén s mořskou 
vodou, gymnastika ve vodě, masáže, sauna, parní lázeň, 
fitness, vnitřní a venkovní odpočívárna, sluneční lázeň, 
hydro-terapie, masážní trysky a sprchy, ... 

VÝLETY
� výlety do jedné z nejznámějších vinařských oblastí 
Médoc s mnoha vinnými sklípky
� Bordeaux, metropole zdejšího kraje,  se starým 
městem z 18. stol.
� departement Gironde se středověkou vinařskou 
vesnicí St.Emilion
� Lacanau s nejvyšší dunou v Evropě u Pilatu
� Biarritz s promenádou a majákem
� Pyreneje, Lourdy
� výstavy, zábavy a divadla v okolních městečkách, 
např. v Arcachonu
� Les Landes, zelený pás lesů podél Atlantiku 
(založen za Napoleona jako ochrana pobřeží před erozí 
způsobovanou větry a vlnami), s řadou jezer
� v okolních městečkách jsou často trhy s místními 
specialitami, o radu se obraťte na recepci či delegáty 
německých CK 

DŮLEŽITÉ
� přibližně do 23. 6. a od 08. 9. je možno si zkrátit pobyt 
na min. 3 noci
� čtyřnohé miláčky je možno vzít s sebou, musí být na 
vodítku a platí se za ně poplatek cca 3-4 EUR/den (za max. 
15 dnů), úhrada na místě, je pro ně vyhrazena část pláž 
� povlečení, utěrky a ručníky nutno přivézt s sebou, 
ložní prádlo možno zapůjčit na místě za cca 12 EUR/os. 
a týden, ručníky za asi 8 EUR/týden, úhrada na místě 
� doporučuje si přivézt i lehátka a slunečníky na pláž
� pro kontrolu při návratech do FKK-resortu budete 
potřebovat fotografii pasového formátu a označení auta 
nálepkou resortu
� při pobytu na min. 21 nocí ubytování v tranzitním 
hotelu Campanillo při cestě tam nebo zpět s bonusem 
asi 40 EUR
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� lázeňská taxa za osoby starší 9 let = přibližně 
0,60 EUR - úhrada na místě
� mimo hlavní sezónu omezení rozsahu služeb
� ubytování bude připraveno v den příjezdu okolo 
17.00 hod.
� ubytování je nutno opustit v den odjezdu do 
10.00 hod
� při příjezdu je nutno složit kauci asi 90-150 EUR 

� dětská postýlka za přibližně 28 EUR/týden, 
obvykle do 23. 6.a od 08.9. zdarma
� vstup do krytého bazénu v ceně ubytování
� za poplatek internet

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 

FRANCIE – ATLANTIK
Francie je po Chorvatsku dalším rájem pro naturisty. Naturismus má v této zemi velice bohatou historii i široké 
zázemí. Desítky až stovky naturistických klubových center, naturistických kempů a rekreačních vesniček nabízí 
prožití dovolené na velice dobré úrovni a za poměrně přijatelné ceny. Kromě již zmíněné Korsiky, která také 
patří k Francii, nabízíme možnost prožití dovolené u Atlantského oceánu mezi Bordeaux a Biarritzem, poblíž 
španělských hranic. U Atlantiku naleznete dlouhé a široké písečné pláže, ohraničené dunami místy přesahujícími 
i stometrovou výšku, rozsáhlé lesy ukrývající jednotlivá, perfektně vybavená rekreační střediska s mnoha bazény, 
sportovišti a zařízeními pro kulturní vyžití. Charakteristickým pro Atlantik je poměrně velký příliv a odliv, kdy 
oceán mnohdy ustupuje desítky až tisíce metrů, silný příboj a místy i silné mořské proudy. O Vaši bezpečnost 
se však velice pečlivě stará značný počet plavčíků... I do FKK-resortů na Atlantiku je možno přijet pouze vlastním 
autem.
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Asi 5 km od Vielle-St. Girons a 50 km severně od známého přímořského lázeňského centra Biarritz se v piniovém lese, 
na rozloze 45 ha, rozprostírá FKK-středisko Arnaoutchot, zkráceně „Arna“. Zde naleznete nejen stabilní obytné přívěsy 
a chaty, ale i obchody, restaurace, 2 venkovní bazény, 1 krytý a vytápěný bazén, sportoviště a kulturní možnosti. 
Od bungalovů vede příjemná, asi 700 m dlouhá lesní cesta k pobřežní duně a Atlantiku. Z Arnaoutchot je možno se 
vypravit na výlet do Pyrenejí, příp. do Lourd, nebo typického baskického městečka Bayonne. U Biarritzu pak můžete 
navštívit muzeum se 6000 modely aut.

Arnaoutchot / Atlantik / Francie                    

UBYTOVÁNÍ
v obytných přívěsech nebo chatách s kuchyňským 
koutem, WC/sprchou a terasou se zahradním nábytkem
Louisiane - až pro 5 osob, obytná místnost s gaučem 
a jídelním koutem, mikrovlnka, ložnice s francouzskou 
postelí, další ložnice se 3 postelemi (palandou nebo 
postelemi), kolem 30 m2 
Chevreuil B - až pro 6 osob, 2 ložnice, obytná místnost 
s velkým gaučem a jídelním koutem, mikrovlnka, ložnice 
s francouzskou postelí, ložnice se 2 lůžky, renovovaný, 
o velikosti 31 m2

Duo - až pro 2 osoby, obytná místnost, ložnice 
s francouzskou postelí, mikrovlnka, asi 23 m2

Fiesta - až pro 4 osoby, obytná místnost, ložnice 
s francouzskou postelí, ložnice se 2 lůžky, kolem  21 m2, 
nemá terasu
Reve - až pro 6 osob, obytná místnost s gaučem/
lůžkem, mikrovlnka, ložnice s francouzskou 
postelí, ložnice  se 3 postelemi, přibližně 38 m2 
Palombe - až pro 6 osob, obytná místnost s gaučem/
lůžkem, mikrovlnka, ložnice s francouzskou postelí, 
ložnice s až 3 lůžky, o velikosti 32 m2

Roulotte - až pro 4 osoby, obytná místnost s jídelním 
koutem, ložnice s francouzskou postelí, ložnice se 
2 lůžky, přibližně 15 m2

Astria - až pro 4 osoby, obytná místnost s jídelním 
koutem, ložnice s francouzskou postelí, ložnice se 
2 lůžky, asi 16 m2

STRAVOVÁNÍ 
vlastní /SV/, v červenci a srpnu je obvykle možno si na 
místě přikoupit polopenzi /HP/ nebo plnou penzi /VP/ 

DOPRAVA
vlastní - autem

SERVIS
� 1x týdně výměna ložního prádla
� Wi-Fi za poplatek
� stanice první pomoci, v hlavní sezóně přítomen denně 
lékař
� trezor a pračka za poplatek, úhrada na místě
� kadeřník, půjčovna jízdních kol a surfů za poplatek, 
úhrada na místě

OBCHODY A GASTRONOMIE
� obchod s potravinami, potřebami na pláž a pobyt 
a časopisy
� pekárna, cukrárna
� restaurace s menu a denní nabídkou, Tapita - rybí 
restaurace
� pizzerie, prodej hamburgerů, grilovaných kuřat
� koktejlový a zmrzlinový bar, bar u bazénu 
ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� v hlavní sezóně taneční zábavy, disco, folklórní 
vystoupení, koncerty, varieté, cirkus, kino, videohry, 
karaoke, knihovna
� v hlavní sezóně sportovní a animační programy pro 
dospělé a děti
� bazénové centrum se 3 velkými bazény, vyhřívanými 
na 28°C (kromě července a srpna), z toho je jeden krytý 
a se skluzavkami  
� venkovní bazény se slunečními terasami a 
perličkovým úsekem (v červenci a srpnu)
� dětské brouzdaliště
� noční koupání v červenci a srpnu
� plavčíky střežená široká a dlouhá písečná pláž 
(v červenci a srpnu) přístupná cca 700 metrů dlouhou 

cestou piniovým lesem
� windsurfing, plachetnice, čluny - v asi 5 km 
vzdáleném středisku na jezeře Lac Léon (textil)
� tenis, stolní tenis, volejbal, basketbal. házená, 
badminton, minigolf, golf, lukostřelba, půjčovna kol 
� Arnaforme wellness - za poplatek na místě 
gymnastika, gymnastika ve vodě, solárium, sauna, 
whirpool, vodní masáže, hammam, kosmetický a body-
salon
� dětský bazén, 23 metrů dlouhý tobogán
� dětský, juniorský a plážový klub
� disco pro juniory
� v hlavní sezóně kurzy pro děti - tenis, golf, lukostřelba 
a mini-klub 

VÝLETY
viz … středisko Euronat 

DŮLEŽITÉ
� při příjezdu je nutno složit kauci ve výši asi 150 EUR 
� příjezd jednotlivců pouze na vyžádání
� ubytování bude připraveno v den příjezdu okolo 
17.00 hod., ubytování je nutno opustit v den odjezdu 
do 9.00 hod. 
� čtyřnozí miláčkové menších ras do střediska mohou 
za poplatek až 36 EUR/týden, nutno je mít na vodítku, 
úhrada na místě
� lázeňská taxa pro osoby starší 13 let asi 0,61 EUR/den 
- úhrada na místě (platí pro ubytování v Typ Lousiane až 
Palomba)
� lázeňská taxa v ceně pobytu (platí pro ubytování Typ 
Roulotte až Astria)
� povlečení je možno si za asi 10 EUR/os. 
a týden zapùjčit na místě, úhrada na místě
� přibližně do 30. 6. a od 25. 8. možno přijet i na min. 
2 noci, mimo hlavní sezónu omezení rozsahu služeb
� doporučuje se přivézt si s sebou plážovou mušli 
nebo „ohrádku“ známou z Baltu, na pláži občas fouká 
vítr
� nejsou k dispozici lehátka a slunečníky, doporučuje se 
přivézt si vlastní, stejně jako jízdní kola
� je nutno si přivézt vlastní povlečení, ručníky a utěrky
� závěrečný úklid na vyžádání = asi 93 EUR, úhrada na 
místě

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 
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Nejluxusnější evropské naturistické středisko v naší nabídce. Hotel umístěný na dlouhé a široké písečné pláži nedaleko 
Almérie (přibližně 1,5 km je FKK – část), 6 km severně od přístavního městečka Garrucha a pár minut autem od 
střediska Vera, poskytuje nejen velice pohodlné ubytování, ale i mnoho dalších služeb. V restauraci je možnost 
stravování formou bufetu, dále jsou k dispozici zábavní podniky jak pro dospělé, tak i pro děti. Samozřejmostí je bazén 
v hotelovém „dvoře“, kruhové vany v koupelnách a satelitní televize na pokojích. Na pokojích je instalována ventilace 
a termální skla v oknech, byla zabudována klimatizace. Středisko slouží naturistům již řadu let a před sezónou 2006 
bylo celé modernizováno. Můžete si pronajmout i prezidentský appartement pro 2 osoby s vlastním bazénem, nebo 
Playa-Suite, rovněž pro 2 osoby, kde je vlastní bazén 4x12 m pro 3 Suity. Vzhledem k cenám nápojů doporučujeme 
„all inclusive“ režim. Vera Playa navazuje severním směrem na FKK - středisko Vera Natura.

Vera Playa / C. de Almeria / 
Španělsko 

UBYTOVÁNÍ
všechny typy ubytování, pokoje i appartementy, 
disponují klimatizací, stropním ventilátorem, termálními 
okny, SAT-TV, přímým telefonem, koupelnou s kulatou 
vanou, WC a fénem, balkonem nebo terasou 
Typ 1/DZ - hotelový pokoj pro 2-3 osoby, 2 lůžka 1,05x2 
m, gauč jako příp. přistýlka, minibar
Typ 2/EZ - hotelový pokoj pro 1 osobu, 1 velká postel 
1,35x2 m, minibar
Typ 3/Studio - pro 2-4 osoby s kuchyňským 
koutem, obytnou ložnicí se 2 postelemi a gaučem a příp.
přistýlkou pro dítě (typ 3A jako hotelový pokoj, Typ 3B 
jako appartement)
Typ 4/Appart. - pro 2-4 osoby s kuchyňskou 
linkou, obytná místnost s velkým gaučem, ložnice se 
2 postelemi 
Suite Playa - až pro 2 osoby, 1. patro, ložnice se 
dvoupostelí a vířivkou, navíc sprchový kout, bazén 4x12 
m společný pro 3 suity, výhled na moře
Master-Suite - jako Suite Playa, navíc kuchyň, čajová 
místnost, vlastní bazén, výhled na moře

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ ve studiu a appartementu, v hotelových 
pokojích, studiu a suitách snídaně /UF/, polopenze /HP/, 
polopenze s nápoji /HP+/, all-inclusive /ALL/ 
snídaně = bohatý snídaňový bufet, 
oběd = obědový bufet 
večeře = bohatý bufet s velkým výběrem studených 
a teplých pokrmů, v případě /HP+/ jsou v ceně stravování 
zahrnuty nealkoholické nápoje, pivo, domácí víno (pouze 
k jídlu)
all-inclusive = plná penze, vč. nealkoholických nápojů, 
piva a domácích vín, na hotelovém baru v době 
8-24 hod. nealkoholické a alkoholické nápoje s výjimkou 
drahých vín, sektů a destilátů, občerstvení na bazénovém 
baru v době 11-14 hod. 

