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Zkušenost a tradice 

CK STEFANNY byla založena v roce 1992 a dnes již 29. sezónu vypravujeme zájezdy do osvědčených destinací. Každým rokem přinášíme klientům novinky v naší 
nabídce. Dovolujeme si tvrdit, že naše společnost dospěla ve schopnou, spolehlivou a na trhu oblíbenou cestovní kancelář, jejímž cílem je spokojený klient.
Cestování bez rizika

CK STEFANNY je pojištěna pro případ insolvence a tento katalog byl zpracován dle ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. u pojišťovny Generali a.s. Všechny ceny uvedené 
v tomto katalogu zahrnují zákonné pojištění. V případě úpadku cestovní kanceláře je zaručeno klientům přihlášeným na zájezd: zajištění návratu z místa pobytu v zahraničí 
do České republiky, vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil,  vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou skutečné poskytnutí
služeb v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Certifikát je k dispozici u každého provizního prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Konečné ceny zájezdů

Aktuální nabídky a ceny zájezdů jsou uvedené na www.stefanny.cz a jsou konečné. 

Cena zájezdů zahrnuje

Leteckou přepravu, ubytování 7/10/11 nocí, stravování dle popisu, transfery, služby česky (slovensky) hovořícího delegáta, místní poplatky, povinné 
pojištění dle zákona 159/1999 Sb., DPH. Nezahrnují pouze příplatky, jako jsou pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu, fakultativní výlety, 
dokoupení stravy a jiné volitelné příplatky.

Potřebujete poradit?

Naši zkušení zaměstnanci a prodejci ve vašem městě Vám rádi poradí s výběrem destinace, pobytového místa a vytvoří kalkulaci i rezervaci vašeho zájezdu. 

Rezervace a objednávka zájezdu

Telefonicky: jsme připraveni Vám poradit s výběrem zájezdu, provést rezervaci a následně s Vámi uzavřít Smlouvu o zájezdu. Veškeré záležitosti s Vámi 
dořešíme telefonem, poštovní nebo e-mailovou korespondencí. Telefon 553 710 569, mobil 606 748 863. 
Osobně: navštivte naši prodejnu v Opavě: U Jaktařské brány 4, Opava, pondělí – pátek: 9:00 – 17:00 hod. nebo u některého z našich autorizovaných 
prodejců ve Vašem bydlišti. 
Poštou/e-mailem: dotazy, požadavky či objednávky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu: opava@stefanny.cz, info@stefanny.cz.  
On-line na internetové adrese www.stefanny.cz: objednejte si svůj zájezd z pohodlí domova. Na našem webu naleznete více fotografií a informací 
o pobytových místech, cenách a letových řádech. Zde si můžete zájezd rezervovat i objednávat 24 hodin denně, přičemž zjistíte kalkulaci a obsazenost 
vybraného zájezdu. Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení Smlouvy o zájezdu, kde si zkontrolujete Vámi zadané údaje.

Jsme členem ačCKa

Od roku 1996 jsme členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Kvalita a spolehlivost

Kompletní nabídku zájezdů do celého světa naleznete na www.stefanny.cz

Zkušenosti a tradice

Vážení a milí klienti, přátelé,

dovolte, abychom Vám poděkovali 
za důvěru, věrnost, podporu a řadu 
milých a pochvalných reakcí, kte-
rých si velice vážíme.
Velmi nás těší Váš zájem prožít dovo-
lenou s cestovní kanceláří STEFANNY. 
Mnozí z Vás využívají naše služby 

opakovaně a právě to nás táhne vpřed.
Již 28 let, pro naše stálé i nové zákazníky, připravujeme 
dovolenou, kterou si můžete vybrat přímo v naší kance-
láři, ale také na internetových stránkách nebo u autori-
zovaných prodejců. 
Právě nastal vhodný čas pro výběr Vaší dovolené. Již 
nyní máte možnost vybrat si z nejširší nabídky hotelů 
s využitím FIRST MINUTE slevy. Nemusíte proto čekat na 
poslední chvíli, kdy jsou kapacity hotelů značně omeze-
né. Leteckou přepravu z Ostravy, Brna a Prahy, jako již 
každoročně, zajišťuje společnost Smartwings.
Připravili jsme pro Vás nový katalog „Léto 2020“, ve kte-
rém naleznete naše tradiční a prověřené hotely v oblí-
bených destinacích Bulharska. Do nabídky jsme rovněž 
zařadili také nové ubytovací kapacity. Termíny a ceny 

zájezdů naleznete na našich internetových stránkách. 
V minulé sezóně jsme navštívili magickou Palestinu 
a Izrael, tajuplnou jordánskou Petru a skvostnou  
Valencii ve Španělsku.
Pro naše milé klienty 55+ jsme letos připravili pobytově 
- poznávací letecké zájezdy a to do španělské Andulasie  
- Costa de Almeria nebo do slunné Itálie na krásný  
ostrov Sardinii. 
Další širokou nabídku zájezdů do celého světa na-
leznete na webových stránkách www.stefanny.cz. 
Věříme, že si z naší nabídky vyberete svou vytouženou 
dovolenou, při které strávíte nezapomenutelné chvíle  
a načerpáte novou energii. 
Kolektiv CK STEFANNY udělá vše proto, abyste byli maxi-
málně spokojeni, protože prodejem zájezdu náš zájem  
o Vás nekončí, ale teprve začíná!

Příjemně strávené chvíle přeje 

Ing. Stefka Fousová 
a kolektiv CK STEFANNY s.r.o.

S cestovní kanceláří StEFaNNY na dovolenou již 29. sezónu!



www.stefanny.cz
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Hlavní město - Sofia. 
Počet obyvatel - cca 7,8 mil. 
Délka pobřeží - cca 378 km.  
Časový rozdíl - SEČ + 1hodina /po příletu nutno posunout hodin-
ky o 1 hod. dopředu/
Jazyk - úředním jazykem je bulharština, lze se domluvit německy, 
anglicky, rusky.
Místní měna - Leva = 100 stotinek, pouze ve  směnárnách. 
Doporučujeme koupit EURO a na místě vyměnit. 1 EUR cca 1,94 Leva 
/1 Leva cca 14 Kč/. Ve  vybraných hotelích a  obchodech lze platit 
platebními kartami, jejich používání není běžné. V  každém větším 
letovisku jsou bankomaty. Pokud je celková hodnota dovážených 
valut vyšší než 8000 BGL, existuje v Bulharsku povinnost tyto valuty 
deklarovat na hraničním přechodu při vstupu do země.
Ceny - srovnatelné s cenami v ČR.
Doklady - cestovní pas platný nejméně 6 měsíců před  vycestováním 
do Bulharska nebo občanský průkaz se čtecí zónou. Dle konzulárního 
oddělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky je při cestách 
do Bulharska povinné, aby všechny děti mladší 15 let měly svůj cestovní 
pas. Podle platných předpisů musí mít každý cizinec vstupující na území 
Bulharska v cestovním dokladu svoji identifikační fotografii. 
Více info na www.mzv.cz.
Celní a devizové předpisy - celní předpisy odpovídají předpisům EU. 
Turista, který cestuje do/z Bulharska, může mít přiměřené množství 
potravin, alkoholu atd. Jde o  následující limity pro bezcelní dovoz 
např.: 200 ks cigaret, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l destilovaných nápojů, 
500 g kávy, 50 ml parfému nebo 250 ml toaletní vody. Množství 
léků není nijak omezeno, ale mělo by odpovídat osobní spotřebě 
cestujícího. Zakázán je dovoz paliva v  kanystrech, drog, zbraní 
a  výbušnin. Redukován je vývoz starožitností, loveckých trofejí 
a uměleckých děl.
Telefon - přímá telefonní volba do ČR je +420 a číslo účastníka. 
Výhodnou formou komunikace je internet. 
Velvyslanectví ČR v Sofii: telefon: +359 2 946 1110-1,  
e-mail: Sofia@embassy.mzv.cz. 
Půjčování aut - na celém pobřeží cca 30 - 50 EUR/den dle typu auta. 
Řidič musí být starší 21 let a vlastnit řidičský průkaz platný v EU. 
Nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily je v obci 50 km/h, 
mimo obec 90 km/h a na dálnici 130 km/h.
Lékař - ve  všech letoviscích v  hlavní sezóně funguje nepřetržitá 
pohotovostní služba.
Pláže - bezplatné, platí se pouze slunečníky a  lehátka. Cena se 
většinou pohybuje v  částce 5 – 8 EUR za  slunečník a  za lehátko. 
Na  všech plážích je bohatá nabídka vodních sportů, toboganů, 
vodních kol a  skútrů. Ve  větších letoviscích lze používat hotelové 
bazény bezplatně.