DOPRAVA
� vlastní – autem, příp. vlakem
� letecká z Prahy, kombinovaná se zapůjčením 
osobního auta na celou dobu pobytu systémem AIR/
FKK/AIR nebo transferem autem taxi - předpokládané 
ceny vám sdělíme na vyžádání, zejména cena letecké 
přepravy se mění s termínem a dopravcem a typem 
přepravy (linkový či charterový let)
� letecká z asi 15 letišť v Německu a Rakousku - 
v tomto případě je již transfer z/na letiště zahrnut do 
ceny letecké přepravy, většinou charterové 
� cílové letiště Almeria

SERVIS
� vstupní hala s panoramatickým výtahem
� lékařská péče za poplatek na místě
� denní úklid, výměna ložního prádla, ručníků a osušek 
na vyžádání
� lehátka a slunečníky u bazénu zdarma 
� za úhradu na místě - prádelna, pokojový trezor, 
lehátka a slunečníky na pláži, internetový koutek, 
půjčovna aut, kadeřník
� sluneční terasa
� wi-fi = jedna hodina zdarma

OBCHODY A GASTRONOMIE
� kromě hotelové restaurace a baru jsou k dispozici 
- bar u bazénu (od 13 hod.), plážový grill/restaurace 
s krytou terasou, snack-bar, aperitiv- a plážový bar, 
kavárna, zmrzlinový bar
� další restaurace v blízkém okolí hotelu
� malý supermarket před hotelem (nemá v nabídce 
maso a ryby), velký supermarket vzdálený 5 minut jízdy 
autem

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� animační programy, společenské hry, volby Miss, bar 
caribe, disco, taneční večery, taneční kurzy
� bazénový komplex, do poloviny června a od počátku 
září i malý vnitřní bazén
� stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, zahradní šachy, 
půjčovna kol, turnaje ve stolním tenise, volejbalu 
a petanque
� malé fitness-centrum, aqua-gymnastika, vodní 
volejbal
� za úhradu na místě - v blízkosti hotelu velký aquapark, 
sportovní areál s tenisovými kurty, golfové hřiště 2x18 
jamek, potápěčská škola
� dětský koutek
� večerní výlet autovláčkem po okolí

VÝLETY
� široká nabídka organizovaných i neorganizovaných 
výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí hotelu 
- informace na recepci
� ...viz. středisko Poblado Naturista

DŮLEŽITÉ
� dlouhá, široká pláž, pozvolné dno, na kraji drobné 
kamínky, vhodné pro rodiny s dětmi, pláž je výborně 
udržovaná
� čtyřnozí miláčkové do hotelu mohou, za poplatek
� doporučujeme pobyt rodinám s dětmi, v letní sezóně 
je pro ně připraven bohatý program
� k bazénu i k moři je možno si každý den ráno 
bezplatně vyzvednout velké osušky (oproti kauci)
� po příjezdu obdržíte čipovou kartu, která otevírá nejen 
Váš pokoj, ale i bránu na pláž a slouží k prokázání nároku 
na stravu a načtení útraty „na pokoj“
� v celém objektu se můžete v době od 8 do 20 hod. 
pohybovat bez oblečení, k večeři je nutno chodit ve 
formálním oblečení
� přísný zákaz fotografování, kouření povoleno jen ve 
vyhrazených prostorách
� hlídané hotelové parkoviště cca 11 EUR/den, 68 EUR/
týden (parkování před hotelem je zdarma)
� pro malé děti k dispozici sedačky a dětská strava
� dětský klub
� je možný pobyt i na min. 3 dny

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 
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Středisko Vera Natura v naturistické oblasti Vera na Costa de Almeria disponuje širokou nabídkou ubytování. Původní 
objekty Vera Natura a nové objekty Parque Vera jsou vybudovány v 1. linii, v podstatě sousedící s dlouhou a širokou 
písečnou pláží nebo do vzdálenosti 150 metrů od ní, objekty La Menara jsou situovány ve 2. linii, vzdálené od moře 
asi 200 metrů a Torremar Natura ve 3. linii, vzdálené od moře cca 250 metrů, stejně jako objekty Bahi de Vera, 
vzdálené od moře cca 300 metrů. Každá z těchto částí naturistické vesničky je postavena ve vlastním architektonickém 
stylu. Ve všech těchto objektech naleznete různé typy bazénů - dětské, venkovní, kryté, kvetoucí zahrady a část 
sportovišť. Vesnička navazuje na pláže známého FKK-hotelu Vera Playa a je 6 km vzdálená od rybářského městečka 
Garrucha. 

Poblado Naturista / C. de Almeria / 
Španělsko  

UBYTOVÁNÍ
v komfortních appartementech buď v přízemí či patře, 
některé větší pak mezonetového typu, s terasou 
nebo balkonem, s výhledem do zahrady a na bazén. 
Appartementy jsou soukromé, individuálně zařízené, 
kuchyně jsou perfektně vybaveny potřebnou technologií, 
včetně kávovaru, mikrovlnky, minipekárny, pračky, ve 
většině je SAT-TV, samozřejmostí jsou vlastní sprchy 
nebo vana a WC
Vera Natura - přímo u vstupu k moři, velký bazén, 
panoramatický vnitřní bazén, dětský bazén, petang, 
fotbal a volejbal na pláži  
Typ 2 - až pro 4 osoby, obytná místnost s gaučem, 
kuchyňkou a jídelnou, ložnice s francouzskou postelí 
nebo 2 postelemi
Typ 3 - až pro 6 osob, jako Typ 2, navíc další ložnice 
s francouzskou postelí nebo 2 postelemi 
Typ 5 Duplex - až pro 6 osob, jako Typ 3 ale mezonetový 
typ, obytná místnost a 1. ložnice v přízemí, 2. ložnice 
v patře, vždy s francouzskou postelí nebo 2 postelemi
Parque Vera - asi 150 metrů od pláže, v zahradě 
s lehátky, bazénem s večerním barevným osvětlením
Typ 6 - až pro 4 osoby, obytná místnost s gaučem, 
kuchyňkou, jídelnou, ložnice s francouzskou postelí nebo 
2 postelemi
Typ 7 - až pro 6 osob, jako Typ 6, navíc další ložnice
Torremar Natura - přibližně 250 metrů od pláže, bazén 
s lehátky, dětské hřiště a brouzdaliště, vytápěný vnitřní 
bazén, „textilní“ plážová kavárna a restaurace 
v sousedství, minigolf
Typ 8 - až pro 2 osoby, obytná místnost s jídelním 
koutem a kuchyňkou, ložnice s francouzskou postelí 
nebo 2 postelemi
Typ 9 - až pro 4 osoby, jako Typ 8, navíc další ložnice 
s francouzskou postelí nebo 2 postelemi
La Menara - asi 200 metrů od pláže, v zahradě 
s bazénem a dětským brouzdalištěm, v maurském stylu, 
v klidné části
Typ 10 - až pro 4 osoby, obytná místnost s gaučem, 
jídelním a kuchyňským koutem, ložnice s francouzskou 
postelí nebo 2 postelemi, malá zahrádka nebo terasa
Bahia de Vera - asi 300 metrů od pláže, v zahradě 
s bazénem, dětským brouzdalištěm, vnitřním bazénem, 
malým tenisovým kurtem a dětským hřištěm
Typ 12 - až pro 4 osoby, obytná místnost s gaučem, 
ložnice s francouzskou postelí nebo 2 postelemi
Typ 13 - až pro 6 osob, jako Typ 12, navíc další ložnice 
s francouzskou postelí nebo 2 postelemi 

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ 

DOPRAVA
viz … středisko Vera Playa

SERVIS
� 1x týdně výměna ložního prádla, 2x týdně výměna 
ručníků
� recepce v části Vera Natura
� parkoviště za úhradu na místě 
� půjčovna aut
� internetová přípojka
� závěrečný úklid zdarma 

OBCHODY A GASTRONOMIE
� velký supermarket je přibližně 300 metrů s denní 
nabídkou pěčiva a potravin
� v blízkém městečku Garrucha řada supermarketů, 
obchodů a týdenních trhů
� restaurace s barem na pláži
� poblíž Torremar Natura „textilní“ restaurace a kavárna 
� obchůdky, restaurace a bary v blízkém FKK-hotelu 
Vera Playa 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� v okolí střediska je řada musik-barů
� možnost zábavy v blízkém FKK-hotelu Vera Playa
� půjčovna loděk
� mimo areál a za úhradu na místě - aquapark, tenis, 
golfové hřiště, potápěčská škola, masáže

VÝLETY
� na historické a stavební památky bohatá města 
Granada a Cordoba
� horská oblast Los Filabres
� národní park Cabo de Gata-Nijar
� hory Sierry Nevady 

DŮLEŽITÉ
� Vaši čtyřnozí miláčkové mohou do resortu pouze na 
vyžádání a za poplatek přibližně 8 EUR/den, úhrada na 
místě
� možno rezervovat za poplatek parkovací místo
� děti do 2 let, bez služeb = zdarma, dětská postýlka 
zdarma na vyžádání
� je možný pobyt i na min. 3 noci
� při pobytu na min. 21 nocí 1 nocleh v tranzitním 
hotelu Campanille ve Francii při cestě tam nebo zpět 
s bonusem 25 EUR

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK 
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Naturistické středisko, vzdálené pouhých 10 km jižně od Cartageny, u pláže obklopené mohutnými pobřežními skalami 
a nabízející vše, od jemného písku po větší oblázky. Středisko velké 100 ha je koncipováno jako FKK-kemp, je však 
vybaveno i komfortními bungalovy a je v provozu celoročně - je zde evidováno 320 slunečných dnů v roce. Koupání je 
vhodné pro děti, vstup do vody je velmi pozvolný. Voda v moři je zde podstatně teplejší než na Costa del Sol. 
K dispozici jsou i dva bazény. Středisko je velmi vhodné i pro vyznavače potápění a lovu ryb - podmořská fauna je zde 
velice pestrá, náš klient zde chytil na udici například i téměř metrového mečouna. Pokud se k Vám Neptun obrátí zády 
a udice zůstane prázdná - pak máte možnost využít služeb zdejších restaurací. 

El Portus / C.Calida / Španělsko    

UBYTOVÁNÍ
v plně vybavených mobilhomech v kempu, blízko pláže, 
s kuchyňským koutem, WC, sprchou a terasou
Typ A - až pro 4 osoby, ložnice s dvoulůžkem a obytná 
místnost s gaučem 
v plně a individuálně vybavných mobilhomech na 
přírodní terase, s výhledem na zátoku, okolní hory 
a moře, s vybavenou kuchyňkou, velkou chladničkou, 
WC, sprchou nebo vanou, terasou a zahradním 
nábytkem
Typ B - až pro 4 osoby, ložnice s dvoulůžkem, obytná 
místnost s kuchyňkou, další malá místnost se 2 
postelemi
Typ BS - pro 2-5 osob, jako Typ B, navíc malá místnost 
s 1 lůžkem a zimní zahrada, grill, TV (jen španělské 
programy)
v appartementech v dvoupatrové budově Hacienda 
Montalvo, vystavěné na přírodní terase, část 
appartementů vhodná pro invalidní klienty (na vyžádání)
Typ D - až pro 4 osoby, 1 ložnice s francouzským lůžkem, 
obytná místnost s gaučem, kuchyňka s mikrovlnkou, 
keramickou varnou plochou, SAT-TV, klimatizace, 
koupelna s vanou a WC, balkon nebo terasa, 30 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ 

DOPRAVA
viz … středisko Vera Playa, cílové letiště Alicante, nebo 
Murcia 

SERVIS
� týdně výměna ložního prádla a ručníků
� letní bazén v blízkosti pláže
� půjčovna aut
� na místě možno v recepci zakoupit stravování 
(snídaně nebo polopenze)
� krytý bazén v Hacienda Montalvo

OBCHODY A GASTRONOMIE
� v areálu obchod s potravinami, nápoji a zbožím denní 
potřeby, v sezóně 3x týdně přijíždí auto s rybami
� restaurace na přírodní terase, stejně jako aperitif-bar

� bar-restaurace u pláže (otevřeno červenec-srpen 
a v červnu koncem týdne) 
� mnoho obchodů a restaurací v nedaleké 
Cartagene

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� kurzy vaření španělských specialit, taneční kurzy 
� velký letní bazén v blízkosti pláže (červen-září) 
� vytápěný bazén se zatahovací střechou na přírodní 
terase v ostatní době
� stolní tenis, volejbal, petanque, výlety do okolí
� v hlavní sezóně jóga, aerobik, aquaerobik, vodní sporty
� za úhradu na místě - welness-centrum v Hacieda 
Montalvo, jacuzzi, sauna, fitness, tenis, potápěčská 
škola, vodní lyže, půjčovna loděk a člunů
� dětské hřiště, dětský animační program v hlavní sezóně

VÝLETY
� možnost řady výletů do blízkého i vzdálého okolí, 
podrobné informace naleznete v recepci, kde vám i rádi 
poradí

DŮLEŽITÉ
� čtyřnohé miláčky je možno s sebou přivézt, nemohou 
však na pláž, k bazénu a do restaurace
� v této části Španělska může občas dojít ke 
krátkodobému výpadku dodávky vody
� bungalovy Typ B, BS a C jsou soukromým majetkem 
a jsou individuálně vybavené
� bungalovy Typ A jsou umístěny blízko sebe a mohou 
být v jejich blízkosti postaveny stany a obytné přívěsy 
kempujících rekreantů
� středisko je ve svahu
� nové wellness-centrum s masážemi, hydroterapiemi, 
fitness
� při pobytu na min. 21 nocí 1x tranzitní hotel při cestě 
tam nebo zpět nocleh v hotelu Campanilla s bonusem 
25 EUR 

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

KDE A JAK 
NÁS MŮŽETE 
KONTAKTOVAT
VIRTUÁLNĚ = www.naturtravel.cz, www.dovolenabezplavek.cz, 
www.plavby-jadran.cz
E-MAILEM = info@naturtravel.cz, info@plavby-jadran.cz
TELEFONICKY = 257 317 946, 603 418 474  
OSOBNĚ = v sídle firmy, v Černošicích, dr.Janského 1045
                       v Čestlicích, v průběhu příp. Nocí naturistů
                       na jachtách Silva a Vjeko
Minimálně 1-2x měsíčně vám zašleme aktuální informace
prostřednictvím našeho Newsletteru (pokud známe vaši 
mailovou adresu)

RÁDI VÁM PORADÍME A PŘIPRAVÍME 
VÁM „DOVOLENOU NA MÍRU“

?

!

PŘÍJEZD
Pokud je v našem katalogu 
u FKK-střediska uvedeno 

příjezd/odjezd DENNĚ, pak máte 
možnost přijet a odjet kterýkoliv 
den v týdnu a být zde libovolně 
dlouho, minimálně však 7 nocí 
(není-li uvedeno v textu jinak). 
Obdobně máte možnost, je-li 
např. uvedeno příjezd/odjezd 

STŘEDA a SOBOTA, prodloužit 
si pobyt příjezdem a odjezdem 

v těchto dnech.

 ODJEZD
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Ve slunečné Andalusii, jen 4 km od známého letoviska Estepony, můžete vidět nejen ohnivý tanec flamengo, zasněžené 
vrcholky Sierra Nevady a gibraltarskou skálu, ale je tady i naturistické středisko Costa Natura. Léto zde na jihu trvá 
od května do října, středisko je navíc v provozu celoročně, a tak je možno využívat zdejší písečné pláže i mimo hlavní 
sezonu. Zároveň je možno využít příjemnějšího klimatu pro výlety do historicky cenného okolí, v zimním období 
případně i k lyžování v horách Sierry Nevady. Appartementy jsou zasazeny do parkového prostředí plného květin. 
Samozřejmostí je volně přístupný bazén se solárně vyhřívanou vodou, supermarket, restaurace, snack-bar. Naturisté 
mají k dispozici 500 metrů dlouhou FKK pláž. 

Costa Natura / C. del Sol / 
Španělsko  

UBYTOVÁNÍ
Soukromé appartementy v maurském stavebním stylu, 
individuálně zařízené, s vybavenými kuchyňkami, 
mikrovlnkou, kávovarem, toasterem, SAT-TV (španělské 
programy), telefonem, WC, sprchou a terasou nebo 
předzahrádkou
Studio Typ E - až pro 2 osoby, obytná ložnice, dětská 
postýlka možná, o velikosti 21 m2

App. Typ A2/C - pro 2-4 osoby, velká, opticky předělená 
obytná místnost ložnice se 4 lůžky, asi 32 - 40 m2

App. Typ A1 - pro 2-5 osob, velká, opticky předělená 
místnost, jedna nebo 2 ložnice, přibližně 42 m2 

App. Typ B - pro 2-6 osob, velká, opticky předělená 
ložnice a obyt. místnost, asi 42 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ 

DOPRAVA
viz … středisko Vera Playa , cílové letiště Malaga

SERVIS
�  pokojový servis, 1x týdně výměna ložního prádla 
a úklid, 2x týdně výměna ručníků
� lehátka uvnitř resortu zdarma, na pláži za poplatek, 
úhrada na místě
� za poplatek pračka, půjčovna aut
� akceptace karet VISA a MASTERCARD, nejbliží 
bankomat v Estepone

OBCHODY A GASTRONOMIE
� diskontní obchod vzdálený přibližně 200 metrů, velký 
supermarket asi 500 metrů od resortu a řada obchodů 
ve 4 km vzdálené Estepone
� restaurace se španělskou a internacionální nabídkou 
jídel, snack- a aperitiv-bar
� mnoho restaurací v blízkém okolí

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� animační program a večerní zábava 
� vytápěný bazén

� stolní tenis, volejbal, sauna, whirpool, masáže, 
petang, jóga
� tenis a golf v blízkosti resortu
� vytápěné brouzdaliště pro děti, dětské animační 
programy

VÝLETY
� resort je ideálním výchozím bodem pro řadu výletů 
po fascinujícím jižním Španělsku, s výlety vám poradí na 
recepci, je organizována i řada autobusových výletů
� Nerja - balkon Evropy, s nádhernými výhledy na 
Středozemní moře
� Mount Calamoro v Benalmadene, s lanovkou do výše 
769 m n.m. opět s krásnými výhledy na Costa del Sol
� Estepona s krásným starým městem, hodinovou věží, 
býčí arénou
� světoznámé architektonické perly Andalusie - Malaga, 
Cordoba, Granada, Sevilla, Cadíz
� anglická enkláva Gibraltar
� možnost jednodenního lodního výletu do Afriky, 
do španělského teritoria Ceuty 

DŮLEŽITÉ
� čtyřnohé miláčky není možno v tomto středisku mít 
s sebou 
� celé středisko je vyhrazeno pouze pro pěší, auta je 
nutno ponechat na parkovišti na okraji střediska
� je nutno při příjezdu složit kauci přibližně 20 EUR, 
za vstupní Chip kartu
� všechny bungalovy jsou soukromým majetkem 
- individuálně vybavené 

DOPORUČUJEME
cestovat do tohoto střediska mimo hlavní sezónu, 
nejlépe začátkem června a spojit relaxaci u moře 
s cestováním po Andalusii - obzvlášť ideálně položená 
lokalita

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

TABULKOVÉ CENY UVEDENÉ V KATALOGU 
A NA WEBU CK N-T OBSAHUJÍ

�  ubytování dle textu a popisu jednotlivých ubytovacích kapacit v přílušné lokalitě
�  stravování dle textu u příslušné lokality, tzn. All-inclusive /ALL/ nebo plnou penzi /VP/, polopenzi /HP/, pouze 
snídani UF/, resp. vlastní stravování /SV/
�  dopravu dle textu uvedeného u příslušné lokality. Pokud je doprava zahrnuta v ceně pobytu/zájezdu, pak je 
zahrnuta do ceny včetně všech poplatků a příplatků s dopravou spojených.
�  pobytové, resp. lázeňské taxy, pokud jsou v příslušné lokalitě hrazeny prostřednictvím CK N-T (jsou zahrnuty 
buď přímo v ceně ubytování nebo uvedeny/připočteny dle informace v odstavci „Úhrada při zaknihování rekreace“
�  v případě zájezdu pojištění pro případ úpadku CK N-T, náklady na odbavení klienta, příp. delegáta, průvodce 
či vedoucího zájezdu

REKREACE OZNAČENÁ „EU“ = INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKA/KALKULACE 
 

klient na základě svého individuálního požadavku obdrží od CK N-T konkrétní cenovou nabídku.

TABULKOVÉ CENY NEOBSAHUJÍ:
cenu fakultativní dopravy a poplatky s ní spojené (např. bus, trajekt, parkovné, apod.), volitelné cestovní 

pojištění, pobytové/lázeňské a přihlašovací poplatky hrazené klientem až na recepci v příslušné lokalitě, 

fakultativní výlety a služby, poplatky za dětskou postýlku, psy, atd. (viz DŮLEŽITÉ u jednotlivých lokalit).
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Na Costa Dorada, 270 km na jih od francouzsko-španělských hranic, hodinu jízdy autem od Barcelony a nedaleko 
Tarragony, pouhé 2 km od L´Hôspitalet de l´Infant je umístěn přímo na břehu Středozemního moře jeden z nejlepších 
španělských kempů, El Templo del Sol. Španělsko-maurská architektura, 1,7 km dlouhá písečná pláž, 1300 m2 bazénů 
ve 3 kaskádách, restaurace, bary, obchod, sportoviště, ale i výlety do blízké Tarragony, Barcelony, Montserratu - to vše 
máte možnost poznat. 

El Templo del Sol / C.Dorada / 
Španělsko

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené, stabilně umístěné mobilní chatky, 
s vlastním sociálním zařízením - sprcha/WC 
a klimatizací/otopem, obytnou částí s gaučem 
a kuchyňským koutem s mikrovlnkou a kávovarem, 
předzahrádkou se zahradním nábytkem 
Typ 1 - až pro 3 osoby, ložnice s francouzskou postelí, 
obytný kout s 1 lůžkem
Typ 2 - pro 2-4 osoby, obdobný jako Typ 1
Typ 3 - pro 2-6 osob, obytný kout s 1 lůžkem, ložnice 
s francouzskou postelí, druhá malá ložnice se 
2 postelemi nebo palandou

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/ 

DOPRAVA
vlastní dopravou - autem 

SERVIS
� za úhradu na místě - prádelna, kadeřník, internet, 
parkování uvnitř areálu
� bankomat
� lékař a lekárna přibližně 2 km

OBCHODY A GASTRONOMIE
� dobře zásobený supermarket s pekařstvím, před a po 
sezóně omezený sortiment
� další nákupní možnosti a restaurace v okolí
� restaurace, pizzerie, aperitiv- a bazénový bar cca od 
konce května do poloviny září

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� kino, animační program v hlavní sezóně 3x týdně, 
taneční večery

� plážový volejbal, stolní tenis
� bazénový komplex, velký whirpool
� za úhradu na místě - minigolf
� přibližně 1,7 km dlouhá písečná FKK-pláž se 
sprchami, na pláž vedou schody
� dětské hřiště, dětský bazén, animace pro děti v hlavní 
sezóně 

VÝLETY
� Tarragona - historické centrum, římský amfiteater, 
přístavní muzeum
� tématický park Port Aventura nedaleko Tarragony
� Tortosa v blízkosti města Ametlla de Mar 
s historickými hradbami, hradem, palácem 
a katedrálou
� Reus, Cambrils, Salou, ...

DŮLEŽITÉ
� přítomnost Vašich čtyřnohých miláčků není vítána, 
stejně jako Vašich radiopřijímačů a dalších zdrojů 
hluku
� FKK v ubytovacím prostoru, na pláži, v bazénu, 
v sanitárních zařízeních a na komunikacích mezi nimi, 
naopak v restauraci, baru, supermarketu a recepci vždy 
oblečeni
� na pláž vede poměrně vysoké schodiště, není vhodné 
pro nemocné osoby 
� je možno si zapůjčit povlečení za poplatek asi 6 EUR/
týden a postel, jinak nutno si přivézt vlastní povlečení 
a ručníky 
� nutno být držitelem INF-Holliday karty (zajistí naše CK 
za přibližně 550 Kč/os. starší 16 let)

Termíny, ceny, slevy … viz CENÍK
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

ŠPANĚLSKO – STŘEDOMOŘÍ
Španělsko - jedna ze zemí, kde vliv katolické víry je velice zřetelný. A přesto - i zde je možno prožít naturistickou 
dovolenou. Nabízíme Vám naturistická střediska v jižní části Pyrenejského poloostrova, na pověstné Costa 
del Sol a na sousedních Costa de Alméria a Costa Blanca. Tato střediska jsou jižněji než Baleárské ostrovy, 
tj. především Mallorca a Ibiza. Proto jsou také střediska Costa Natura a El Portus v provozu celoročně, mimo 
sezonu je počasí vhodné nejen ke koupání, ale i k poznávání okolních krás. Musíme Vás však upozornit, že 
voda Středozemního moře je zejména na Costa del Sol poněkud chladnější, především se zde projevují vlivy 
chladnějších proudů vod z Atlantského oceánu. V horkých slunečných dnech to však není na závadu, kromě toho 
ve všech střediscích jsou k dispozici bazény... Střediska na jihu Španělska jsou výbornou základnou pro výlety 
do architektonických perel – Granady, Sevilly, Cordóby, Cadizu, vzhledem k místnímu horkému podnebí však 
doporučujeme cestovat mimo prázdninové měsíce. 
V severovýchodní části Španělska najdete Katalánsko, oblast ohraničenou vysokými horami Pyrenejí a pobřežím 
Středozemního moře - skalnatou Costa Bravou, hustě osídlenou velkou Barcelonou, rovinatou Costa Doradou 
a vlhkou, úrodnou deltu řeky Evro. Tato pobřežní oblast nabízí turistům jak romantické zálivy s piniovými lesy, 
tak i dlouhé písečné pláže vroubené známými turistickými středisky, stejně jako města bohatá na historické 
památky i moderní stavby. Chloubou a hlavním městem Katalánska je Barcelona. V samotném městě zejména 
gotická katedrála, gotická čtvrť, Kolumbův pomník,Velký královský palác, muzea, bulvár Ramblas a díla Antonia 
Gaudího (zejména dosud nedokončená katedrála Sagrada Familia). Naleznete zde i mnoho staveb z období 
Olympijských her v roce 1992 a nedaleko města dále pak proslulý Montserrat, benediktýnský klášter postavený 
vysoko v horách. Na katalánském pobřeží pak naleznete i řadu dalších pamětihodností, zejména v Tarragoně. 
Vynechat nelze ani výlet do Andorry.
Do FKK-resortů na Pyrenejském poloostrově je možno cestovat vlastním autem, vzdálenost z ČR je to však 
velmi značná, vyžadující cca 1-2 noclehy po cestě, pokud však nepospícháte, pak je možno nalézt řadu velice 
zajímavých tras přes Pyreneje, Alpy, Švýcarsko, atd.
Další možností je cestovat letadlem, ať již z letiště v Praze nebo z letišť v Německu či Rakousku, s následným 
transferem do resortu vozem taxi nebo zapůjčeným autem na letišti (zajistíme). Pokud chcete kromě pobytu na 
pláži i cestovat po Španělsku, pak je samozřejmě výhodnější si auto na letišti zapůjčit.    
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V jižním Španělsku, 28 km východně od Malagy, přímo na oblázkovopísečné pláži leží malý naturistický resort 
Almanat. V subtropickém klima, uprostřed banánovníků, pomerančovníků, citronovníků, kaktusů a orchideí jsou 
umístěny zařízené mobilhomy. Ve 2 km vzdáleném městečku Torre del Mar pak rekreanti naleznou řadu obchodů a 
restaurací. Přímo v areálu mají návštěvníci k dispozici velký venkovní bazén, vnitřní vyhřívaný bazén, jacuzzi, saunu, 
sportoviště, nabídku výletů např. do Malagy, Gibraltaru, Cádizu, příp. trajektem do marockého Tangeru či španělské 
Ceuty. Na pokojích je instalována ventilace a termální skla v oknech, byla zabudována klimatizace. 

Almanat / Costa del Sol / Španělsko      

UBYTOVÁNÍ
klimatizované a vytápěné mobilhomy, obytná místnost 
se sedacím koutem (možno použít jako další lůžko), 
kompletně vybavený kuchyňský kout, mikrovlnka, 
chladnička, ložnice s francouzskou postelí pro 2 osoby, 
dětská ložnice se 2 postelemi, SAT-TV, sprcha/WC, krytá 
terasa, parkoviště
Typ 1 Standard- pro 2-4 osoby, 28 m2

Typ 2 Superior - pro 2-4 osob, jako Typ 1, 31 m2  
Typ 3 Plus - pro 2-5 osob, jako Typ 1, v dětské ložnici 
3 postele 
Typ 4 Comfort – až pro 5 osob, jako typ 1, navíc 
hydromasážní sprcha a výhled na moře

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/, v letní sezóně je možno si na místě zakoupit 
polopenzi /HP/

DOPRAVA
viz … středisko Vera Playa, cílové letiště Malaga 

SERVIS
� výměna ložního prádla a úklid 1x týdně
� za poplatek na místě - pračka, internet, Wi-Fi
� lékař, lekárna, pošta a bankomat v Torre del Mar

OBCHODY A GASTRONOMIE
� malý supermarket od června do října
� restaurace s plážovým barem (od 19:00 povinně 
v oblečení)
� snackbar s nabídkou snídaní
� řada obchodů a restaurací v nedalekém městečku 
Torre del Mar 
� prostor pro grilování

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� částečně písečná, částečně oblázková FKK-pláž se 
sprchami
� velký venkovní bazén, krytý a vyhřívaný vnitřní bazén 
s jacuzzi
� fitness, sauna, lehátka, kino
� animační programy pro dospělé a děti v červenci 
a srpnu
� dětské hřiště
� volejbal, basketbal, petang, stolní tenis, fotbalové 
hřiště
� prostory pro lehkou atletiku a minigolf
� aerobic

VÝLETY
� Malaga, Gibraltar
� Granada, Cordoba 
� Sevilla, Cádiz
� Ronda
� Sierra Nevada

DŮLEŽITÉ
� Vaši čtyřnozí miláčkové nejsou ve středisku 
vítáni
� pro vstup na pláž obdržíte v recepci magnetickou 
kartu po složení kauce

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

Španělsko
země historických

a architektonických 
památek
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V typicky španělském stylu je vystavěn luxusní resort Casa de Libertad. V údolí Jalon, několik kilometrů od pobřeží 
Středozemního moře, od Costa Blancy se zajímavými městečky Denia, Calpe nebo Benindorm umístěné středisko 
poskytuje prostor pro velmi klidnou dovolenou. 