Každý rok si Bulharsko vybírají turisté díky čistému a teplému moři s útulnými plážemi, památkami, bezpečnosti a na neposledním místě 
finanční nenáročnosti za cíl své dovolené. Tato malá země patří do tradiční nabídky našich zájezdů díky své nedotčené přírodní kráse, nízkému 
obsahu soli a absenci nebezpečných dravých živočichů v moři. Jsou zde ideální podmínky pro koupání, potápění a vodní sporty. Pobřeží 
je plné překvapení.  Široké a  do  moře se pozvolna svažující pláže sousedí s  malými romantickými zálivy, písečnými dunami, úchvatnými 
útesy. Turisté zde mají obrovskou nabídku rekreačních a hotelových zařízení. Vnitrozemí nabízí bezpočet zajímavých historických míst, která 
rozhodně stojí za návštěvu. Blízkost tureckého Istanbulu přímo vybízí k jeho návštěvě. Mnohé bulharské vesnice připomínají život zdejších lidí 
před mnoha desetiletími. Z jejich obyvatel vyzařuje pohoda a trpělivost. V bulharských horách je mnoho stoletých obyvatel. Je zajímavé, že se 
zde lidé dožívají nejvyššího věku v Evropě. V posledních několika letech se zde podařilo obnovit infrastrukturu služeb a známá turistická centra 
jako Zlaté písky a Slunečné pobřeží mohou nabídnout srovnatelnou kvalitu jako nejproslulejší letoviska v Evropě. V přímořských turistických 
centrech jsou vybudována špičková ubytovací zařízení. Odrazem je velký počet návštěvníků z celé Evropy. V posledních letech je Bulharsko 
vyhledávaným cílem letní dovolené. 

Vítejte v Bulharsku

6 důvodů proč si vybrat Bulharsko

●  Čisté moře, krásná příroda, malebná klidná městečka  
nebo naopak rušný noční život 

● Bulharsko je vhodné pro všechny věkové skupiny  
● Výborná kuchyně, kvalitní ovoce a zelenina  
● Bulharsko je levné  
● Domluvíte se i česky 
● Pohostinný a přátelský národ

Bulharsko

 Průměrné teploty

Měsíc červen červenec srpen září

Vzduch 25 27 29 25
Voda 23 25 26 25



Potěšte své blízké také dárkovým poukazem, který vám rádi vystavíme na vámi určenou 
hodnotu s požadovaným textem a při nákupu bude jeho hodnota odečtena s ceny zájezdu.

Minimální záloha 2000 Kč 

Při sepsání Smlouvy o zájezdu do 31. 1. 2020 pouze 2000 Kč/osoba.  
Do 31. 3. 2020 druhá záloha do 50% ceny.  Doplatek nejpozději 30 dnů před odjezdem.

Platba poukázkami

Poukázky lze použít k částečné platbě zájezdu z katalogu CK STEFANNY 2020 na zájezd 
do Bulharska /max. 30 % celkové ceny zájezdu nejvíce však 10 000 Kč/.  Poukázky lze uplatnit 
pouze při podpisu smlouvy v centrále CK STefanny v Opavě - osobně, emailem.
Při úhradě zájezdu poukázkami se poskytuje max. 50% sleva z celkově vybrané slevy. 

K úhradě lze použít tyto poukazy:

www.stefanny.cz
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Rezervujte s předstihem!

Platba zájezdu 

Zájezd je možné zaplatit v hotovosti, bankovním převodem, dárkovými poukazy nebo poukázkami.  
Podmínky a informace o přijímání poukázek naleznete na: www.stefanny.cz.

Letecká společnost nevyžaduje letenky a klienty jsou 
odbavování pouze na základě cestovního dokladu. 
Po příletu do cílové destinace bude v příletové hale 
čekat delegát s logem CK STEFANNY, který odvede 
klienty k transferovému autokaru/minibusu a podá 
veškeré informace. 
Základní pokyny k odletu jsou také k dispozici na  
webu www.stefanny.cz.
Cena samostatné letenky je 7990,- Kč.
Místa v letadle, která Vám poskytuje naše CK v ceně 
zájezdu jsou v ekonomické třídě.
Pro všechny lety je zajištěn váhový limit zavazadel:
l Povolená váha zapsaného zavazadla je 23 kg/ 1 kus 
+ 8 kg kabinové zavazadlo (rozměry 55x45x25cm)
l Na jednu osobu je povolen pouze jeden kus zapsa-
ného zavazadla (váhové limity se mezi osobami 
nesčítají)
l Nadváhu zavazadla do maximální váhy 32 kg lze 
dokoupit
l Lze dokoupit další (druhé) zavazadlo do hmotnosti 
23 kg
l Slunečníky lze přepravit pouze jako další zakou-
pené zavazadlo, nelze přepravit ani připevněné  
k zavazadlu

Pro Vaše pohodlí Vám na přání zajistíme tyto do-
plňkové služby :
l Šumivé víno, bílé a červené víno, teplé a studené 
pokrmy
l Balíček Travel plus komfort – jídlo a nápoje, saló-
nek na letišti, zvýšená péče posádky, volná váha za-
vazadla 32 kg
l Rezervace místa v letadle (možno zajistit prémiová 
místa v 1. až 6. řadě, u nouzových východů apod.)
l Nadváha zavazadel (23 – 32 kg)
l Asistenční služby – přeprava nedoprovázeného 
dítěte

l Bezplatná asistence pro handikepované osoby – 
neslyšící, nevidomí, zákazníci s pohybovým omeze-
ním…
l Přeprava zvířat, sportovního vybavení, nadroz-
měrných zavazadel a další nadstandardní služby 
Ceník těchto doplňkových služeb je k  dispozici 
na: www.smartwings.com 

l V  případě zpoždění letadla poskytuje dopravce 
tyto služby: 
• lehké občerstvení a nápoje při zpoždění nad 2 ho-
diny
• hlavní jídlo a nápoje pokud je zpoždění nad 6 hodin
• v případě zpoždění nad 12 hodin po dohodě se zá-
kazníkem hotelové ubytování dle výběru dopravce

Zpoždění letadla při zpátečním odletu:
Cestovní kancelář STefanny nemá žádný vliv na 
zpoždění letadla. Zpoždění letadla v plné sezóně 
není ničím výjimečným. Pokud letecká společnost 
informuje cestovní kancelář s dostatečnými před-
stihem, bude Vám poskytnut aktualní odjezd trans-
feru z hotelu na letiště. V některých případech však 
dochází k tzv. změně na poslední chvíli. Týká se to 
klientů, kteří jsou již v transferu jedoucím na letiště 
nebo jsou na letišti. V takovýchto případech letecká 
společnost klientům předává jako kompenzaci tzv. 
poukázku na občerstvení pokud je zpoždění leta-
dla 2 a více hodin od plánovaného odletu. Hodnota 
poukázky se liší dobou zpoždění letadla. V případě 
zpoždění na poslední chvíli, věnujte neustále pozor-
nost světelné tabuli v odletové hale. Čas odletu se 
může kdykoliv změnit ve Váš prospěch, nevzdalujte 
se tedy proto z areálu letiště. Upozorňujeme, že de-
legáti cestovní kanceláře STEFANNY nemohou být  
v odletové hale s Vámi poté, co projdete bezpečností 
a celní kontrolou.

Pokyny k  odletu obdržíte nejpozději týden před 
Vaším plánovaným odletem e-mailem nebo osobě 
u svého prodejce. 
l Na letišti v Praze, v Brně i v Ostravě je navíc ke stan-
dardním přepážkám otevřena ještě jedna odbavo-
vací přepážka, která je vyhrazena pouze pro rodiny 
s  malými dětmi. Rodiny s  dětmi se mohou nechat 
přednostně odbavit. 
l Podle platných mezinárodních předpisů nesmí 
mít cestující u sebe zbraně, střelivo, nože, nůžky, 
manikúru, hračky odpovídající skutečným útočným 
zbraním, tekutiny, krémy a všechny další předmě-
ty bodné nebo sečné povahy. Tyto předměty musí 
mít cestující uloženy pouze v  zapsaném zavazadle. 
Pokud tyto předměty nebudou uloženy v zapsaném 
zavazadle, budou při bezpečnostní kontrole bez ná-
hrady odebrané. Více na www.smartwings.com.
l Pravidla platí na všech letištích v Evropské unii do 
odvolání. Klienti mohou mít s sebou do kabiny leta-
dla pouze malé množství tekutin, a to jak v příručním 
zavazadle, tak u sebe. Tekutiny a gely musí být v ba-
leních do 100 ml. Všechna balení musí být umístěna 
v  jednom průhledném uzavíratelném igelitovém 
sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu. Tento 
sáček lze zakoupit na letišti za 10 Kč. 
l Diabetologické přípravky (nutné lékařské potvrze-
ní) a léky včetně dětské výživy po dobu letu mohou 
být přepravovány v příručním kabinovém zavazadle. 
Taxy a palivové příplatky
V ceně leteckých zájezdů jsou zahrnuty veškeré le-
tištní taxy, pobytové taxy a místní poplatky a základ-
ní palivový příplatek vycházející z  ceny leteckého 
paliva. Upozorňujeme klienty, že letecká společnost 
může na základě změny kurzu USD či změny ceny 
leteckého paliva (převýší-li uvedenou limitní cenu) 
zvýšit palivový příplatek, který může CK klientům 
doúčtovat (viz.VOP).

Odlety z PrAhY, BrNA a OSTrAvY každou sobotu na 8 dní. Odlety z OSTrAvY ve středu/sobotu na  11/12 dní. Let do Burgasu trvá cca 1:50 hodiny.

letecká společnost  Smart Wings a.s. 
Pohodlí na cestách vám zajistí: 

Info: www.smartwings.com, www.airport-ostrava.cz

tabulka letů - sezóna 2020

odletové místo cílové letiště doba letu letové dny pobyt dnů letový řád tam letový řád zpět
OSTRAVA BURGAS 1:50 středa - sobota 11 09:55 – 12:45 10:05 – 11:00
OSTRAVA BURGAS 1:50 sobota - středa 12 12:00 – 14:50 13:35 – 14:30

PRAHA BURGAS 2:05 sobota 8 12:40 – 15:45 16:30 – 17:45
BRNO BURGAS 1:50 sobota 8 06:25 – 09:15 15:40 – 16:40

OSTRAVA BURGAS 1:50 sobota 8 12:00 – 14:50 10:05 – 11:00
* přílety na zahraniční letiště a odlety ze zahraničního letiště jsou uváděny v lokálních časech
* údaje jsou pouze orientační. Závazné jsou pouze informace uvedené v pokynech na cestu, odbavení a voucherech, které zasíláme 7 dnů před odletem 

Zvýhodněné parkování pro zákazníky CK STefanny
Parkování – Letiště Ostrava -Mošnov Parkoviště U Karlose: 603 110 772, info@parkovani-mosnov.cz, www.parkovani-mosnov.cz

Parkování u letiště v Brně – Letiště Tuřany: www.brno-airport.cz /parkovani-a-doprava/parkovani-cenik/ 
Parkování – Letiště Václava Havla, Praha: www.goparking.cz, e-mail: info@goparking.cz. Pro zákazníky CK STEFANNY - promokód Sfn265



Ravda

Sv. Vlas

Bijou

STefanny
/Golden Dune/

Mirage

yunona

Slunečné pobřeží
Hrizantema

Rose Village

Kavkaz

nesebr

Riva

Kiparisite

Trakia Plaza

Slunečné pobřeží 
Největší a nejznámější hotelové a rekreační letovisko 
ležící 40 km severně od Burgasu. Jako jedno z nejvy-
hledávanějších míst na  pobřeží je ideální pro rodin-
nou dovolenou a ráj pro děti a jejich rodiče. Dobré 
klimatické podmínky, nádherná a téměř 8 km dlouhá 
pláž s jemným pískem a s velmi pozvolným přístupem 
do moře je vhodná především pro malé děti. Svým 
návštěvníkům nabízí spoustu zábavy, neomezený vý-
běr vodních sportů a atrakcí /tobogány, vodní skútry, 
let padákem, jízdu na banánu, windsurfing/. Na pláži 
jsou umístěny slunečníky, skluzavky, houpačky, bazé-
ny. Letovisko je velmi živé, je zde spousta restaurací, 
bary, folklórní zábavné podniky, varieté, obchůdky  
a diskotéky. Doprava je v letovisku zabezpečena mini 
vláčky a autobusy, které zabezpečují spojení se staro-
bylým městečkem Nesebr, který je vzdálen 5 km, dále 
s Burgasem a Varnou. 

Nesebr 
Leží na skalnatém poloostrově spojeným s pevninou úzkou šíjí ve vzdálenosti 
5 km od Slunečného pobřeží a 35 km severně od Burgasu. Patří mezi památkově 
chráněné území zapsané do seznamu světových kulturních památek UNESCO.
Každá epocha zde zanechala svoje stopy, a tak zde v jedinečné harmonii naleznete 
vedle sebe jak antické, tak byzantské a starobulharské památky. Křivolaké, dlážděné 
uličky a roubené domky dodávají městečku nebývalé kouzlo. Najdete zde mnoho 
obchůdků, restaurací a  kaváren, tržiště, přístav výletních a  rybářských lodí. Nově 
vzniklá panoramatická cesta, která vede podél moře od pláže Slunečného pobřeží, 
spojuje starý a nový Nesebr. Časté pravidelné spojení autobusem a minivláčkem 
umožňuje využívat bohaté nabídky sportovních a  zábavních služeb velkého 
letoviska. V novém Nesebru je možno využívat jak pláž Slunečného pobřeží, která 
začíná na okraji nového Nesebru, tak i velmi pěknou dlouhou a pozvolnou jižní pláž.

Ravda

Přímořské městečko, které se nachází 25 km severně od Bur-
gasu, 3 km jižně od  městečka Nesebr a  5 km od  známého 
letoviska Slunečné pobřeží. Dobré klimatické podmínky 
a blízkost historického Nesebru činí z městečka vyhledávané 
a oblíbené letovisko bulharského Černomoří. Ravda je dnes 
téměř spojená s novým Nesebrem, do kterého se dostanete 
pravidelnou autobusovou dopravou. Pláže jsou menší, pís-
čité s  pozvolným vstupem do  moře. Najdete zde obchody 
i restaurace. 

Pomorie

Město leží na  podélném poloostrově, 20 km severovýchodně od  Burgasu 
a  13 km jižně od  letoviska Slunečné pobřeží. Pomorie je známé svým 
slaným jezerem s  léčivým bahnem a  je největším léčebným centrem na   
Balkánské poloostrově. Léčebné účinky má i  přírodní železitý písek černé  
barvy, který pokrývá některé místní pláže. Léčí se zde zánětlivá onemoc-
nění pohybového i  nervového ústrojí a  lupénka pomocí lugy /výtažky 
z mořských řas, bahna a mořské vody/. V nedalekých solivárech se získává sůl 
odpařováním mořské vody. Pomorie je známé již od starověku také pěstováním 
vína a  v  současnosti výrobou brandy Slančev brjag, Pliska a  Pomorie. Je zde 
množství kaváren, vináren, restaurací v  bulharském stylu, diskoték, mnoho 
malých obchodů a  stánků, tržnice s  ovocem a  zeleninou a  rybářský přístav. 
Autobusovou dopravou je výhodné spojení do  Burgasu, na  blízké Slunečné 
pobřeží i do historického Nesebru. 

www.stefanny.cz
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Letoviska
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Poloha: příjemný čtyřhvězdičkový hotel Kiparisite 
je postaven v poklidné části Slunečného pobřeží 
cca 80 m od prostorné písečné pláže. Hotel je 
vystavěn ve středomořském stylu, má vlastní bazén 
a je obklopen kvetoucí zahradou. 
vybavení hotelu: součástí hotelu je vstupní hala 
s recepcí, směnárna, výtah, restaurace s terasou, 
bar, společenská místnost. Součástí venkovního 
vybavení je venkovní bazén s brouzdalištěm pro 
děti. Slunečníky a lehátka jsou u bazénu zdarma, 
na pláži za poplatek. Wi-fi připojení ve společných 
prostorech zdarma.
Pokoje: hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových, 
klimatizovaných pokojích s balkonem a vlastním 
sociálním zařízením /sprcha, WC/, fén, TV/
SAT, telefonem. Je zde možnost dvou přistýlek  
/maximální obsazenost 3 dospělí, 2 dospělí a 2 děti 
do 12 let/.
Stravování: plná penze podávaná formou bufetu 
v hotelové restauraci.
Náš tip: útulný hotel je výbornou volbou pro ty 
z vás, kteří si na dovolené chtějí užít klidu a pohody 
v komfortním hotelu v blízkosti pláže. 

Hotel Kiparisite****

Slunečné pobřeží

odlety PRaHa, BRNo, oStRaVa          plná penze                    dítě do 11,99 let  odlety Ostrava      plná penze      

měsíc červen červenec srpen září červen červenec srpen září
odlet 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5. 9. 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.
počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz



Hotel Riva***
Poloha: hotel se nachází v rozlehlé zahra-
dě v severní části Slunečného pobřeží cca 
150 m od široké písečné pláže, cca 800 m 
od aquaparku Action.
vybavení hotelu: vstupní hala 
s recepcí, směnárna, lobby a denní bar, 
restaurace s terasou, bary, tři venkovní 
bazény se sladkou a mořskou vodou 
a brouzdalištěm pro děti, dětský koutek, 
velká hotelová zahrada s prostorem pro 
řadu aktivit. Hotel pořádá večerní zábavní 
programy. Pro děti jsou zde připraveny 
speciální dětské programy, miniklub  
a hřiště. Sportovní aktivity jsou k dispozici  
dle programu animačního týmu. Wi-Fi  
na recepci zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové, klimatizováné po-
koje, (možnost až dvou přistýlek) s bal-
konem (dvě židle a stoleček) a vlastním 
menším sociálním zařízením (WC/sprcha 
bez sprchové vaničky a závěsu, v jed-
nom neodděleném prostoru), vybavené  
TV/SAT, chladničkou, telefonem, Wi-Fi 
na pokoji za poplatek.
Stravování: all inclusive zahrnuje pl-
nou penzi formou bufetu, odpolední  
občerstvení (sendviče, pizza, zákusky, ovo-
ce, káva, čaj), neomezenou konzumaci vy-
braných místních alkoholických a nealkoho-
lických nápojů a piva /11:00-23:00/, lze čer-
pat v místech a časech určených hotelem.
Náš tip: hotel vhodný pro rodiny s dětmi.