Casa de Libertad / C. Blanca /  
Španělsko

UBYTOVÁNÍ
ubytování je možno ve dvou typech velmi dobře 
zařízených suit, s kompletně vybavenou terasou 
s výhledem na bazén a okolní hory, suity dále 
disponují zařízenou obytnou místností s velkou 
„king-size“ postelí, TV pro DVD, vlastní koupelnou se 
sprchou/WC
Rose Suite Typ 1 - až pro 2 osoby, asi 20 m2

Mahagoni Suite Typ 2 - až pro 2 osoby, navíc vana 
a bidet, o velikosti 13 m2

STRAVOVÁNÍ
snídaně /UF/, možno si na místě přikoupit 
polopenzi /HP/, tzn. obědy nebo večeře

DOPRAVA
viz … středisko Vera Playa, cílové letiště Alicante 

SERVIS
� kontinentální snídaně v ceně ubytování
� 1x týdně výměna ložního prádla, 2x týdně výměna 
ručníků a osušek k bazénu
� volně k dispozici chlazené nápoje
� Wi-Fi, společenská místnost s krbem a velkou televizí 
s britskými programy (majitelé jsou Angličané)
� možno si dokoupit oběd nebo večeři, úhrada 
na místě
� slunečníky a lehátka u bazénu zdarma
� soukromé parkoviště

OBCHODY A GASTRONOMIE
� kontinetální snídaně a příp. oběd/večeře
� restaurace a supermarket v okolních vesnicích 
a městečkách
� velký supermarket v Benisse nebo Orba, vzdálený 
10 minut jízdy autem

� každé úterý velký trh na náměstí v Jalonu s čerstvým 
mlékem, sýry, zeleninou, ovocem, medem, rybami, 
masem, vejci
� každou sobotu dopoledne se koná v Jalonu „bleší“ trh
� v okolí řada vinných sklípků, kromě vína se zde 
pěstuje a vyrábějí produkty z mandlí, oliv

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� bazén 11x5 metrů se sluneční terasou, slunečníky 
a lehátky - k dispozici zdarma
� jacuzzi pro 6 osob
� sprchy a WC v blízkosti bazénu
� vycházky do údolí Tal de Jalon, do okolních hor, 
s možností vyjížděk na koni či kole
� 20 golfových hřišť v blízkém okolí
� nuda-pláž v Javea (Platja d´Ambolo Naturista) - 
poslední část cesty k pláži nutno absolvovat pěšky
� aqualand, sportovní areály a zábava v Benindormu 
nebo Alicante

VÝLETY
� výlety údolím Tal de Jalon s mandlovými a dubovými 
háji s krásnými výhledy na pobřežní hory a Středozemní 
moře
� římské vykopávky a hrad z maurské doby v Sierra 
Bernia

DŮLEŽITÉ
� je nutné si přivézt osušky na pláž k moři 
� kratší pobyt (na méně než 7 nocí) možný, na vyžádání, 
za příplatek

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

CENY A PLATBY V EUR, 
VÝHODNÉ FINANČNÍ PODMÍNKY

�  při platbě v EUR ceny dle katalogu našich německých partnerů – ceny obvykle na stejné nebo nižší úrovni než 
při platbě přímo v FKK-resortu, navíc možnost různých dodatečných slev vypsaných výhradně pro německého 

touroperátora
�  garance CK, informace v českém jazyce, profesionální kompletace všech služeb

�  na Cestovní smlouvě podrobná kalkulace jednotlivých služeb v EUR 
�  žádné platby do zahraničí – platby na naše EUR-účty v Česku i na Slovensku, žádná komunikace se zahraničím 

a dodavateli potřebných doplňkových služeb (doprava, …)

VYUŽIJTE TÉTO MOŽNOSTI,
 UŠETŘÍTE SI PENÍZE I STAROSTI

POBYTY U MOŘE, V HORÁCH, LÁZNÍCH, LYŽAŘSKÉ 
POBYTY, PLAVBY, ZÁJEZDY ZA POZNÁNÍM 

I ODPOČINKEM, EUROVÍKENDY
V Á M   Z A J I S T Í M E

Z NABÍDKY MNOHA NAŠICH I NĚMECKÝCH, OSVĚDČENÝCH 
A PROVĚŘENÝCH TOUROPERÁTORŮ

ZA STEJNÉ CENY JAKO U JEDNOTLIVÝCH TOUROPERÁTORŮ
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Na sopečném ostrově Lanzarote, čtvrtém největším z kanárských ostrovů, se nachází naturistické středisko Castillo 
de Papagayo. Jednopatrové, bílé domky rozložené na lávových polích, mezi palmami, kaktusy a kvetoucími keřy 
poskytují společně s dalším vybavením v blízkém okolí (2 bazény, 3 restaurace a 2 obchody) velmi dobré podmínky 
pro příjemné prožití dovolené. Teplé podnebí, ovlivňované Golfským proudem a lehký pasátový vítr činí z Lanzarote 
zajímavé místo pro celoroční dovolenou. Skalnaté zátoky s křišťálově čistou vodou pak za příznivého počasí poskytují 
vynikající možnosti potápění a poznávání bohaté a nádherné podmořské fauny a flóry. V této části ostrova nenaleznete 
písečné pláže, pobřeží je zde skalnaté, tvořené především lávovými vyvřelinami. Část pobřeží vytváří jakýsi přírodní 
bazén.

Castillo de Papagayo / Lanzarote / 
Kanárské ostrovy   

UBYTOVÁNÍ
Samotné středisko se skládá ze 2 částí, každá disponuje 
bazénem se solárním ohřevem vody a sluneční 
terasou. Do těchto částí jsou pak začleněny prostorné 
appartmány a individuálně zařízené bungalovy 
v přízemních nebo patrových budovách.
Všechny appartementy jsou nekuřácké s kompletně 
vybavenou kuchyňkou, včetně kávovaru a toustovače, 
SAT-TV, koupelnou nebo sprchou/WC, lehátky 
a slunečníky pro každého z ubytovaných
Typ 1 - až pro 4 osoby, renovované, patrová budova, 
u bazénu v klidné části areálu, obytná místnost 
s kuchyňkou, ložnice s dvoulůžkem, ložnice se 
2 postelemi, terasa nebo balkon se zahradním nábytkem, 
vhodné pro rodiny, částečný výhled na moře, asi 47 m2

Typ 3 - až pro 2 osoby, u vstupu do areálu, patrová 
budova, obytný pokoj s kuchyňkou, ložnice 
s dvoulůžkem, balkon se zahradním nábytkem, 
s výhledem na moře
Typ 5 - až pro 2 osoby, terasovitá stavba na pobřeží, 
u bazénu a dětského brouzdaliště se sluneční terasou, 
obytný pokoj s kuchyňkou, ložnice s dvoulůžkem, terasa 
se zahradním nábytkem a s výhledem na moře, přibližně 
42 m2

Typ 6 - pro 2 až 4 osoby, umístění a vybavení jako Typ 
5, účelně individuálně zařízené, velký obytný pokoj 
s kuchyňským koutem, možnost přistýlky, 2 ložnice 
s dvoulůžky, velká terasa nebo balkon se zahradním 
nábytkem, výhled na moře
Typ 7 - až pro 2 osoby, ve 2. řadě bungalovů od pobřeží, 
obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice 
se 2 postelemi, terasa se zahradním nábytkem 
a s výhledem na moře 

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/
Všechny appartmány a bungalovy jsou vybaveny 
kuchyňským koutem pro možnost vlastní přípravy 
pokrmů. V části střediska naleznete pak kavárnu 
s nabídkou menších pokrmů a nápojů během dne 
a části večera. Plnohodnotné restaurace pak naleznete 
v přilehlém „Centro Comercial“, kde je také obchod 
s potravinami atd. 

DOPRAVA
� letecká z Prahy s transferem z/na letiště Arrecife 
vozem taxi nebo autem zapůjčeným na letišti v systému 
AIR-FKK-AIR na celou dobu pobytu
� letecká z letišť v Německu nebo Rakousku 
s kompletním transferem do FKK-střediska, cílové letiště 
Arrecife

SERVIS
� 1x týdně výměna ložního prádla, 2x týdně výměna 
ručníků

� otopný radiátor na vyžádání
� trezor na pokoji - za poplatek, úhrada na místě
� častější úklid - za poplatek, úhrada na místě
� pračka - na mince 

OBCHODY A GASTRONOMIE
� obchody v Centro Comercial - Supermarket, 
obchůdky, telefon, restaurace
� snack-pub na malé palmové terase
� kavárna s omezenou nabídkou jídel k obědu a večeři
� široká nabídka restaurací, barů, kaváren a obchodů 
v nedalekém středisku Costa Teguise

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� v restauracích specializovaná večerní zábava
� široká nabídka zábavných podniků v nedalekém 
středisku Costa Teguise
� potápění a šnorchlování v oceánu
� 2 vytápěné bazény
� stolní tenis, boccia, zahradní šach, gymnastika, 
fitness, ranní gymnastika
� sauna za poplatek, úhrada na místě
� písečná plážička u přírodního bazénu na pobřeží 

VÝLETY
� ostrov Lanzarote nabízí, kromě mnoha přírodních krás 
i 3 další tolerované naturistické pláže: pláž Papagayo na 
jihu ostrova, pláž La Graciosa a pláž Famara 
� svět vulkánů v národním parku Timanfaya
� jeskynní labyrint Cueva de los Verdes
� oblast La Geria s mnoha vinicemi a vinnými sklepy
� Haria - údolí tisíce palem
� vyhlídka Mirador del Rio na severním mysu
� Jardin de Cactus - zahrada s mnoha exempláři 
kaktusů
� zelená Laguna u El Golfo, divoké pobřeží 
Hervideros
� Guinate Tropical Park, kde na 45 000 m2 naleznete 
vodopády, laguny, zahrady, papouščí show, malé zoo

DŮLEŽITÉ
� vzhledem k zajímavostem na ostrově doporučujeme 
zapůjčení auta
� čtyřnozí domácí miláčkové malých ras do střediska 
mohou, na vyžádání
� minimální doba pobytu - 3 noci, příjezd/odjezd DENNĚ 
(resp. dle letového řádu)

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

CESTUJETE-LI DO FKK-DESTINACE LETECKY, PAK MÁTE K DISPOZICI NEJEN LETIŠTĚ PRAHA, ALE I LETIŠTĚ  
V BLÍZKOSTI NAŠICH HRANIC - DRESDEN, LEIPZIG, NÜRNBERG, LINZ, WIEN

VÝHODY – mnohdy blíže k vašemu bydlišti než Praha / transfer letiště – FKK-resort již v ceně / obvykle nižší 
parkovné než na letišti v Praze / možnost cesty vlakem + Sbahnem (Dresden, Wien)
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V rekreačním areálu Charco del Palo, na severovýchodě vulkanického ostrova Lanzarote, asi 20 km severně 
od města Arrecife, je pro Vás připraveno několik menších objektů - Casa Finisterre, Casa Sol Siempre, Casa del Mar, 
Casa Ronda a Casita Luz. V jejich blízkosti naleznete 2 přírodní bazény v chráněné zátoce a asi 5 minut vzdálené 
nákupní středisko.

FKKEU

Charco del Palo / Lanzarote / 
Kanárské ostrovy

UBYTOVÁNÍ
CASA FINISTERRE A CASA SOL SIEMPRE
Appartementy s omezeným výhledem na moře, ložnice, 
obytná místnost se sedacím koutem, SAT-TV,CD/
DVD,  zařízená kuchyně s chladničkou a mrazničkou, 
mikrovlnkou, kávovarem, sprcha/WC, topení, terasa se 
zahradním nábytkem, lehátky a slunečníky.  
Casa Finisterre Typy 1 + 2 - až pro 2 osoby, ložnice 
s dvoulůžkem, asi 30 m2

Casa Finisterre Typy 5 + 6 – až pro 4 osoby, 2 ložnice 
a 2 koupelny, asi 60 m2

Casa Sol Siempre – až pro 3 osoby, ložnice s 
dvoulůžkem, přistýlka pro 3. osobu, asi 30 m2

CASA DEL MAR A CASITA LUZ
Casa del Mar - k dispozici je 6 appartementů o velikosti 
40 m2 s obytnou místností s kuchyňským koutem, 
ložnicí pro 2 osoby, koupelnou a terasou. V obytné 
místnosti je sedací souprava, stůl, televize a radio. 
V kuchyňce je elektrický sporák, chladnička, toaster, 
mikrovlnka a kávovar. Krásný výhled na Atlantik z terasy 
areálu. Atraktivní je vyhřívaný bazén se sladkou vodou.
Casita Luz - nové středisko s 9 bungalovy o velikosti 
přibližně 55 m2, soustředěných okolo bazénu, vždy 
pro 2-4 osoby, obytná místnost se sedací soupravou, 
SAT-TV, jídelním stolem, dobře vybavenou kuchyňkou 
s kávovarem, mikrovlnkou, myčkou nádobí, 2 ložnice s 
dvoulůžkem nebo francouzskou postelí, koupelna 
s vanou a WC, nekuřácký prostor
CASA RONDA
Casa Ronda je vystavěna na nejvyšším místě areálu 
Charco del Palo, na ploše kolem 2 000 m2, na konci 
klidné, slepé silnice a s krásným výhledem na moře, 
vzdáleném přibližně 600 metrů. Jedná se o dvě vily 
vystavěné u vytápěného bazénu o ploše asi 35 m2. 
V obou vilách je přípojka pro internet a možnost přidání 
dětské postýlky, vše zdarma. Cizí návštěvy 
v těchto objektech nejsou příliš vítány. V obou vilách je 
k dispozici SAT-TV, steropřijímače, vytápění, masivní 
nábytek ve španělském stylu, kuchyně s myčkou nádobí, 
mikrovlnkou, kávovarem, toasterem. Ve všech ložnicích 
jsou velká a dlouhá dvoulůžka, mnoho skříní. Lehátka 
k dispozici jak na terasách vil, tak u bazénu. 
Casa Ronda 1 - pro 2-8 osob, 4 ložnice, 2 koupelny se 
sprchou/WC, krytá terasa, kolem 190 m2

Casa Ronda 2 - pro 2-4 osoby, 2 ložnice, 1 koupelna, 
krytá terasa, 142 m2

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/
DOPRAVA
viz … středisko Castillo de Papagayo

SERVIS
� výměna ložního prádla, ručníků a osušek 1x týdně, 
jinak na vyžádání a obvykle za poplatek, úhrada na místě
� lékař a lekárna v blízkém okolí
� banka a bankomat v blízké Guatize

OBCHODY A GASTRONOMIE
� přibližně 300 metrů vzdálené servisní středisko 
s prodejnou potravin, bistrem, kadeřnictvím, masáženi 
a půjčovnou aut
� kavárna v Centro Comercial možnost snídaní
� restaurace „La Tunera“, „Tropical“ a „Peter´s Pub“
� supermarket v blízkém městečku Guatiza

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� bazény v jednotlivých objektech
� dva velké přírodní bazény na pobřeží 
� stolní tenis 

VÝLETY
viz … středisko Castillo de Papagayo

DŮLEŽITÉ 
� koupání v moři je vzhledem ke skalnatému pobřeží 
možné pouze při klidné hladině, asi 400 metrů severně 
od středisek je mořská zátoka s klidným mořem 
a dobrým vstupem do něj
� dětská postýlka na vyžádání a obvykle za poplatek

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

ŠPANĚLSKO – KANÁRSKÉ OSTROVY
Součástí španělského království jsou i Kanárské ostrovy ležící u západního pobřeží severní Afriky. Kanárským 
ostrovům se říká, vzhledem k podnebí, rovněž ostrovy věčného jara. Vzhledem k tomu, že toto souostroví leží v 
Atlantickém oceánu, je nutno počítat s chladnější vodou a občas se silným vlnobitím. Od listopadu do dubna jsou 
zde chladnější večery a noci, vezměte si proto s sebou i teplejší oblečení. FKK-střediska nejsou oplocena a ani 
FKK-pláže nejsou ohraničené. Může se proto stát, že občas někdo cizí projde kolem a že na pláži nebudou jenom 
naturisté... K dispozici jsou FKK-resorty na ostrovech Lanzarote, Gran Canaria a Fuerteventura. Každý z ostrovů má 
svá specifika, Lanzarote je sopečného původu, je zde velmi málo zeleně, příroda je divoká. Fuerteventura se zase 
vyznačuje rozsáhlými písečnými plážemi a zejména na západní straně ideálními podmínkami pro surfovámí. Gran 
Canaria slučuje podmínky obou předcházejících – jedna část evidentně přiznává svůj vulkanický původ, další čás 
ostrova nabízí velké písečné pláže a duny, naleznete zde kompletní spektrum rostlinstva – od kaktusů, přes palmy 
až  po mohutné jehličnany.
Na Kanárské ostrovy je možno cestovat výhradně letecky, vzhledem k možnostem cestování za přírodními krásami 
doporučujeme si zajistit naším prostřednictvím i zapůjčení auta na letišti.  
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Resort s možností naturistické rekreace na jižním výběžku kanárského ostrova Fuerteventura, na poloostrově Jandia. 
Bazén s mořskou vodou, bohatě kvetoucí zahrada - to je součástí areálu s jednoposchoďovými appartementy. Dobře 
udržovaný appartmanový komplex, spravovaný německým managmentem, se nachází v klidné lokalitě na jihu ostrova 
Fuerteventura, poblíže živého letoviska Jandia a dříve rybářské vesnice Morro Jable. Appartmánový komplex sousedí 
s textilním hotelem Marina Playa, kde hosté mouhou čerpat řadu služeb. Po pár desítkách metrů ze svahu dolů 
se dostanete na prostornou, desítky kilometrů dlouhou, písečnou pláž, kterou ve vzájemné symbioze využívají jak 
naturisté, tak koupající se s plavkami.