odlety PRaHa, BRNo, oStRaVa          all inclusive                    dítě do 12,99 let  odlety Ostrava    all inclusive    

měsíc červen červenec srpen září červen červenec srpen září
odlet 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.
počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz
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Slunečné pobřeží



Hotel Yunona***

odlety PRaHa, BRNo, oStRaVa          all inclusive                     dítě do 11,99 let

měsíc červen červenec srpen září
odlet 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.
počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz

Poloha: menší třípatrový hotel s velkou zahradou a vý-
bornou polohou přímo v klidné části centra Slunečné-
ho pobřeží, 150 m od písečné pláže. 
vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, TV místnost, bazén s brouzdalištěm v rozsáhlé 
zahradě, venkovní posezení. Wi-Fi zdarma na recepci.
Pokoje: pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje 
s klimatizací. TV/SAT, minibar, telefon, balkon, sociální 
zařízení, WC, fén. Možnost jedné až dvou přistýlek.
Stravování: all inclusive zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře vše formou bufetu. Lehké občerstvení během 
dne – káva, čaj, zákusky, sladké pečivo, zmrzlina, 
neomezené množství místních nealkoholických 
a alkoholických nápojů a piva /11:00-23:00/, lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.
Náš tip: vhodné pro všechny věkové kategorie.

www.stefanny.cz
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Slunečné pobřeží



Hotel Hrizantema****
Poloha: v centrální části střediska, obklopen 
velkou zahradou. V blízkosti obchody, restau-
race, bary. Od písečné pláže, je hotel vzdálený 
 cca 250 m. 
vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, smě-
nárna, trezor/ za poplatek/, výtahy, restaurace 
s terasou, lobby bar, 3 restaurace á la carte, 
pizzerie, kadeřnictví, minimarket, čistírna. V za-
hradě se nachází bazén, bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma. Animace pro 
děti a dospělé. Wi-Fi připojení v hotelu zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností až dvou přistý-
lek, s vlastním sociálním zařízením (koupelna/
WC), vysoušeč vlasů, klimatizace, telefon, TV/SAT, 
minibar za poplatek, balkon nebo terasa. 
Stravování: all inclusive zahrnuje plnou penzi for-
mou bufetu, odpolední občerstvení (sendviče, pi-
zza, zákusky, ovoce, káva, čaj), neomezenou kon-
zumaci vybraných místních alkoholických a neal-
koholických nápojů a piva (10:00 – 24:00 hod.), lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Náš tip: novinka v naší nabídce, velmi oblíbení 
hotel, vhodný pro všechny věkové kategorie.

www.stefanny.cz
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Slunečné pobřeží

odlety PRaHa, BRNo, oStRaVa          all inclusive                                                           dítě do 12,99 let

měsíc červen červenec srpen září
odlet 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.
počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz
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Slunečné pobřeží

Hotel trakia Plaza**** 

Poloha: moderní devítipatrový hotel v centrální části  Sluneč-
ného pobřeží, v okolí hotelu množství obchodů, restaurací a 
barů,  vzdálen cca  250 m od dlouhé písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do moře.
vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, směnárna, trezor 
/za poplatek/, výtahy, restaurace s terasou, lobby bar, 3 re-
staurace á la carte, pizzerie, kadeřnictví, minimarket, čistírna. 
V rozsáhle zahradě se nachází bazén se 2 tobogány, slunná 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma. Animace pro děti a do-
spělé. Wi-Fi připojení v hotelu zdarma.
Pokoje: moderně vybavené dvoulůžkové pokoje s možností 
až dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením (koupelna/
WC), vysoušeč vlasů, klimatizace, telefon, TV/SAT, minilednič-
ka, balkon nebo terasa.
Stravování: all inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufe-
tu, odpolední občerstvení (sendviče, pizza, zákusky, ovoce, 
káva, čaj), neomezenou konzumaci vybraných místních al-
koholických a nealkoholických nápojů a piva (10:00 – 24:00 
hod.), lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Náš tip: novinka v naší nabídce, velmi oblíbení hotel, 
vhodný pro rodiny s dětmi

odlety PRaHa, BRNo, oStRaVa          all inclusive                                                           dítě do 12,99 let

měsíc červen červenec srpen září
odlet 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.
počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz



Hotel Kavkaz  

Golden Dune****

Poloha: Hotel se nachází v jižní části Slunečného 
pobřeží, přibližně 150 m od písečné pláže, 
ke které se dostanete přes dřevěný chodník 
a písečné duny (přibližně 5 min.). Centrum 
letoviska s hlavní promenádou s obchůdky, 
bary a restauracemi je vzdáleno cca 500 m.
vybavení hotelu: Hotel disponuje vstupní 
halou s recepcí, dvěma výtahy, vnitřní 
a venkovní restaurací, venkovním barem a pool 
barem, bazénem s oddělenou dětskou částí 
s lehátky a slunečníky. Hostům je k dispozici: 
směnárna, Wi-Fi připojení na recepci (zdarma), 
dětský koutek, šipky, fitness, stolní tenis, 
badminton, karetní hry, šachy, obchod se 
suvenýry. V červenci a srpnu 3x týdně dětská 
taneční show. Za poplatek hotel nabízí: trezor, 
saunu, masáže, kulečník, lékaře, půjčovnu kol.
Pokoje: Moderní dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky jsou vybaveny 
individuální klimatizací, sociálním zařízením 
(sprcha, WC, fén), ledničkou, SAT/TV, telefonem 
a balkonem. Dětská postýlka 8 leva/noc.
Stravování: all inclusive formou bufetu 
zahrnuje:
- snídaně (7:30 - 10:00), obědy (12:30 - 14:00), 
večeře (18:30 - 20:30)
- dopolední svačina (10:00 - 11:00)
- zákusky, zmrzlina (16:00 - 17:00)
- alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby (11:00 - 22:30) v zahradní restauraci
- alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby (11:00 - 18:00) u bazénu.

odlety PRaHa, BRNo, oStRaVa          all inclusive                     dítě do 11,99 let

měsíc červen červenec srpen září
odlet 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.
počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz
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Slunečné pobřeží



Hotel Mirage***

odlety PRaHa, BRNo, oStRaVa          snídaně                     dítě do 11,99 let

měsíc červen červenec srpen září
odlet 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.
počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz

Poloha: moderní hotel s nádherným vý-
hledem na moře a starobylé město Nesebr. 
vybavení hotelu: vstupní hala, recepce, 
směnárna, restaurace, lobby bar, denní 
bar, trezor /za poplatek/, venkovní bazén  
/lehátka a slunečníky zdarma/, Spa a well-
ness, stolní tenis, turecké lázně, billiard, 
masáže /vše za poplatek/, dětský koutek.
Pokoje: velmi vkusně a komfortně 
vybavené dvoulůžkové pokoje s výhledem 
na moře s možností pouze jedné přistýlky, 
WC/sprcha, balkon, telefon, klimatizace, 
fén, minibar. 
Stravování: snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře.
Náš tip: luxusní hotel pro náročnou 
klientelu, vhodný pro všechny věkové 
kategorie, které využijí výbornou polohu 
hotelu přímo na pláži.
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Nesebr



apartmány 

Golden Dune***

Poloha: apartmány se nachází v nové 
části Nesebru cca 70  m od moře. 
V blízkosti apartmánů jsou restaurace, 
minimarkety a přímořský park.

vybavení apartmánu: 
vkusně zařízené apartmány pro dvě až 
pět osob s ložnicí s manželskou postelí, 
obývací pokoj s rozkládací soupravou 
s kuchyňským koutem se základním 
nádobím, varnou konvicí nebo 
kávovarem, ledničkou, mikrovlnou 
troubou, sprchovým koutem, WC 
a balkonem. K dispozici je venkovní 
bazén, jacuzzi, lehátka a slunečníky - 
zdarma. Jednotlivé ubytovací jednotky 
se mohou lišit vybavením. Na pláži 
jsou lehátka a slunečníky za poplatek. 
Minimální obsazenost apartmánu  
3 platící osoby.

Konfigurace apartmánů:
aPT 4 - 4 dospělé osoby a možnost  
1 přistýlky pro dítě 2-13,99 let

aPT 3 - 3 dospělé osoby a možnost  
2 přistýlek pro dítě 2-13,99 let

aPT 2 - 2 dospělé osoby a možnost  
3 přistýlek pro dítě 2-13,99 let

Stravování: bez stravy.

Náš tip: vhodné pro klienty všech 
věkových kategorií, obzvlášť pro rodiny 
s dětmi.

www.stefanny.cz
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Nesebr

odlety oStRaVa          bez stravy                                                                        dítě do 13,99 let

měsíc červen červenec srpen září
odlet 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.
počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz



Hotel Bijou***

Poloha: moderní hotel leží přímo 
u malé písečné pláže v letovisku Ravda.  
Spojení s Nesebrem /cca 3 km/ a Sluneč-
ným pobřežím /cca 6 km/ zajišťuje linkový  
autobus.
vybavení hotelu: hotel s příjemnou atmo-
sférou, recepcí, denním barem, restaurací, 
střešní terasou s kavárnou a s bazénem  
/slunečníky a lehátka u bazénu zdarma/, 
výtahem.
Pokoje: klimatizované dvoulůžkové po-
koje s možností jedné přistýlky, moderně 
vybavené, s vlastním sociálním zařízením 
/WC, sprcha/, fénem, minibarem, TV/SAT. 
Pokoje s výhledem na moře za příplatek.
Stravování: polopenze - snídaně i večeře 
formou bufetu.
Náš tip: vhodný pro všechny věkové 
kategorie, které využijí výbornou polohu 
hotelu přímo na pláži.

odlety oStRaVa          polopenze                     dítě do 12,99 let

měsíc červen červenec srpen září
odlet 12. 6. 22. 6. 3. 7. 13. 7. 24. 7. 3. 8. 14. 8. 24. 8. 4. 9. 
počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz
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Ravda



Ravda

Hotel 

Central Plaza***
Poloha: moderní rodinný hotel se nachází v cen-
trální části lázeňského města Pomorie cca 100 m 
od písečné pláže. Centrum města je vzdáleno 
cca 200 m. Doporučujeme navštívit oblíbené 
pláže s léčebným bahnem a černým pískem. 
V okolí hotelu jsou obchody, restaurace a místní 
trh. Autobusová zastávka je vzdálena cca 50 m. 
Lehátka, slunečníky a vodní sporty na pláži 
za poplatek.
vybavení hotelu: vstupní hala s recep-
cí, výtah, restaurace, která se specializuje 
na bulharskou kuchyni, trezor 5 leva/den.  
Wi-Fi připojení v celém hotelu zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové moderně zařízené a velmi 
prostorné pokoje s možností až dvou přistýlek, 
sprcha/WC, malá lednice, klimatizace, TV, balkon.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeří na místě. 
Náš tip: vhodné pro klienty všech věkových 
kategorií.

odlety PRaHa, BRNo, oStRaVa          snídaně                     dítě do 12,99 let dlety oStRaVa          snídaně         

měsíc červen červenec srpen září červen červenec srpen září
odlet 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.
počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Aktuální konečné ceny včetně všech slev naleznete na www.stefanny.cz

Penzion Sisa
Poloha: útulný rodinný penzion se nachází ve staré části 
Pomorie cca 80 m od písečné pláže a 100 m od centra. Na okraji 
města lze navštívit pláž s léčebným bahnem a černým pískem.
vybavení penzionu: recepce, lobby bar, jídelna.
Pokoje: dvoulůžkové a třílůžkové  pokoje, TV/SAT, balkon, 
sprcha, WC. 
Stravování: snídaně - servírovaná rozšířená kontinentální.
Náš tip: vhodné pro všechny věkové kategorie.

www.stefanny.cz
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Pomorie



Ceny fakultativních výletů jsou pouze orientační. Přihlásit se je možno u vašeho delegáta v místě pobytu.

l Istanbul 
l dvoudenní výlet do Orientu – autobus, 
nocleh, 1x snídaně, 1x oběd, prohlídka 
města s průvodcem, cca 95 EUR.
l jednodenní výlet do Orientu – autobus, 
1x snídaně, 1x oběd, prohlídka města 
s průvodcem, cca 65 EUR. 
Návrat v pozdních nočních hodinách.
Nutný cestovní pas!

l Varna

l  celodenní výlet s návštěvou Delfinária, 
autobus, vstupné, návštěva delfinária, 
oběd, průvodce, cca 40 EUR  
/ze Slunečného pobřeží, Pomorie/.

l Nesebr

l  prohlídka starobylého Nesebru, loď, malé 
nápojové občerstvení, průvodce,  
15 EUR /ze Slunečného pobřeží a Ravdy/.

l  prohlídka starobylého Nesebru a Sluneč-
ného pobřeží – autobus, průvodce,  
cca 25 EUR /z Pomorie/.

l Sozopol

l  prohlídka starobylého Sozopolu – 
autobus, vstupné, průvodce, cca 25 EUR 
(ze Slunečného pobřeží).

l Ropotamo

l  prohlídka starobylého Sozopolu, 
autobus, projížďka lodí po řece 
Ropotamo, oběd, vstupné, průvodce, 
cca 35 EUR /ze Slunečného pobřeží 
a Pomorie/.

l Mořská party	
l  projížďka lodí, oběd, nápoje, opalování 

a koupání, cca 35 EUR.

l Pomorie - černé písky 

l  autobusový výlet na pláž s léčivým 
bahnem a pískem, který obsahuje mine-
rální látky a má příznivé léčebné účinky 
na kůži a klouby, cca 10 EUR.

l aquapark

l  pro milovníky vodních radovánek je 
určen Aquapark Action na Slunečném 
pobřeží. Nabízí se zde široká škála 
sportovního vyžití a aktivní relaxace. 
Najdete zde mnoho skluzavek, tobogánů, 
bazénů i bazénů pro děti, cca 22 EUR.

l Zábava

l  večeře ve stylových podnicích s folklór-
ním nebo varietním programem, bo- 
haté večeře, nápoje, celovečerní pro-
gram, dětská animace, doprava,  
cca 30 EUR.

Letoviska

Ceny fakultativních výletů jsou pouze orientační. Přihlásit se je možno u vašeho delegáta v místě pobytu.

 Istanbul 
 dvoudenní výlet do Orientu – autobus, 
nocleh, 1x snídaně, 1x oběd, prohlídka 
města s průvodcem, cca 95 EUR.
 jednodenní výlet do Orientu – autobus, 
1x snídaně, 1x oběd, prohlídka města 
s průvodcem, cca 65 EUR. 
Návrat v pozdních nočních hodinách.

 Varna
 půldenní výlet s návštěvou Delfinária 
- autobus, vstupné, návštěva delfinária, 
osobní volno, průvodce, cca 25 EUR /ze 
Slunečného pobřeží, Pomorie/.

 Nesebr
 prohlídka starobylého Nesebru, loď, malé 
občerstvení, průvodce, cca 15 EUR /ze 
Slunečného pobřeží a Ravdy/.
 prohlídka starobylého Nesebru a Slu-
nečného pobřeží – autobus, průvodce, cca 
25 EUR /z Pomorie/.

 Sozopol
 prohlídka starobylého Sozopolu – 
autobus, vstupné, průvodce, cca 25 EUR 
(ze Slunečného pobřeží).

 Ropotamo
 prohlídka starobylého Sozopolu – 
autobus, projížďka lodí po řece Ropotamo, 
oběd, vstupné, průvodce, cca 30 EUR /ze 
Slunečného pobřeží a Pomorie/.

 Mořská party 
 projížďka lodí, oběd, nápoje, opalování 
a koupání, cca 25 EUR.

 Pomorie - černé písky 
 autobusový výlet na pláž s léčivým 
bahnem a pískem, který obsahuje mine-
rální látky a má příznivé léčebné účinky 
na kůži a klouby, cca 10 EUR.

 Aquapark
 pro milovníky vodních radovánek je určen 
Aquapark Action na Slunečném pobřeží. 
Nabízí se zde široká škála sportovního vyžití 
a aktivní relaxace. Najdete zde mnoho 
skluzavek, tobogánů, bazénů i bazénů pro 
děti, cca 38 leva.

 Zábava
 večeře ve stylových podnicích s folk-
lórním nebo varietním programem, bo-
haté večeře, nápoje, celovečerní program, 
dětská animace, doprava, cca 28 EUR.
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Fakultativní výlety



PomorieLetoviskaLetoviska

Ceny fakultativních výletů jsou pouze orientační. Přihlásit se je možno u vašeho delegáta v místě pobytu.

 Istanbul 
 dvoudenní výlet do Orientu – autobus, 
nocleh, 1x snídaně, 1x oběd, prohlídka 
města s průvodcem, cca 95 EUR.
 jednodenní výlet do Orientu – autobus, 
1x snídaně, 1x oběd, prohlídka města 
s průvodcem, cca 65 EUR. 
Návrat v pozdních nočních hodinách.

 Varna
 půldenní výlet s návštěvou Delfinária 
- autobus, vstupné, návštěva delfinária, 
osobní volno, průvodce, cca 25 EUR /ze 
Slunečného pobřeží, Pomorie/.

 Nesebr
 prohlídka starobylého Nesebru, loď, malé 
občerstvení, průvodce, cca 15 EUR /ze 
Slunečného pobřeží a Ravdy/.
 prohlídka starobylého Nesebru a Slu-
nečného pobřeží – autobus, průvodce, cca 
25 EUR /z Pomorie/.

 Sozopol
 prohlídka starobylého Sozopolu – 
autobus, vstupné, průvodce, cca 25 EUR 
(ze Slunečného pobřeží).