Monte Marina / Fuerteventura / 
Kanárské ostrovy

UBYTOVÁNÍ
Dvoupodlažní appartmánový komplex se rozkládá 
v zahradě s palmami především okolo bazénu 
s mořskou vodou. Recepce a restaurace se nachází 
v sousedním textilním a „spřáteleném“ hotelu Marina 
Playa.  Všechny appartementy se skládají z obytné 
místnosti se SAT-TV a gaučem ( slouží pro spaní 
3.osoby), kuchyňským a jídelním koutem, kávovarem, 
varnou konvicí a chladničkou, oddělenou ložnicí 
s dvoulůžkem, k dispozici trezor, koupelna/sprcha/WC, 
fén, žehlička, žehlící prkno, zahradní nábytek na terase 
nebo balkonu
Typ B - pro 1-3 osoby, v přízemí, s terasou a výhledem 
na bazén, zahradu a částečně i na moře
Typ C - pro 1-3 osoby, v 1. patře, jako Typ B, s balkonem
Typ D - pro 1-3 osoby, v 1. patře, jako Typ B, balkon 
s výhledem na moře
Typ E - až pro 4 osoby, v přízemí či 1. patře, jako Typ B, 
další ložnice s oddělenými lůžky a další sprcha/WC

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/
všechny appartmany mají plně vybavenou kuchyň pro 
případ vlastního stravování, lze si přikoupit snídaně
 /UF/ či polopenzi /HP/ podávané v sousedním textilním 
hotelu Marina Playa, snídaně formou bufetu, večeře pak 
tvoří 3-chodové menu. 

DOPRAVA
� letecká z Prahy s transferem z/na letiště Fuerteventura 
vozem taxi nebo autem zapůjčeným na letišti v systému 
AIR-FKK-AIR na celou dobu pobytu
� letecká z letišť v Německu nebo Rakousku 
s kompletním transferem do FKK-střediska, cílové letiště 
Fuerteventura

SERVIS
� recepce v sousedním textilním hotelu Marina Playa
� úklid 2x týdně, výměna ložního prádla 1x týdně, 
výměna ručníků a osušek dle potřeby a přání
� láhev vína na uvítanou 
� za poplatek na místě trezor, slunečníky a lehátka na 
pláži
� proti složení kauce plážová osuška, župan, ovladač 
TV, mikrovlnka, slunečník na terasu 

� na recepci hotelu Marina Playa možno si zajistit 
okružní výlety po ostrově, zapůjčení jízdního kola 
a potápěčské výlety   

OBCHODY A GASTRONOMIE
� v hotelu Marina Playa je možno, kromě snídaní 
a večeří, si zakoupit během dne kávu, nápoje, lehké 
občerstvení
� poblíž tohoto hotelu je i malý supermarket a dva 
boutiky, lekárna v nedalekém turistickém středisku
� mnoho obchodů, restaurací a barů v Morro Jable

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� bazén s mořskou vodou s integrovaným whirpoolem, 
sluneční terasa s lehátky
� sauna zdarma
� stolní fotbal, stolní tenis
� v hotelu Marina Playa bazén, v zimě vytápěný, 
knihovna, vodní gymnastika, za poplatek - masáže, 
fitness, vše samozřejmě „textil“
� autobusová zastávka směr Morro Jable, Jandia před 
hotelem

VÝLETY
� Oasis Park v La Lajita s botanickou zahradou, zoo, 
tropickým ptactvem a zvířecí-shows
� jeskyně Ajuy na západním pobřeží, duny u Corralejo
� kaktusová zahrada, saliny El Carmen s muzeem „soli“
� hory Tindaya, cca 400 metrů vysoké pohoří na 
severozápadě ostrova  

DŮLEŽITÉ
� čtyřnozí miláčkové do střediska za poplatek přibližně 
72 EUR/týden mohou, pokud neváží více jak 5 kg, nesmí 
k bazénu
� dětská postýlka na vyžádání, zdarma
� možno si na místě zakoupit snídaně = asi 9,50 EUR/
os. a den nebo polopenzi = kolem 23 EUR/os. a den
� v červenci  je středisko obvykle uzavřeno

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz. nebo dotazem v CK

„LIFE-STYLE“ (swingers) – resorty
„Life-Style“ resorty vznikly na základě poptávky párů, nejčastěji manželských, po naplnění svých erotických fantasií. Námi nabízené „Life-Style“ 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 „Life-Style“ resortů není povolen vstup osob mladších 18 let a jsou ponejvíce navštěvovány 
páry ve věku 25-55 let, věkový průměr je okolo čtyřicítky. „ Life-Style“ 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, tematicky zaměřené dle typu večerní párty, atd.  Oficiálně je sex na veřejně přístupných místech zakázán, ale …. .

Při vyslovení slova swingers se většinou vybaví skupinový sex. To je jen zjednušené vyjádření. Swingers je především o nevšedních sexuálních zážitcích, mezi které 
skupinový sex samozřejmě patří. Výběr s kým si chcete užívat a s kým ne je pouze na Vás. Slovo NE znamená NE a není považováno za urážku. Vše co se odehrává je zcela 
dobrovolné a nikdo se nemá do ničeho nutit. Na swingers párty se páry chodí uvolnit, zažít nevšední a nepoznané pocity, napětí a vzrušení.

V NĚKTERÝCH RESORTECH JE PRO TYTO ÚČELY NAPŘ. VYHRAZEN ZVLÁŠTNÍ PROSTOR.   

L*S
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Naturistické středisko na dalším z Kanárských ostrovů - na nejznámější Gran Canarii. Ostrov s tropickou vegetací, ale 
i s pouštěmi, lávovými poli, 2 000 metrů vysokými horami. Nejkrásnější pláže s velkými písečnými dunami jsou 
v oblasti Maspalomas, na jihu ostrova. Zde nacházející se FKK-středisko Magnolias Natura bylo vystavěno 
v 80. letech minulého století, k 1. 10. 2004 bylo rekonstruováno a otevřeno pro naturisty. 28 appartementů, ležících 
v klidné ulici je obklopeno exotickou zahradou, naleznete zde velký bazén s polstrovanými lehátky. 
Magnolias Natura neleží přímo u pláže, na pláž hosty vozí zdarma Shuttle-Bus, stejně tak i do letoviska Maspalomas. 
Cesta trvá jen několik minut. Naturistická pláž je necelý kilometr dlouhá a nabízí dostatek prostoru pro nerušenou 
rekreaci. Samotné středisko Magnolias Natura disponuje 18-ti metrovým bazénem a jacuzzi a lehátky se slunečníky.

FKKEU

Magnolias Natura / Gran Canaria / 
Kanárské ostrovy 

UBYTOVÁNÍ 
Bungalov Typ 1 - až pro 3 osoby, individuálně 
a v typickém slohu vybavený, obytná místnost 
s jídelním koutem a malou kuchyňkou vybavenou 
mimo jiné i chladničkou, toasterem, kávovarem, varnou 
konvicí, v obytné místnosti gauč, SAT-TV, radio/CD, 
telefon, příp. trezor a klimatizace za poplatek, ložnice 
s dvoulůžkem nebo 2 postelemi, koupelna/WC, 
terasa

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/, na místě je možno si zakoupit snídaně /UF/ 
nebo polopenzi /HP/

DOPRAVA
� letecká z Prahy s transferem z/na letiště Las Palmas 
vozem taxi nebo autem zapůjčeným na letišti v systému 
AIR-FKK-AIR na celou dobu pobytu
� letecká z letišť v Německu nebo Rakousku 
s kompletním transferem do FKK-střediska, cílové letiště 
Las Palmas

SERVIS
� 5x týdně úklid
� 1x týdně výměna ložního prádla, 2x týdně výměna 
ručníků
� bezplatný Shuttle-Bus na pláž do Maspalomas 
a nákupního a zábavního centra Playa del Inglés, 
vícekráte denně
� za poplatek klimatizace a trezor, Wi-FI zdarma

OBCHODY A GASTRONOMIE
� malý obchod v recepci (zejména s nápoji)
� snack-bar u bazénu s občerstvením a nápoji od 9:00 
do 23:00 hod.
� mnoho obchodů, restaurací a barů přibližně 

v 15 minut pěšky vzdáleném nákupním středisku 
„Faro 2“
    
ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� vytápěný bazén se sluneční terasou, lehátky 
a slunečníky (vše zdarma), stolní tenis
� v nedalekém Maspalomas dlouhá písečná (asi 5 minut 
jízdy pendl-busem)
� textilní sportovní centrum s tenisovou halou a fitness 
v blízkém okolí
� mnoho turistických, sportovních a zábavních 
možností ve středisku Playa del Ingles nebo v nákupním 
středisku „Faro 2“
� středisko není vybaveno pro pobyt dětí

VÝLETY
� ostrov poskytuje řadu výletních možností, na recepci 
vám určitě rádi poradí, např.
� jachetní přístav Puerto de Mógan - malé Benátky 
s tradiční architekturou, výchozí bod pro plavby lodí 
s proskleným dnem
� Palmitos - park s tropickými rostlinami, papoušky 
a dalšími ptačími druhy
� Las Palmas - hlavní město ostrova s katedrálou, 
muzeem a Kolumbovým domem
� impozantní vulkánový svět uprostřed ostrova s horami 
až 2000 metrů vysokými   

DŮLEŽITÉ
� středisko je určeno pouze pro osoby starší 12 let
� na místě je možno si zakoupit snídaně asi za 10 EUR/
os. a den a polopenzi přibližně za 24 EUR/os. a den

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

Jedná se zejména 
o tyto resorty:
Kanárské ostrovy = Gran Canaria / La Mirage, Lanzarote / Spice
Mexiko = Riviera Maya / Desire Resort Spa 
Karibik = Jamajka / Hedonism II („textilní“ hotel s FKK-pláží, bazénem 
a jacuzzi)
Dominikánská republika / Caliente Caribe
USA = Florida / Caliente Tampa Resort 

Informace, termíny, ceny, slevy, další resorty …..  
viz www.naturtravel.cz nebo dotazem v CK

Informace k „Live–Style“ – resortům na Kanárských ostrovech =
La Mirage na Gran Canarii a Spice na Lanzarote

naleznete na našem webu www.naturtravel.cz
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Na Floridě, v oblasti jezer mezi Tampou a Orlandem je několik naturistických středisek. Jedním z nich je Cypress Cove, 
ležící 45 km jihozápadně od Orlanda u Kissimmee. Na ploše 20 ha, u jezera s písečnou pláží naleznete bungalovy, 
bazén, bazén s vířívkou, restaurace, sportovní zařízení a možnost mnoha výletů po celé Floridě, od vědeckého centra 
na Kennedyho mysu, přes Disneypark s mnoha atrakcemi, po národní parky v bažinatých oblastech země. Areál nabízí 
svým hostům 2 bazény, 2 vířivky, 6 tennisových kurtů, petanque, vodní šlapadla a kánoe, dětské hřiště. Za poplatek je 
k dispozici fitness-centrum.  Na jezeře je možno rybařit.

Cypress Cove / Florida / USA      

UBYTOVÁNÍ
Motel Typ 1 - pokoje až 4 osoby, v přízemí nebo 
v patře, 2 postele Queen-sizes, sedací kout, chladnička, 
kávovar, TV, WC s vanou a sprchou, telefon 
a klimatizace
Parlor Room Typ 2 - pokoje až pro 4 osoby, v přízemí 
nebo v patře, 1 postel Queen-sizes, 1 rozkládací 
gauč, sedací kout, chladnička, kávovar, TV, WC s vanou 
a sprchou, telefon a klimatizace
Villa Appartement Typ 3 - appartementy pro až 6 osob, 
přízemí nebo patro, ložnice se 2 postelemi Queen-size 
a TV , obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím 
gaučem, TV,  koupelna, WC, telefon, klimatizace, terasa 
nebo balkon,  kuchyňský kout vybavený i mikrovlnou 
troubou, toasterem a chladničkou 

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/
klimatizovaná restaurace a-la-Carte otevřena denně 
na snídaně, na večeře pak od pátku do pondělí, bar 
u bazénu otevřen denně od 11 hod 

DOPRAVA
letecká z Prahy linkovými spoji s přestupem, 
s transferem z/na letiště vozem taxi nebo autem 
zapůjčeným na letišti, cílové letiště v USA - Orlando 

SERVIS
� denní úklid pokojů, výměna ručníku a povlečení na 
vyžádání
� u bazénu a jezera k dispozici lehátka, sprchy, WC
� směnárna, free wi-fi
� za poplatek – kadeřník, masaže, kosmetika

OBCHODY A GASTRONOMIE
� malá prodejna u recepce, nákupní centrum 5 minut 
jízdy autem, výhodné nákupy v blízkých outletech
�  a-la-Carte-restaurace - otevřena na snídaně denně, na 
večeře 4x týdne (Pá-Po)
� bar u bazénu - nápoje, snacks, večeře

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� bazén, vířivka, kajaky
� tenis, petanque
� za poplatek: fitness centrum

VÝLETY
během svého pobytu můžete navštívit množství atrakcí 
na Floridě
� Disney World, Sea World, Kennedy Space Center
� Cypress Gardens, Gatorland, NP Everglades
� Universal Studios, Bush Gardens
 
DŮLEŽITÉ
� transfer z letiště není součástí základních služeb, je 
nutný pronájem auta na celou dobu pobytu systémem 
„AIR-FKK-AIR“. Potřebujete proto s sebou řidičský 
průkaz, platný pro USA. Platební karty jsou v půjčovně 
vyžadovány pro složení kauce.
� na pokoji je k dispozici telefon, úhrada hovorného na 
konci pobytu v recepci 
� areál neleží přímo u moře

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

USA - FLORIDA
Florida,  přezdívaná „Sluneční stát“, je vyhledávaným cílem turistů z celého světa.  Zdejší podnebí umožnuje rekreaci 
během celého roku, při plánování dovolené je však třeba vzít v úvahu tzv. hurikánovou sezónu trvají od června do 
začátku prosince.  V tomto období může Floridu zasáhnout hurikán a narušit tak Vaši dovolenou.  Pobřeží Floridy je 
na východním pobřeží omýváno Atlantikem, západní pobřeží pak omývají klidnější vody Mexického zálivu.