 Ropotamo
 prohlídka starobylého Sozopolu – 
autobus, projížďka lodí po řece Ropotamo, 
oběd, vstupné, průvodce, cca 30 EUR /ze 
Slunečného pobřeží a Pomorie/.

 Mořská party 
 projížďka lodí, oběd, nápoje, opalování 
a koupání, cca 25 EUR.

 Pomorie - černé písky 
 autobusový výlet na pláž s léčivým 
bahnem a pískem, který obsahuje mine-
rální látky a má příznivé léčebné účinky 
na kůži a klouby, cca 10 EUR.

 Aquapark
 pro milovníky vodních radovánek je určen 
Aquapark Action na Slunečném pobřeží. 
Nabízí se zde široká škála sportovního vyžití 
a aktivní relaxace. Najdete zde mnoho 
skluzavek, tobogánů, bazénů i bazénů pro 
děti, cca 38 leva.

 Zábava
 večeře ve stylových podnicích s folk-
lórním nebo varietním programem, bo-
haté večeře, nápoje, celovečerní program, 
dětská animace, doprava, cca 28 EUR.

www.stefanny.cz
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Fakultativní výlety

Hotel Palmasera Village****

Tento krásný a velmi kvalitní hotelový komplex je situován v oblasti Golfo 
dei Orosei, jednoho z nejkrásnějších mořských parků Itálie. Je vybudován 
na panoramatickém místě na 12 ha pozemku přímo u krásné pláže (le-
hátka/křesílka a slunečníky v ceně). Přímo u hotelu je malebné přímořské 
městečko Cala Gonone, kde najdete množství barů, restaurací, zmrzlináren 
a obchůdků. Hotel je rozdělen na 3 části – hotel, Villaggio a Borgo. Hotel 
se nachází v centru resortu hned vedle bazénu. Villaggio má 300 poscho-
ďových řadových vilek, které jsou obklopeny zelení, olivovníky a oleandry. 
Borgo nabízí klientům absolutní klid, jelikož se nachází vlevo od hotelové 
části a má vlastní bazén.

Itálie – Sardinie
Sardinie je druhým největším ostrovem ve Středozemním moři. Díky svému krásnému 
moři a bělostným plážím, je nazýván “Karibikem Středomoří”. Sardinie je převážně hor-
natá, tudíž zde můžete narazit na krásné kaňony, divoké řeky a jeskyně. Najdete zde 
také malé, liduprázdné, romantické pláže, kde si zaručeně odpočinete a načerpáte sílu. 
Sardinie je vyhledávaná převážně movitější klientelou, proto bývá cena zájezdů vyšší. 
Vám se nyní naskytla jedinečná možnost poznat krásy Sardinie za nesrovnatelně nižší 
cenu. Proto neváhejte a vyrazte s námi!

Termín:  26. 9. – 3. 10. 2020 (7 nocí, polopenze)
Cena:  15.990,-Kč
Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha - Olbia - Praha (včetně všech tax a poplatků), trans-
fery, 7 nocí v hotelu, polopenzi formou švédských stolů včetně sklenice vody a vína k ve-
čeři, 1x polodenní výlet Olbia,  česky/slovensky hovořícího delegáta, zákonné pojištění 
CK pro případ úpadku. 

Podrobný program zájezdů naleznete na www.stefanny.cz

www.stefanny.cz
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Španělsko, Itálie

Costa de Almeria se nachází na jihu Španělska, v nejvýchodnějším cípu regionu Andalusie. 
Na více než 200 km dlouhém pobřeží najdeme jak divokou přírodu a rozeklaná skaliska,  
tak dlouhé písčité pláže s průzračně čistou vodou oceněné modrou vlajkou EU.  
Oblast je charakteristická minimálním množstvím srážek a naopak největším počtem  
slunečných dní v celé Evropě, což se pochopitelně odráží na rázu zdejší kraji-
ny, takže zde mj. nalezneme jedinou poušť v Evropě, na které se natáčela řada 
známých, především westernových filmů. Z kulturních památek jistě nelze opo-
menout maurskou pevnost Alcazaba, která je dominantou hlavního města ob-
lasti a poskytuje pěkný výhled na přilehlou arabskou čtvrť i celé město. Pobře-
ží Costa de Almeria je ideální pro všechny, kteří si zamilovali krásy Andalusie  
a zároveň chtějí poznat nová místa.

Termín:  27. 9. – 4. 10. 2020 (7 nocí, polopenze)
Cena:  15.290,-Kč
Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Almería – Praha (včetně všech poplatků), transfery,  
7 nocí v hotelu, polopenzi formou švédských stolů včetně 0,35l vody a 0,2l vína k večeři, 
česky/slovensky hovořícího delegáta, zákonné pojištění CK pro případ úpadku.

Hotel Playacapricho ****
Tento kvalitní hotel se nachází v oblíbené oblasti Roquetas de Mar přímo  
u krásné pláže. Hotel je od pláže oddělen pouze pobřežní promenádou,  
po které se příjemnou procházkou dostanete třeba až do samého centra 
města Roquetas, které je vzdáleno cca 5 km, a kde můžete vidět místní do-
minantu Castillo da Santa Ana. V okolí hotelu se nachází spousta restaurací, 
barů, plážových barů, supermarketů (velký sortiment s přijatelnými cenami) 
a autobusová zastávka. V blízkosti hotelu se nachází také golfové hřiště.  
Letiště je vzdáleno cca 40 km.

Španělsko - Andalusie



Cena zahrnuje: autobusovou dopravu /odjezd Opava, Ostrava VŠB, Prostějov OMV/, 3x/4x ubytování v hotelu, 3x/4x polopenze, 3x/4x vstup do termálních lázní a vstup do zážitkové 
části lázní, zapůjčení županu a osušek, služby delegáta, pojištění CK dle zákona 159/1999 Sb., DPH.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna do zahraničí 35 Kč/os./den. Pobytová taxa 2 EUR/os./noc. Svět saun za příplatek. Vratná kauce za čip do lázní je 200 Kč/os./pobyt.

Hotel Repce Gold****    polopenze    autobusová doprava    

Termín 2.2. - 6.2. 15.3. - 19.3. 25.3. - 29.3. 26.4. - 29.4. 7.5. - 10.5.
Počet nocí 4 4 4 3 3
Cena 6.990,-Kč 7.190,-Kč 7.590,-Kč 6.890,-Kč 7.490,-Kč

Hotel Repce Gold****

Ubytování: velmi oblíbený hotel, propojený s termálním areálem vlastní kry-
tou chodbou. Klimatizovaná restaurace k podávání jídel formou bufetu, lobby 
bar, obchod s dárkovými předměty, dětský koutek, billiard, parkoviště. V ho-
telové budově se nachází Wellness ostrov (plavecký bazén, jacuzzi, sauna, 
Whirlpool, parní kabina), posilovna, kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, 
solná komora, solárium. 
vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, venkovní posezení, konferenční 
služby, dětský koutek, herna, X-box; wellness /bazén, vířivka, perličková 
koupel, finská sauna, infrasauna, parní kabina, ledová sprcha/ - pro všechny 
ubytované klienty bezplatně; solárium solná komora, kadeřnictví, manikúra, 
pedikúra, masáže /za poplatek/. Zdarma vstup do léčebné části lázní /počet 
vstupů = počet nocí/.
Pokoje: dvou a třílůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní soc. zařízení /
sprcha, WC/, klimatizace, TV telefon, trezor, minibar, balkon, Wi-Fi /zdarma/.
Pokoje s přistýlkou pro dospělou osobu nemají balkon.

Bükfürdö - termální lázně

Bükfürdö je lázeňské středisko ležící v západní části Maďarska nedaleko rakouských 
hranic. Lázně se rozkládají na 13 hektarech a koupele tvoří léčivý komplex s 27 bazény 
s léčivou vodou o teplotě 32 – 38 °C. Jsou druhým největším lázeňským komplexem 
v Maďarsku. Jsou vhodné pro každou generaci a slouží k dokonalému odpočinku. 
Termální prameny obsahující zemito-vápenatou vodu. Obsahují vysoký obsah železa, 
vápníku, fluoru, hořčíku a mají blahodárné účinky pro pohybové ústrojí, gynekologické 
poruchy, revmatismus, klouby a páteř, Bechtěrovu nemoc, rehabilitaci po úrazu, 
deformitu, lumbago, katar střev, vředy…

Hotel Repce Gold****    polopenze    autobusová doprava   

Termín 27.9. - 30.9. 28.10. - 31.10. 15.11. - 19.11. 22.11. - 26.11. 2.12. - 6.12.
Počet nocí 3 3 4 4 4
Cena 6.890,-Kč 7.490,-Kč 7.990,-Kč 7.490,-Kč 7.590,-Kč

Možnost vlastní dopravy sleva  -500,- Kč/osoba. 
Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km, Ostrava – Bükfürdő 397 km.
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Svět saun v termálních lázních 
Milovníkům sauny je určen Svět saun, 
který je za příplatek. Hosty, kteří chtějí 
relaxovat a osvěžit se, přivítá tepidarium, 
parní sauna, infračervená i finská sauna, 
ledová kabina, aromatická sauna a ven-
kovní finská sauna. Odpočinek po po-
bytu v sauně zajistí vnitřní odpočinková 
zóna sauny dost velká i pro 100 lidí  
a vzdušné zahrady. Na závěr perfektního 
saunování můžete využít vnitřní či ven-
kovní ochlazovací bazén, Jacuzzi nebo 
Kneippův bazén.