Florida nabízí množství atraktivit, které stojí za to navštívit během Vašeho pobytu, ať již formou jednodenních výletů 
z naturistického resortu nebo okružní cestou, před nebo po Vašem pobytu.  Tuto okružní cestu můžete podniknout 
sami pronajatým vozem či se připojit k organizovanému zájezdu.  Další možností je si dovolenou prodloužit plavbou 
po Karibiku. Pro nabídku takového zájezdu či navržení itineráře cesty nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme. 

Mezi nejatraktivnější cíle na  Floridě patří  NP Everglades, ostrůvky Keys, Kennedy Space Center, Disney World , 
Universal Studios a další zábavní parky v Orlandu a okolí, město Miami či Daytona Beach.

Pro cesty do USA se vyžaduje biometrický pas a autorizace ESTA (formuláře 
na www.naturtravel.cz), nebo platný pas s platným vízem do USA.
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Caliente Tampa je nejluxusnější z nabízených naturistických středisek na Floridě. Jak již název napovídá, je spravováno 
stejnou společností jako oblíbené středisko v Dominikánské republice, Caliente Caribe.
Luxusní resort typu Live-Style se nachází asi hodinu cesty na sever od Tampy na rozsáhlém území.  Caliente Tampa 
nabízí komplexní sportovní a relaxační aktivity,  sedm bazénů - jeden z nich je s výhledem na lagunu s vodopádem, 
dvě vířivky a dva bazény s vodním pólem, to vše tvoří dokonalou oasu pro vaši rekreaci. Pro všechny příznivce sportu 
je volný vstup do fitness centra, tenisové kurty, sauna a parní lázeň. Můžete navštívit také hodiny jogy či aerobiku. 
Středisko nabízí mnoho typů ubytování, od standardního pokoje pro 2 osoby až po mezonetové vily s kompletně 
vybavenou kuchyní až pro 7 osob. Všechny pokoje jsou v americkém stylu, klimatizované a individuálně vybavené.

Caliente Tampa Resort / Florida / 
USA     

UBYTOVÁNÍ
Motelroom Typ 1 - pro 2 osoby, postel King-size, sedací 
kout, chladnička, mikrovlná trouba, rádio, SAT/TV, 
koupelna/WC, balkon
Casitas Typ 2 - až pro 4 osoby, obytná místnost 
s jídelním koutem a postelí Queen-size, SAT/TV, 
radio, vybavená kuchyň, ložnice s postelí Queen-size, 
koupelna/WC, patio
One-Bedroom Condominium Typ 3 - až pro 
4 osoby,obytná místnost s jídelním koutem a postelí 
Queen-size, SAT/TV, radio, vybavená kuchyň, ložnice 
s postelí Queen-size, koupelna/WC, balkon
Two-Bedroom Condominium Typ 4 - až pro 
6 osoby,obytná místnost s jídelním koutem a postelí 
Queen-size, SAT/TV, radio, vybavená kuchyň, 2 ložnice 
s postelí Queen-size, koupelna/WC, bidet, balkon

STRAVOVÁNÍ
vlastní stravování /SV/
Středisko disponuje množstvím restaurací a barů, mezi 
něž patří Calypso Cantina&Grill.
V základní nabídce je ubytování bez stravy, ale na místě 
si můžete zakoupit all-inclusive balíčky, a to Luxury 
inclusive Package zahrnující vedle pokrmů i alkoholické 
a nealkoholické nápoje nebo European Inclusive 
Package, které nezahrnuje alkoholické nápoje.

DOPRAVA
viz … středisko Cypress Cove, cílové letiště v USA  – 
Tampa nebo Orlando 

SERVIS
� zdarma Orlando Magicard
� Wi-Fi free

OBCHODY A GASTRONOMIE
� Restaurant, Cafe Olé-Restaurant, Si Como No1-Beach-
Bar, Maracanas Piano Bar, ale i diskotékou 
� Fiesta Nightclub / Disco pro osoby starší 21 let.

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� organizované tématické party
� 7 bazénů, 2 bazény na vodní polo či voleyball, 
2 vířivky
�  fitness-centrum, sauna, pára
� plážový volejbal, basketball, petanque, tenis, cesta pro 
jogging
� za poplatek - Spa Sereno Wellness-Center 
a golf

VÝLETY
viz … středisko Cypress Cove

DŮLEŽITÉ
� transfer z letiště není součástí základních služeb, je 
nutný pronájem auta na celou dobu pobytu systémem 
„AIR-FKK-AIR“. Potřebujete proto s sebou řidičský 
průkaz, platný pro USA. Platební karty jsou v půjčovně 
vyžadovány pro složení kauce
� areál neleží u moře

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

L*SCZ

MEXIKO – YUCATÁN
Mexiko je země s bohatou indiánskou kulturou i koloniální minulostí a právě na polostrově Yucatán naleznete řadu 
mayských památek včetně  pyramidy Chichén Itzá, která byla zařazena mezi novodobých „7 divů světa“.  Mimo toto 
kulturní dědictví Vás čekají na polostrově Yucatán písčité pláže, křišťálově čisté moře, exotická kuchyně 
a všudepřítomná tequila.  Stejně jako na Floridě je i v Mexiku tzv. hurikánová sezóna v období od června do začátku 
prosince. Naturistické resorty leží na pobřeží Karibského moře.  

Během Vašeho pobytu v resortech na Riviera Maya můžete formou jednodenních výletů navštívit komplex Chichén 
Itzá, uchvacující Tulum, v džungli ukryté Cobá či zábavní parky Xcaret a Xel-Há. 

Další možností je kombinace pobytu v naturistickém resortu a poznávacího zájezdu, před nebo po tomto pobytu. Pro 
nabídku takového zájezdu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme
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Na nejvýchodnějším výběžku Mexika do Karibského moře, v zemi Mayů, na horkém a plochém poloostrově Yucatan 
se nachází naturistický resort Hidden Beach. Tento all-inclusive resort se během Vaší dovolené stane místem, kde 
splní Vaše přání. Očekává Vás zde kuchařská show, nepřeberné množství nápojů, široká nabídka sportů a jiné zábavy. 
Samotný Yucatán nabízí Mayské památky, přes světoznámou Chichén Itzá, v pralese ukryté Coba až po přímořský 
Tulum. Hidden Beach Resort je to pravé místo, pro ty kteří chtějí prožít svoji dovolenou v kombinaci odpočinku na 
pláži a poznání starověkých kultur. 
Hidden Beach Resort je all-inclusive resort, přístupný pouze dospělým na Riviera Maya. Skládá se z pouhých 42 suite 
orientovaných na moře, které poskytují svým hostům dostatek pohodlí a soukromí. Všechny suity mají vlastní jacuzzi, 
výhled na oceán a „king-size bed“. Přízemní suity pak mají i vlastní vstup přímo do bazénu. Hidden Beach Resort 
leží přímo na pláži, ale přesto disponuje vyhřívaným centrálním bazénem s vodním barem, vyhřívanou „línou“ řekou 
spojující přízemní suity s centrálním bazénem a dále pak velmi prostornou vířivkou. Na pláži pak naleznete nejen 
lehátka se slunečníky, ale i zastíněné „king-size bed“. Další lehátka jsou i u bazénu. Pro trochu pohybu je Vám 
k dispozici klimatizované fitness centrum.

Hidden Beach Resort / Yucatan /  
Mexiko    

UBYTOVÁNÍ
luxusní Suity jsou vybaveny 24-hodinovým pokojovým 
servisem, plazmovou TV se satelitem a DVD/CD 
přehrávačem, kávovarem, trezorem, telefonem, Wi-Fi, 
denně doplňovaným minibarem, fénem, klimatizací, 
vířivkou pro dva, king-size postelí s variací polštářů, 
županem a pantoflemi, váš I-Pod si můžete zapojit do 
I-Pod docking a všechny jsou situovány na moře
Ocean Front Junior Suite typ 1  pro 1-2 osoby v 1. patře
Ocean Front Swim Up Suite typ 2  pro 1-2 osoby 
v přízemí s přímým vstupem do „líné“ řeky
Ocean Front Dome Suite typ 3  pro 1-2 osoby ve 
2. patře s nerušeným výhledem na oceán

STRAVOVÁNÍ, GASTRONOMIE
all-inclusive /ALL/ (kromě vína z vinného lístku)
Cílem resortu je aby se stravování stalo 
nezapomenutelným zážitkem s vynikajícím jídlem, 
kreativní prezentací, pozornými službami a to vše ve 
skvělém prostředí. Jde o gurmetské pojetí kuchyně. 
Gourmet restaurace La Vista nabízí a la carte stravování 
jak ve vnitřní klimatizované restauraci, tak i na venkovní 
terase. Je zde servírována mezinárodní kuchyně 
připravovaná z místních čerstvých surovin. Restaurant 
také rád vyhoví hostům se speciální dietou.
Za příplatek je možno si objednat objednat soukromou 
romantickou večeři při svíčkách jen pro Vás, 
servírovanou Vaším soukromým číšníkem přímo na 
pláži. Jsou podávány i takové speciality jako je sýrové 
fondue či langusta.
A pokud by Vás neuspokojila nabídka jídel přímo 
v Hidden Beach Resortu, máte možnost zajít do některé 
ze 6 restaurací sousedního „textilního“ resortu El 
Dorado.
Během dne si můžete kdekoliv v areálu vychutnat 
svůj drink, číšník Vám jej rád donese, ať již na lehátko 
na pláži, k bazénu či si jej můžete vychutnat přímo 
v „líné“ řece protékající areálem a vybavené stolky 
a sedačkami. Vodní bar C’est La Vie je v centru celého 
areálu a je pro Vás otevřen od 10 hod. dopoledne do 
6 hod. večer. V tuto hodinu se pak otevírá noční bar, La 
Vida Loca, který je pro Vás otevřen do 2 hod. v noci 
a naleznete zde taneční parket, kulečníkový stůl a vířivku.
A pokud by Vám tyto bary nestačili můžete navštívit 
i bary v sousedním „textilním“ resortu El Dorado, který 
disponuje 6 bary a diskotékou a nočními show. 
Bary i restaurace resortu El Doradu jsou pro Vás 
zahrnuty v programu all-inclusive Hidden Beach Resortu.
 

DOPRAVA
�  letecká z Prahy, kombinovaná se zapůjčením 
osobního auta na celou dobu pobytu systémem AIR/
FKK/AIR nebo transferem autem taxi - předpokládané 
ceny vám sdělíme na vyžádání, zejména cena letecké 
přepravy se mění s termínem a dopravcem a typem 
přepravy (linkový či charterový let)
� letecká z asi 15 letišť v Německu a Rakousku - 
v tomto případě je již transfer z/na letiště zahrnut do 
ceny letecké přepravy, linkové i charterové 
� cílové letiště Cancun

SERVIS
�  při letu z Německa či Rakouska privátní transfer 
z letiště
�  lahev šumivého vína a košík ovoce na pokoji na 
přivítanou
�  plážový servis, za příplatek masáže
�  24-hodinový pokojový servis,  concierge služby
�   Wi-Fi přístup k internetu, veřejné PC v lobby
�   za poplatek praní prádla 

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT 
� yoga, beach volleyball, šipky, stolní tenis, obří šachy
� denní animace, večerní zábava, koktejlové večírky 
a tématické párty 
� shows a živá hudba v sousedním El Dorado resortu
� vyhřívaný bazén s barem, vířivka, lehátka, na pláži 
k dispozici „Palapas“
� v sousedním textilním El Dorado resortu k dispozici 
další 2 bazény, fitness-centrum, sauna, vodní sporty 
a za poplatek pak SPA

VÝLETY
� denní výlety po Yucatanu v cenách okolo 70 EUR/os. 
� možná kombinace s 4-denní nebo 8-denní okružní 
cestou Mexikem  

DŮLEŽITÉ
� pouze pro hosty starší 18 let
� vašim domácím mazlíčkům není povolen vstup

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

CZ
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Nedaleko Cancúnu, na pláži Riviera Maya je umístěn 4* hotel typu Live-Style, obklopený exotickým lesem, palmami 
a nádhernými květinami. Moře je plné barevných ryb, prohánějících se v korálových útesech, k dispozici jsou bazény, 
jacuzzi, bary, restaurace, lehátka, slunečníky, tenisové kurty, potápěčské vybavení, kajaky, katamarany, půjčovna aut, 
sauna, fitness, masáže, výlety k mexickým památkám. Desire Resort & Spa naleznete pouhých 20 minut od letiště 
v Cancunu, na Riviera Maya.

Desire Resort / Yucatan / Mexiko

UBYTOVÁNÍ
Garden View Room - pokoje s výhledem do zahrady, 
postel King-size nebo Queen-size, s klimatizací, SAT-TV, 
základnou pro I-Pod, telefonem, trezorem, koupelnou, 
sprchou/WC a fénem, balkon nebo terasa
Ocean View Room - pokoje s výhledem na moře, postel 
King-size nebo Queen-size, s klimatizací, SAT-TV, 
základnou pro I-Pod, telefonem, trezorem, koupelnou, 
sprchou/WC a fénem, balkon nebo terasa
Jacuzzi Suite Garden View - pokoje s výhledem do 
zahrady, postel King-size nebo Queen-size, s klimatizací, 
DVD- přehrávač, SAT-TV, základnou pro I-Pod, 
telefonem, trezorem, koupelnou, sprchou/WC a fénem, 
vlastní vířivka, balkon nebo terasa
Jacuzzi Suite Ocean View - pokoje s výhledem na moře, 
postel King-size nebo Queen-size, s klimatizací, DVD- 
přehrávač, SAT-TV, základnou pro I-Pod, telefonem, 
trezorem, koupelnou, sprchou/WC a fénem, vlastní 
vířivka, balkon nebo terasa

STRAVOVÁNÍ, GASTRONOMIE
all inclusive /All/
Služby můžete čerpat ve 4 restauracích a 5 barech, 
buffetová restaurace El Arrecife nabízí snídaně a večeře, 
a-la-carte, restaurace El Piacere nabízí mezinárodní 
kuchyni, restaurace Tenzione nabízí italské speciality 
a restaurace Suki pak asijské. V Coconut Snack and Grill 
si můžete dát grilované pokrmy k obědu. 
Mexické a částečně zahraniční alkoholické 
nápoje, domácí vína a nelkoholické nápoje podávané 
k jídlu v či v barech jsou zahrnuty v all-inclusive 
programu. 

DOPRAVA
viz … středisko HIDDEN BEACH RESORT

SERVIS
�  recepce, uvítací přípitek
�  půjčovna aut
�  zajištění výletů
�  fax, internet, wi-fi za poplatek
�  lehátka u bazénu a plážové osušky k dispozici zdarma
�  organizace svateb

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT 
� plážové „postele“, lehátka u bazénu
� animační program, večerní disko a tematické programy
� bazény, velká vířivka
� tenisový kurt, stolní tennis
� kajaky, katamaran, šnorchlování a potápění za poplatek
� wellnes & spa - některé služby za poplatek
�  večerní disko a tématické zábavy

VÝLETY
viz … středisko Hidden Beach Resort

DŮLEŽITÉ
� pouze pro páry starší 18 let

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

CZ

FKKEU

Tento nově nabízený resort na mexickém polostrově Yucatan rozšiřuje nabídku nudistických dovolených 
v Karibiku. Daleko od masové turistiky, vodních skútrů a nočního života, naleznete Playa Sonrisa - elegantní 
a klidný areál. Zde si můžete relaxovat, číst si, šnorchlovat, nebo si vyjet na malé výlety do okolí. Středisko s pouze 6 
ubytovacími jednotkami umístěnými přímo na krásné pláži na Costa Maya - ideální místo pro páry hledající klid

Special Textil
/FKK

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Resort Playa Sonrisa se nachází přímo u  pláže 
a skládá se z autentických, barevných vil, bungalovů 
a suite. Všechny pokoje mají 24 hodin denně elektřinu 
pro osvětlení a ventilátor, jsou vybaveny koupelnou, 
trezorem. Mýdlo, šampon, osušky a plážové ručníky jsou 
poskytovány. Všechna elektrická zařízení, které potřebují 
vyšší příkon (např. kávovar, vysoušeč vlasů, kulma), 
nelze použít vzhledem k slabému napětí. Všechna  
ubytování jsou nekuřácká. Snídaně /UF/ je kontinentální, 
bufetovou formou, V areále naleznete bar&grill 
restaurant LocoNutz Apres-Skibar s nabídkou pokrmů 
z čerstvých ryb a tequilla-bar Blue Agave.

DOPRAVA
letecká - odlety z Prahy či letišť v Německu či Rakousku, 
ve většině případů let do Cancúnu, transfer z Cancúnu do 

Playa Sonrisa trvá přibližně 5 hodin
vlastní - nabízíme zajištění samotného ubytování  
a navazujících služeb v destinaci

DŮLEŽITÉ
� letovisko není vhodné pro aktivnější děti a není 
přístupné jednotlivcům
� ve středisku není signál mobilních telefonů
� el. proud je produkován solárními panely 
a bateriemi
� středisko se řadí mezi „Clothing Optional Resort“ - 
klienti se sami rozhodují o rozsahu svého oblečení

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

Playa Sonrisa / Yucatan / Mexiko

L*S
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Toto 5* středisko ležící na západním pobřeží Jamajky u písečné pláže v zálivu Bloody Bay nabízí naturistům oddělenou 
část pláže „clothing optional,“ s bazénem, grillem a barem. Samotný resort je pak „textilní“.

Breezes Grand Negril / Jamaica    

Special Textil
/FKK

Ubytování
K dispozici je 210 junior suit, které jsou vybaveny fénem, 
sat. TV, klimatizací, telefonem, trezorem, minibarem, CD 
přehrávačem, kávovarem, žehličkou a žehlícím prknem.
Junior Suite Garden View - postel king-size, sedací část, 
koupelna/WC, balkon či terasa, asi 33 m2

Junior Suite Beachfront Cove - postel king-size, sedací 
část, koupelna/WC, balkon či terasa, asi 33 m2, blíže 
„clothing-optional“ pláži
Junior Suite Beach Front - postel king-size, sedací část, 
koupelna/WC, balkon či terasa, asi 33 m2, blíže „textilní“ 
pláži
Junior Suite Ocean View - postel king-size, sedací část, 
koupelna/WC, balkon či terasa, asi 33 m2, výhled na 
moře přes zahradu a stromy

Stravování
All-inclusive program /All/.
K vybavení areálu patří 6 restaurací (francouzská, italská, 
karibská, japonská kuchyně), 8 barů

Doprava
� letecká - odlety z Prahy či letišť v Německu či Rakousku, 
ve většině případů let na Jamajku s přestupem
� vlastní - nabízíme zajištění samotného ubytování 
a navazujících služeb v destinaci

Servis
za poplatek  - internet
prádelna - zdarma

Odpočinek, zábava, sport
� 4 tenisové kurty
� výlety na jízdních kolech
� plážový volejbal
� stolní tenis
� fitness centrum
� windsurfing
� vodní lyže
� kajaky
� šnorchlování
� potápění
� za poplatek – Spa
� hotel pořádá bohaté animační programy během dne 
i večera.

Důležité
pouze pro osoby starší 16 let

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

FKK Textil
/FKKSpecialEU

Jihoafrická republika je fascinující svými kontrasty - divokým pobřežím s řadou krásných pláží, subtropickými lesy, 
vysokými horami, metropolemi, diamanty a zlatem a zejména množstvím přírodních parků. A v této krásné zemi je 
možno prožít i naturistickou dovolenou v FKK-resortech, kombinovanou s výlety do národních parků 
a nejvýznamnějších jihoafrických měst. Každý rok je v nabídce několik tras a pobytových míst.

Jihoafrická republika

Pobyt v FKK resortu Vasnat Spa, asi jednu hodinu jízdy 
autem od FKK–pláže Sandy Bay v provincii Western Cape 
s možností mnoha výletů do Kapského města, na Cap 
Winelands, po „cestě zahrad“ mezi Kapským městem 
a Port Elizabeth, Johanesburgu, Krüger National Parku 
a dalších menších přírodních parků.
Délka pobytu záleží na kombinaci pobytu a výletů, kterou 
si klient určí.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
v FKK-resortech a hotelech dle programu, snídaně /UF/

DOPRAVA
letecká z Prahy (s přestupem) nebo přímo z letišť 
v Německu, transfery a přejezdy/přelety 
podle programu

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

CZ
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Nové naturistické středisko na severním pobřeží karibského ostrova Jamaica je umístěno na dlouhé písečné pláži 
v tropické zahradě plné palem. Nachází se nedaleko městečka Falmouth, cca 35 minut jízdy z letiště Montego Bay. Je 
určeno výhradně pro páry starší 18-ti let. 

Další, 4-hvězdičkové středisko na západním pobřeží Jamaiky, v rekreační oblasti Negril. V 9 ha rozlehlé tropické 
zahradě na severním konci 11 km dlouhé pláže s nádherným bílým pískem naleznete luxusní „life-stylové“ středisko, 
nabízející řadu možností pro dokonalou rekreaci. All-inclusive program zahrnuje kromě stravy a nápojů i většinu 
sportovní nabídky. K dispozici jsou 4 restauranty, 2 plážové grily, 5 barů, disco, bazén, jacuzzi, pláž. V navazující 
textilní části je dále mnoho dalších sportovišť a aktivit. Část pláže a bazénů je určena pro klienty bez plavek. 

N-resort / Jamaica / Karibik   

Hedonism II / Jamaica / Karibik

UBYTOVÁNÍ
K dispozici je 96 klimatizovaných suit s jednou či 
dvěmi ložnicemi ve 12 jednoposchoďových domcích 
postavených z cedrového dřeva. Domky jsou umístěny 
v zahradě, některé z nich přímo u pláže. Jsou typicky 
zařízeny ve zdejším slohu. V ložnicích jsou velké 
King-size postele s moskytierami, v obývacím prostoru 
chladnička, kávovar, SAT-TV, DVD-přehrávač, telefon, 
internetová přípojka, wi-fi, v koupelně kompletní 
vybavení a WC. Všechny suity maji velké balkóny 
s výhledem do zahrady nebo na moře. 
Oceanview Juniorsuite - situované na moře
Beachfront Juniorsuite - blízko pláže

STRAVOVÁNÍ
All-inclusive /All/, včetně nápojů, v hlavní restauraci je 
18 hodin denně k dispozici bohatý buffet s tropickým 
ovocem, čerstvými rybími pokrmy a místními 
specialitami. Dále je k dispozici italská restaurace, kde 
je možno prožít večeři. Do restaurací je vstup výhradně 
v oděvu. Na pláži je oblíbený plážový grill, zde jsou 
servírovány grillované pokrmy z drůbeže i vepřového 
masa.

DOPRAVA
letecká - odlety z Prahy či letišť v Německu či Rakousku, 
ve většině případů let na Jamajku s přestupem
vlastní - nabízíme zajištění samotného ubytování 
a navazujících služeb v destinaci

SERVIS
� trezor je k dispozici v recepci
� wifi

OBCHODY A GASTRONOMIE
� hlavní restaurace, italská restaurace Sabbia, Pianobar
� plážový Grill-bar, Swim-Up-Bar

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT 
� tenis, plážový volejbal, basketbal, fotbal
� stolní tenis, kulečník, šipky, stolní hry
� šnorchlování, potápění (za poplatek), kajaky
� půjčovna kol
� fitness centrum, aerobic, hodiny tance
� 30 m tobogán za poplatek:
� masáže, SPA – za poplatek

VÝLETY
� pohoří s nejvyšší horou „Blue Mountain Peak“ - 
2 440 m n.n.
� Falmouth a Montego Bay

DŮLEŽITÉ
� do restaurací a recepce vždy oblečeni
� pouze pro hosty - páry starší 18 let

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

UBYTOVÁNÍ
jedno a dvoulůžkové pokoje s klimatizací, TV, radiem 
s CD, trezorem, telefonem, kávovarem, žehličkou 
a žehlícím prknem, koupelnou, WC a terasou

STRAVOVÁNÍ
All inclusive /All/ zahrnuje snídaně, obědy i večeře 
formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezenou 
konzumaci nealkoholických a místních alkoholických 
nápojů během dne
V areálu naleznete 4 restaurace (z toho 3 jsou a la carte, 
které nabízí italské, jamajské a japonské speciality), 5 
barů, gril-bar na pláži 

DOPRAVA
viz … N-resort

SERVIS
� fitness centrum, sauna s parní lázní
� za poplatek: možnost lázeňské terapie – Blue Mahoe Spa
� hotel pořádá bohaté animační programy během dne 
i večera, velmi populární je např. bodypainting.

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT
� 6 tenisových kurtů (s osvětlením), squash, 
badminton, basketbal, volejbal
� biliár, squash, badminton
� basketbal, volejbal
� vodní sporty - windsurfing, vodní lyže, šnorchlování, 
potápění
� za poplatek katamarán a potápěčské kurzy

VÝLETY
viz … N-resort

DŮLEŽITÉ
� doporučuje se očkování proti hepatitidě A
� pouze pro hosty starší 18 let

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

CZ L*S
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St. Martin, malý ostrůvek v Karibském moři, objevený roku 1493 Krištofem Kolumbem, ležící na východ od 
Dominikánské republiky, patří z částí pod francouzskou a z části pod nizozemskou správu. Celý je však vyhlášen jako 
bezcelní zóna. V září roku 1995 postihla ostrov velká katastrofa. Silný hurikán se přehnal přes toto kouzelné místo 
a zanechal po sobě pouze trosky. Přesto zde opět od prosince 1996 naleznete na východním pobřeží tohoto ostrova 
v Malých Antillách, v jeho francouzské části, zcela rekonstruované naturistické středisko Club Orient. 
U 2,5 km dlouhé pláže stojí nové komfortní chatky, restaurace, sportoviště. A hlavně, teplota vody v moři neklesne po 
celý rok pod 25 stupňů. Voda je krásná, průzračná, plná pestrobarevných ryb. A když náhodou zaprší, pak jak je 
v tropech zvykem - vydatně, ale hlavně krátce. Krásné písečné pláže, křišťálově čisté tyrkysové vody a po celý rok letní 
teploty - to je ostrov  Saint-Martin v Malých Antillách, karibský sen, který splní všechna přání. Pestré a živé barvy 
jsou doplněny karibskou pohostinností spojenou s evropským způsobem života, protože po 350 let byl ostrov pod 
francouzskou správou a nizozemskou vládou. Resort Club Orient je  nudistické letovisko pro náročné, ležící přímo 
u jedné z nejkrásnějších a nejoblíbenějších pláží na  ostrově - East Bay.  Svůj čas během dovolené můžete trávit zcela 
podle svého přání - ostrov nabízí prozkoumání svých přírodních krás během výletů nebo možnost jen tak odpočívat 
v teplém písku na pláži, přímo před svým bungalovem.

Club Orient / St. Martin / Karibik 

UBYTOVÁNÍ
Dobře vybavené Studia, Chatky nebo Suity s  hotelovými 
službami. Ubytovácí kapacity jsou rozptýleny v krásné 
zahradě nebo přímo na pláži a mají trezor, klimatizaci 
nebo stropní ventilátor, terasu s lehátky, venkovní 
sprchu.
Studio Typ 1 - až pro 3 osoby, asi 26 m2, obytná 
místnost s 2 lůžky či dvoulůžkem, sedací kout, pohovka, 
kuchyňský kout, sprcha/WC
Mini Suite Typ 2 - až pro 3 osoby, o velikosti 34 m2, 
obytná místnost s dvoulůžkem, sedací kout, kuchyňský 
kout, jídelní kout, vana nebo sprcha/WC
Mini Suite Deluxe typ 2 A - až pro 3 osoby, asi 40 m2, 
obytná místnost s dvoulůžkem, sedací kout, kuchyňský 
kout, jídelní kout, vana nebo sprcha/WC
Garten Chalet Typ 3 - až pro 4 osoby, kolem 56 m2, 
obytná místnost se 2 pohovkami, ložnice 
s dvoulůžkem, sedací kout, kuchyňský kout, jídelní kout, 
velká vana, WC, v zahradě
Strand Chalet Typ 4 - až pro 4 osoby, asi 56 m2,
obytná místnost se 2 pohovkami, ložnice 
s dvoulůžkem, kuchyňský kout, sedací kout, jídelní kout, 
velká vana, WC, blízko pláže
Waterfront Chalet Typ 5 - až pro 4 osoby, přibližně 
56 m2, obytná místnost se 2 pohovkami, ložnice 
s dvoulůžkem, sedací kout, kuchyňský kout, jídelní kout, 
velká vana, WC, přímo u pláže
La Villa Typ 6 - až pro 7 osob, obytná místnost pokoj 
s TV,  ložnice s „king size bed“, ložnice s „queen 
size bed“ a ložnice se 2 oddělenými lůžky ( ve dvou 
ložnicích TV ), dvě koupelny se sprchovým koutem, 
vstupní prostor s pracovním stolem a sofa jako další 
postel, internet, telefon, vlastní ohrazený venkovní 
prostor s terasou, venkovní sprchy a bazének 
k sezení. 

STRAVOVÁNÍ
vlastní /SV/
ve středisku je Vám k dispozici Papagayo Restaurant 
& Bar a Perch bar & Grill, které Vám nabízejí pokrmy 
místní i mezinárodní kuchyně. Kromě toho naleznete 
v okolí další restaurace a bary, či si můžete připravit 
pokrmy v kuchyňce, která je součástí Vašeho 
ubytování.

DOPRAVA
letecká z Prahy linkovými lety Air France nebo KLM + 
transfer, cílové letiště St. Maarten

SERVIS
� denní úklid a výměna ručníků, výměna ložního prádla 
každé 3 dny, prádelna
� zdarma půjčení plážových ručníku, lehátek 
a slunečníků na pláži
� Wi-Fi zdarma
� akceptace běžných platebních karet, vícejazyčný 
personál

OBCHODY A GASTRONOMIE
� boutique s potravinami, suvenýry
� plážová restaurace + bar
� každý den „happy hour“, týdně koktejlová 
párty

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT, DĚTI
� hudební a taneční akce v nepravidelných 
intervalech.
� šnorchlování, dva tenisové kurty (rakety zdarma), 
plážový volejbal
� za poplatek – jachting, windsurfing, vodní šlapadla, 
fitness, masáže
� projížďky za lodí na „banánu“ a na padáku na blízké 
„textilní“ pláži 
� jízda na koni v nedaleké jízdárně

VÝLETY
Doporučujeme objevovat exotické krásy ostrova autem 
z půjčovny, dále například „duty free“ nákupy 
v Philipsburgu a Marigotu nebo návštěvy některé 
z více než 400 restaurací na ostrově či některého 
z velkého množství kasin a diskoték. Na recepci jsou 
k dostání výlety na sousední ostrovy.

DŮLEŽITÉ
� na ostrově platí bezcelní zóna

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

ZÁMOŘÍ 
Do všech středisek v Zámoří lze cestovat výhradně letecky a to linkovými spoji z Prahy nebo charterovými lety 
z Německa, příp. i Rakouska. Na cílovém letišti na Vás čeká buď taxi nebo osobní auto, které je Vám pak po celou 
dobu Vašeho pobytu k dispozici. 
Některé z těchto lokalit jsou zámořskými teritorii evropských zemí (St. Martin = Francie a Nizozemí) a proto 
nepotřebujete k jejich návštěvě vstupní vízum. Vstupní vízum nepotřebujete ani pro turistické krátkodobé cesty do 
Mexika a od 17. 11. 2008 ani do USA. Při cestě do USA musíte min. 72 hod. před nástupem cesty zažádat 
o povolení vstupu na území USA prostřednictvím elektronického dotazníku systému ESTA, který je v češtině 
dostupný na internetové adrese https://esta.cbp.dhs.gov. Zde naleznete i podrobný návod pro jeho vyplnění. 
V rámci tohoto systému musíte být držiteli cestovního pasu s biometrickými údaji. Pokud máte ve stávajícím 
cestovním pase platné vízum do USA, pak tento ESTA-dotazník nemusíte vyplňovat, vízum platí po dobu jeho 
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Již několik let je v nabídce objekt typu Live-Style Caliante Caribe (dříve Eden Bay) v Dominikánské republice, na jejím 
severním pobřeží, přibližně 75 minut jízdy autem z letiště v Puertu Plata. Tento komplex hotelu, vilek a appartementů 
se nalézá v palmové zahradě, na břehu dvou písečných zátok. Je vybaven řadou sportovišť, bazénů, whirpoolů, 
restaurací a barů. Tam, kde se tropický prales stýká s azurově modrým karibským mořem, na severním pobřeží 
Dominikánské republiky leží středisko Caliente Caribe Resort. Toto naturistické středisko je jediné svého druhu 
v Dominikánské republice. Tato oáza luxusu v dosud nenarušené přírodě je tím pravým místem pro ty, kteří se chtějí 
nechat hýčkat programen all-inclusive v pro nás exotických krajích.Nabízené ubytování je situováno v tropické zahradě 
a  nachází se buď v 3-podlažních budovách v horní části střediska, nazývané Seacliff a nebo v luxusních vilkách 
vystavěných ve 4 řadách od pobřeží. Všechny pokoje či vilky mají výhled na oceán z balkonu či terasy. Areál disponuje 
2 písečnými, spíše menšími plážemi, 2 bazény, dalším bazénem na vodní volejbal a 2 vířivkami.

Caliante Caribe / 
Dominikánská republika 

platnosti, příp. platnosti pasu, do kterého je vlepené. Při cestě do kterékoliv z těchto destinací nepotřebujete 
mimořádná očkování.
Nedoporučujeme cestovat do Karibiku a na Floridu v termínech od poloviny června do poloviny prosince. V této 
době je zde období hurikánů.
Cena rekreace v Zámoří je dosti vysoká, vysoká je však i úroveň poskytovaných služeb v jednotlivých střediscích. 
Perfektní ubytování, výborná strava, vynikající koupání jak v moři nebo jezeru, tak i v bazénech, ať již běžných nebo 
s vířivkami, široká nabídka sportovního i kulturního vyžití, neobvyklá ochota a péče zaměstnanců areálu.
V některých Live-style střediscích v Mexiku, v Dominikánské republice a na Jamaice je obvyklé a možné se věnovat 
téměř veřejně sexu (u bazénu, baru, na pláži,...) - proto je přístup do těchto lokalit možný pouze osobám starším 18ti let.
Vaše objednávky jsou zajišťovány individuálně dle Vašich konkrétních požadavků, proto i ceny jsou stanoveny 
na základě individuálních kalkulací. V období svátků (Vánoce, Velikonoce, …) je kapacita leteckých spojů brzo 
obsazena

UBYTOVÁNÍ
všechny pokoje či vilky jsou vybaveny klimatizací, 
trezorem
Seacliff Room Typ 1
až pro 4 osoby, o velikosti 53 m2, obytná místnost 
s 1 „king-size bed“ nebo 2 „queen size bed“, 
2 čalouněné židle, stolek, komoda, chladnička, sprcha/
WC, terasa nebo balkon
Seacliff Studio Typ 2
až pro 4 osoby, kolem 68 m2, obytná místnost s 1 „king-
size bed“ nebo 2 „queen size bed“ a s plně vybavenou 
kuchyní a jídelním koutem, sprcha/WC, terasa nebo 
balkon
Seacliff Appartement Typ 3
až pro 4 osoby, prostorný, přibližně 98 m2, 2-pokojový 
appartman, obytná místnost s pohovkou, židlemi, 
konferenčním stolkem a s plně vybavenou kuchyní 
a jídelním koutem, oddělenou ložnicí s 1 „king-size bed“ 
nebo 2 „queen size bed“, sprcha/WC, terasa nebo balkon
Ocean View Villa Typ 4
až pro 4 osoby, asi 79 m2, obytná místnost s pohovkou, 
židlemi, konferenčním stolkem a s plně vybavenou 
kuchyní a jídelním koutem, oddělenou ložnicí s 1 „king-
size bed“ nebo 2 „queen size bed“, sprcha/WC, terasa 
nebo balkon
Ocean Front Villa Typ 5
až pro 4 osoby, veliký 88 m2, obytná místnost 
s pohovkou, židlemi, konferenčním stolkem a s plně 
vybavenou kuchyní a jídelním koutem,  2 oddělené 
ložnice s  „queen size bed“, každá ložnice s koupelnou, 
sprcha/WC,  terasa nebo balkon, blízko pláže

STRAVOVÁNÍ, GASTRONOMIE
All-inclusive /All/
Hlavní restaurace se nachází v horní části areálu, nad 

malebným mořským útesem. Jídlo je servírováno pod 
širým nebem (open air) ve velmi romantickém prostředí. 
Můžete se vypravit na večeři s novými přáteli nebo si 
vychutnat večeři při svíčkách určenou jen pro dva.
Oběd a občerstvení během dne jsou podávány v Tiki 
Baru pouhých 15 metrů od pláže.
V ceně jsou zahrnuty samozřejmě i rozličné alkoholické 
a nealkoholické nápoje, především místní provenience, 
a koktejly namíchané z nich.

DOPRAVA
letecká - odlety z Prahy či letišť v Německu či Rakousku, 
ve většině případů let do Puerto Plata s přestupem
vlastní - nabízíme zajištění samotného ubytování 
a navazujících služeb v destinaci

SERVIS
� uvítací přípitek
� denní pokojový servis, internetový přístup

ODPOČINEK, ZÁBAVA, SPORT 
� plážové a vodní sporty, kajaky, šnorchlování
� tenis a vodní volejbal
� fitness centrum
� animační program, večerní programy s hudbou
� lekce španělštiny, taneční hodiny
� za poplatek – potápění, jízda na koni, masáže, 
manikura/pedikura
� golfové hříště je vzdáleno přibližně 6 km

VÝLETY
� v období prosinec - duben možné výlety za 
pozorováním velryb,
� lodní výlet na Cayo Levantado (ostrůvek známý 
z reklam na Bacardi) a řada dalších z nabídky resortu

DŮLEŽITÉ
� pro koupání v moři jsou vhodné boty do vody
� určeno pro páry starší 18ti let

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

CZ L*S
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Neobvyklou nabídku přinášejí náši němečtí partneři - plavbu luxusními motorovými jachtami podél tureckého pobřeží, 
příp. i k řeckým ostrovům Rhodos a Simi. Máte tak možnost poznat turecké pobřeží z mořské hladiny, navštívit zdejší 
malebné vesničky, městečka, přístavy, ale i kouzelné zátoky a pláže.  

Plavba jachtou podél pobřeží 
Turecka  

JACHTY
Jedná se o dvě až tři souběžně plující 4* jachty typu 
„Gulets“, charakteristické turecké dřevěné lodě, 
dlouhé přibližně 30 metrů, s 6-8 pěkně zařízenými 
klimatizovanými kajutami s dvoulůžkem nebo 
jednotlivými postelemi, s vlastní sprchou a WC. Na 
všech lodích se nachází velká sluneční paluba s velkými 
„matracemi“, velký jídelní stůl na kryté palubě, salón s 
barem, kde je možno posedět u televize a domácího kina 
s DVD, CD, MP3. Účastníci se mohou koupat 
a šnorchlovat v klidných zátokách. Při vhodném větru je 
možno vytáhnout plachty, jinak se pluje „na motor“. 
O vše se stará místní posádka, které velí zkušený 
kapitán.

UBYTOVÁNÍ
kajuty na motorové jachtě pro max. 18 osob + posádku, 
dvoulůžkové kajuty s vlastním sociálním zařízením

STRAVOVÁNÍ
6x plná penze /VP/ a 1x polopenze /HP/ v lodním 
salónu = kontinentální snídaně, lehký oběd a klasická 
večeře,  nápoje za úhradu na místě 
snídaně - chléb, med, marmeláda, sýr, šunka, vejce, 
okurky, rajčata, káva a čaj
oběd - lehká teplá jídla s těstovinami nebo rýží, čerstvý 
salát
večeře - různé saláty, grilované maso nebo ryby, čerstvé 
ovoce
nápoje nejsou zahrnuty v ceně, kromě čaje, kávy 
a uvítacího koktejlu 

DOPRAVA
vlastní nebo letecká z letišť v Praze, v Německu nebo 
Rakousku do tureckého Dalamanu nebo Antalye, 
transfer z/do přístavu (při transferu z letiště Antalya 
příplatek cca 100 EUR/cestu)

DŮLEŽITÉ
� na lodi k dispozici sluneční paluba s matracemi na 
opalování
� účastníci plavby jsou různých národností, německy 
mluvící průvodce (i pro více lodí plujících společně), děti 
jsou vítány, musí ale umět dobře plavat a nosit plovací 
vestu.
� nutno si přivézt vlastní osušky na pláž či sluneční 
palubu
� předpokládané spropitné pro posádku = asi 20 EUR/
os. a týden, nástup na loď do 15:00, vylodění do 
10:00 hod.
� v ceně není zahrnuto příp. vstupné, výlety na pobřeží, 
nápoje na lodi
� ručníky a povlečení výměna 1x týdně, úklid 
společných prostor denně, kajut 1x týdně
� klimatizace v provozu obvykle 20:00-00:00
�  jachty jsou přes noc obvykle zakotveny v některé ze 
zátok členitého pobřeží, v přístavech kotví přes noc jen 
občas nebo při „výletech na pevninu“, dle programu 
a trasy plavby

Termíny, ceny, slevy …
viz www.naturtravel.cz, nebo dotazem v CK

k lodním zájezdům, 
včetně plaveb po Jadranu 

na jachtách SILVA 
a VJEKO 

naleznete na našem webu
www.

plavby-jadran.cz

AKTUÁLNÍ 
INFORMACE

Plavby na luxusních lodích 
po mořích a oceánech                              

V posledních létech získávají na oblibě plavby na luxusních lodích po mořích a oceánech v Evropě 
i Zámoří.  Řada těchto plaveb je určena výhradně pro naturisty a proto i my je společně s našimi 
německými partnery zařazujeme do naší nabídky. Z dosud  specifikovaných plaveb se jedná zejména o:
� plavbu luxusní lodí Carnival Freedom z Floridy do Mexika, Kostariky a Panamy  v únoru 2013
� plavbu výletní lodí Paul Gauguin v Tichomoří – Tahiti, Bora-Bora, …  v dubnu 2013
� plavbu na luxusním čtyřstěžníku Star Flyer po Severním moři  v červnu 2013
� plavbu na luxusní lodi Tere Moana okolo ostrova St.Martin v Karibiku  na přelomu let 2013/14
� plavbu novou lodí  Nieuw Amsterdam z Floridy na Bahamy, Jamaiku a Hondurasu  v únoru 2014
� plavbu výletní lodí Paul Gauguin okolo Fidži v Tichomoří  v červnu 2014

….  nabídka je neustále rozšiřována o další plavby – sledujte naše stránky  www.plavby-jadran.cz

Informace, termíny, ceny, slevy …..  viz www.plavby-jadran.cz, nebo dotazem v CK



jachta
VJEKOVJEKO

...to je ono novo!...to je ono novo!

Termíny, trasy, ceny a slevy k plavbám na jachtě VJEKO najdete v Ceníku pro příslušný rok

kpt.Dino



Tento barevný Tento barevný 

katalog si uschovejte katalog si uschovejte 

– jeho platnost je min. – jeho platnost je min. 

3 roky3 roky

VIDEOŠOTY
A DALŠÍ FOTA NA 

www.naturtravel.cz
www.plavby-jadran.cz