Během zájezdu (po cestě tam nebo zpět) proběhne 
návštěva čokoládovny Hauswirth v  rakouském 
městečku Kittsee, nedaleko Bratislavy.  Rodinnou firmu 
založil v roce 1949 Franz Hauswirth jako cukrárnu ve 

Vídni. Postupně, jak se firma rozrůstala, tak majitel přesunul 
koncem 60tých let výrobu do své rodné obce - Kittsee. Později 

firmu převzal syn Franz Hauswirth mladší a díky spojení inovací  
a tradičních postupů se stala známou po celém světě. Od roku 2006 
vedou podnik bratři Roman a Peter Hauswirth, již třetí generaci.  
V podnikové prodejně Schoko-Csárda v Kittsee si můžete zakoupit 
široký sortiment čokoládových výrobků za skutečně výhodné ceny 
a většinu výrobků můžete bezplatně ochutnat přímo v prodejně.

Hotel Repce Gold****    polopenze    autobusová doprava   

Termín 27.9. - 30.9. 28.10. - 31.10. 15.11. - 19.11. 22.11. - 26.11. 2.12. - 6.12.
Počet nocí 3 3 4 4 4
Cena 6.890,-Kč 7.490,-Kč 7.990,-Kč 7.490,-Kč 7.590,-Kč



saunový svět
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Před podpisem Smlouvy o zájezdu 
Před podpisem Smlouvy o zájezdu si přečtěte pečlivě před-
smluvní ujednání, informace uvedené v  tomto katalogu  
a VOP (všeobecné obchodní podmínky). 
Pečlivě zkontrolujte všechny údaje uvedené na Smlouvě  
o zájezdu. 
Zkontrolujte své doklady a případné vízové a jiné povinnosti 
pro cílovou destinaci a všechny země, které budete tranzito-
vat (kterými budete projíždět), více informací naleznete také 
na www.mzv.cz
Jakoukoli nesrovnalost, dotazy apod. řešte neprodleně s pra-
covníky naší CK 
Další kontakty jsou k dispozici:
Infolinka cestovní kanceláře STefanny s.r.o. 
dostupná Po-Pá 9:00-17:00 
tel.: +420 553 710 569, +420 606 748 863
nebo http://stefanny.cz/kontakty/

Ubytování – hotely, penziony, apartmány
Všechny hotely a  penziony jsme pečlivě vybrali ve  spolu-
práci s našimi zahraničními partnery a na základě spolehlivé 
znalosti místních poměrů. Popis a  klasifikace hotelů jsou 
uvedeny podle měřítek stanovených příslušným resortem 
dotyčné země. Upozorňujeme na  skutečnost, že standard 
hotelů ve  stejné kategorii se může v  jednotlivých zemích 
výrazně lišit, a to jak ve vybavení pokoje a hotelu, tak i v roz-
sahu nabízených služeb a stravování.
* Velice jednoduché objekty určené pro nenáročnou klien-
telu s velmi jednoduchým vybavením rozsahem stravování 
a službami.
** Jednoduché ubytování s  účelným vybavením, vhodné 
pro nenáročnou klientelu. Jednoduchý rozsah stravování 
i služeb.
*** Objekty nižší střední turistické třídy s běžným vybavením 
a rozsahem stravování.
**** Objekty střední kategorie s odpovídajícím standardem 
služeb a vybavením.
***** Hotely s vysokým standardem služeb, ubytování a stra-
vování určené pro náročnějšího klienta.
Ve všech nabízených hotelech se domluvíte v recepci ales-
poň jedním světovým jazykem. Úroveň a rychlost služeb po-
skytovaných personálem hotelů /číšníci, barmani, recepční, 
uklízečky, pomocné pracovní síly, apod./ a ostatních zařízení 
odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Pro-
to je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou le-
žérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a mi-
lým přístupem. Cestovní kancelář neovlivní jednání, chování, 
čistotu, tradice, zvyklosti a mentalitu personálu ubytovacích 
zařízení, proto reklamace v tomto smyslu jsou bezpředmět-
né. Pro výše uvedené skutečnosti nelze po cestovní kanceláři 
požadovat žádnou finanční kompenzaci.
l Do celkové doby pobytu se v případě pozdních nočních 
odletů započítává i  první noc, kdy je zákazník ubytován 
oproti běžným mezinárodním zvyklostem /tedy nikoliv až 
cca po  14 hod.), již po  nočním/ranním příjezdu do  hotelu. 
V  den odjezdu se pokoje musí uvolnit do  10 hodin. Tímto 
je zajištěn dostatečný čas na  úklid pokoje. CK nemůže ga-
rantovat bezprostřední návaznost na ubytování, popřípadě 
opuštění pokojů/apartmánů na  příjezd či odjezd klientů. 
Stravování, pokud je v ceně zájezdu, začíná první stravovací 
službou, poskytovanou po  čase příjezdu a  končí poslední 
stravovací službou, poskytovanou před časem odjezdu.
l Zákazník má možnost po dohodě s delegátem a po doho-
dě s  recepcí za  příplatek, který určí recepce hotelu a  který 
tamtéž uhradí, používat i nadále hotelový pokoj až do svého 
odjezdu na  letiště. Rovněž si takto může zákazník za  pří-
platek rozšířit, po dohodě s  recepcí, své stravování. Dále je 
nutno si uvědomit, že případný přílet oproti naplánovanému 
či předčasný odlet oproti naplánovanému nezakládá zákaz-
níka k tomu, že má nárok na stravování. Drtivá většina hotelů 
tyto časové prodlevy zákazníka neakceptuje a  zmeškání 
objednané stravy z důvodů pozdního příletu nebo časného 
odletu hotel nenahrazuje.
l Zákazník je povinen před odjezdem ze své rekreace 
uhradit veškeré čerpané služby /sejf, minibar, chladnička, 
klimatizace, masáže, apod./. V případě rozporu mezi zákaz-
níkem a poskytovatelem služeb, se musí zákazník prokázat 
pokladním dokladem, že tyto služby již poskytovateli služeb 
uhradil. Cestovní kancelář ani její zástupce, nebudou zasaho-
vat mezi obě smluvní strany, do jejich vzájemných smluvních 
vztahů, rozporů a nedorozumění.
l Při rezervaci ubytování v  apartmánech je zákazník plně 
zodpovědný za počet lidí, které přihlásí k obývání apartmá-
nu, bez ohledu na  jejich věk. Upozorňujeme, že správa 
apartmánů může odmítnout nepřihlášené osoby ubytovat 
a požadovat úhradu pobytu za tyto osoby.
l Dětské postýlky je nutno si vyžádat předem v CK a zaplatit 
na místě.
l Studia a apartmány jsou samostatné byty s jednou nebo 
více ložnicemi s kuchyňským koutem vybaveným základním 
nádobím, které umožňuje přípravu jednoduchých jídel, spr-
chou a WC a nejsou vybaveny mycími prostředky. Jednotlivá 
zařízení se mohou lišit vybavením. Mají většinou 2 pevná 
lůžka. Ostatní lůžka mohou být přistýlky různých rozměrů, 
palandy, rozkládací gauče, křesla a nemusí vždy vyhovovat 
dospělé osobě. Toaletní papír se nedoplňuje. K  dispozici 
vám bude pouze jeden při vašem příjezdu. Chybí-li gumová 
zástěna ve sprše zejména u studiích a apartmánů, ale i v ho-
telu, není to závada ve sprše. Gumová zástěna sice brání stří-
kání vody mimo prostor sprchy, je nepraktické ji nemít, avšak 
nikde není žádnou normou dáno, že je to nutná součást spr-
chy a že musí být u sprchy tato gumová zástěna zavěšena.
l Pokud zvolíte pokoj s 1–2 přistýlkami, počítejte s nižším 
pohodlím a  je tím omezena průchodnost pokoje. Jedno-
lůžkové pokoje často nemají balkon, a tedy nelze ze strany 
klienta vyžadovat balkon, i když je v popisu hotelu u pokojů 
uveden.
l Za  třílůžkový pokoj je obvykle považován dvoulůžkový 
pokoj s  přistýlkou, kterou může být pohovka, rozkládací 
gauč, křeslo, palanda nebo lehátko. Přistýlka obvykle nepo-
skytuje stejný komfort jako pevné lůžko. Při běžném stan-
dardu ubytování se mýdlo a  šampon obvykle neposkytují, 
nejsou v ceně zájezdu. Hotelové pokoje jsou uklízeny denně, 
/pokud není uvedeno jinak/, ložní prádlo, ručníky, osušky 
a toaletní papír jsou měněny průběžně – dle kategorie uby-
tovacího zařízení.

l Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvou-
lůžkového pokoje, musí být započítána přirážka k ceně jako 
za rezervaci jednolůžkového pokoje. V plné sezoně/červenec, 
srpen/ se z pravidla jednolůžkové pokoje neakceptují ze stra-
ny ubytovatele.
l Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v  katalogu jsou 
ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat 
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen.
l Dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním 
životem. Ve všech letních turistických oblastech je nutno po-
čítat se zvýšeným hlukem, zejména však v nočních hodinách, 
způsobeným večerní zábavou letních hostů /bary, restaurace, 
diskotéky a velmi živý provoz aut a motocyklů v nočních ho-
dinách/.
Rovněž animace v  hotelích může být hlučná. V ubytovacích 
objektech nemůže CK zajistit absolutní klid ani omezit staveb-
ní činnost v  okolí hotelů. Odlehčený stavební styl může být 
příčinou šíření hluku mezi jednotlivými místnostmi.
l K  exotice jižních zemí patří hmyz, který se přes veškerou 
snahu personálu může v  některých ubytovacích kapacitách 
vyskytovat. Doporučujeme proto vzít s sebou repelentní pří-
pravky, elektrické strojky s tabletami proti hmyzu. CK nenese 
zodpovědnost za případně se vyskytující hmyz.
l Ve většině hotelů je možné si pronajmout trezor k uschová-
ní cestovních dokladů, peněz a cenností /za poplatek/. Větši-
na hotelů má sejf, přesto nedoporučujeme zákazníkům brát 
s sebou drahé šperky či nadměrně velkou finanční hotovost. 
Sejf slouží především k ukládání platebních karet, cestovních 
dokladů, šeků, běžné finanční hotovosti apod. Doporučujeme 
této možností využít. Za ztracené věci, které nebudou uscho-
vány v hotelovém trezoru, ubytovací zařízení neručí a CK ne-
nese zodpovědnost za jejich ztrátu nebo krádež.
l Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a CK 
na něj nemá vliv.

Jazyk poskytovaných služeb
Pokud je v ceně zájezdu zahrnuta služby delegáta či průvod-
ce, jsou tyto služby delegáta či průvodce obvykle poskytová-
ny v českém nebo slovenském jazyce. 
Jakýkoli jiný personál (včetně personálu na letištích, řidičů 
autobusů, průvodců na fakultativních výletech, personálů 
v půjčovných automobilů, skútrů a jízdních kol, personálů na 
recepcích hotelů, dalšího personálu ubytovacích a stravova-
cích zařízení, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb včetně 
obchodů, směnáren, lékáren a zdravotnických zařízení) po-
skytuje své služby v místním jazyce (v jazyce dané země, ve 
které se zákazník nachází). 
V  případě potřeby může zákazník kontaktovat delegáta/
průvodce – kontakt je uveden v pokynech na cestu, nouzový 
kontakt CK STEFANNY - +420  553  710  569 nebo pomoc za-
stupitelského úřadu ČR v dané zemi – kontakty jsou uvedeny 
v pokynech na cestu.

Stravování
Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kon-
tinentální /evropská/ snídaně se většinou skládá z kávy, čaje, 
pečiva, másla a  zavařeniny nebo sýra. Salám a  vajíčka jsou 
výjimkou. Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou 
konzumaci z  nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a  ze-
jména místním zvyklostem. V hotelech nižší a střední katego-
rie může být nabídka omezená pouze na některé z uvedených 
položek /např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě obo-
haceno o  sýr, salám nebo vejce/. Večeře je buď menu s  ob-
sluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo 
volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá ka-
tegorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu můžeme 
v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. 
I v případě, kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu 
se může stát, že některá jídla jsou s částečnou obsluhou.
l Servírovaná polopenze je kombinace rozšířené kontinentál-
ní snídaně a večeře.
l Servírovaná snídaně je jednochodová a bez možnosti výbě-
ru a může se skládat s těchto položek: pečivo, máslo a zavaře-
nina nebo sýr, střídavě obohacena o salám nebo vejce v růz-
ných variantách, nebo sendviče. Na pití je k dispozici káva, čaj, 
mléko nebo nápoje z postmixových pultů.
l Servírovaná jednotná večeře se skládá ze salátu /případně 
předkrmu/, hlavního jídla, dezertu. Nápoje nikde nejsou zahr-
nuty v ceně, není-li uvedeno jinak – např.v hotelech s progra-
mem,all inclusive“. V případě programu,all inclusive“ je podá-
vání nápojů a jídel časově omezeno dle režimu jednotlivých 
hotelů. Nápoje jsou ve většině případů rozlévané. Z bezpeč-
nostních a hygienických důvodů jsou většinou veškeré nápoje 
podávané u bazénů a v areálu hotelu v plastových kelímcích. 
Balené nápoje jsou zpoplatňovány.
U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici ku-
chyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem 
a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se sklá-
dá pouze ze základního nádobí, omezená je rovněž možnost 
pečení v pečící troubě. Nemůžete tedy očekávat plně vyba-
venou kuchyňku.
l Ve většině hotelů je požadováno, aby zákazníci v prostorách 
hotelové restaurace, byli v přiměřeném oblečení /dlouhé kal-
hoty, košile, tričko/.
Při objednání stravy v  hotelích je obvykle nutno objednat 
stejnou stravu pro všechny osoby, které spolu sdílí pokoj, 
a to na celou dobu pobytu. Počet objednaných stravovacích 
služeb musí být stejný jako počet noclehů a nelze uplatňovat 
nárok na vrácení částky v případě, že nebylo možno některou 
službu poskytnout z  důvodu pozdního příjezdu či brzkého 
odjezdu z  hotelu. Způsob stravování je uveden v  popisu 
hotelu v  katalogu. Nabídka stravování /bohatost a  pestrost/ 
odpovídá kategorii hotelu a  zejména místním zvyklostem 
a norem zahraničního partnera. CK nemůže ovlivnit případně 
opakování nabídky jídel. Nápoje k jídlům kromě snídaní a stra-
vování s programem,all inclusive“ nejsou zahrnuty v cenách 
zájezdu. V  jižních krajích nedoporučujeme konzumaci vody 
přímo z vodovodu, nýbrž zakoupení pitné vody.

Doprava/transfery
l První a poslední den zájezdu jsou určeny především k za-
jištění dopravy, transferů a  ubytování a  nejsou považovány 
za  dny plnocenného rekreačního pobytu. V  tomto smyslu 
nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení zájezdu. V případě 
večerních letů může přeprava zasáhnout až do dalšího dne, 
při zpáteční cestě může být odlet naplánován až na brzké ran-

ní hodiny dne následujícího po skončení nároku na ubytování 
a služby. Nelze vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopo-
ledne a zpáteční lety večer.
l Počet míst je omezen a  realizace transferu/svozu je pod-
míněna minimálním počtem účastníků. Realizace transferu  
z/do destinace nemusí být vždy v okamžité časové návaznosti 
na přílet/odlet.
l CK neručí za  případné zpoždění z  technických důvodů, 
z  důvodů nepříznivého počasí, příp. z  důvodu přetížení le-
tových koridorů, komunikací, hraničních přechodů, stávek 
či vyšší moci; cestující musí při plánování dovolené brát 
možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění 
nevzniká zákazníkovi právo na  odstoupení od  smlouvy ani 
na  slevu či jiné odškodnění. CK nenahrazuje služby, které 
nebyly v důsledku změny termínu odletu či odjezdu čerpány.
l Časy odletů a příletů jsou vždy uvedeny v pokynech k od-
letu. Pokyny pro odbavení obdržíte v dostatečném předstihu 
min. 7 dnů před odletem emailem nebo poštou.
l Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující 
u sebe tekutiny, zbraně, střelivo, nože, nůžky, hračky odpoví-
dající skutečným útočným zbraním a všechny další předměty 
bodné a  sečné povahy. Tyto předměty musí mít cestující 
uloženy pouze v zapsaném zavazadle. Pokud tyto předměty 
nebudou uloženy v zapsaném zavazadle, budou při bezpeč-
nostní kontrole bez náhrady odebrané.
l Vzhledem k tomu, že v některých destinacích jsou ulice vel-
mi úzké, může se stát, že transferový autobus nebude moci 
projet přímo k vašemu ubytování. V takovém případě si vez-
mete svá zavazadla a od autobusu k ubytování vás doprovodí 
přímo majitelé, nebo zaměstnanci jednotlivých ubytovacích 
kapacit.

Zdraví
Rádi bychom vám doporučili prokonzultovat s  ohledem 
na váš zdravotní stav plánovanou cestu se svým lékařem. Po-
bytové i poznávací zájezdy nejsou obvykle zcela vhodné pro 
osoby s  omezenou schopností pohybu. Prosíme zákazníky, 
kteří jsou omezení ve schopnosti pohybu, aby před zakoupe-
ním zájezdu (před podpisem Smlouvy o zájezdu) kontaktovali 
naši centrálu v Opavě. Při objednání zájezdu doporučujeme 
zakoupení pojištění léčebných výloh včetně storna. V případě 
jakýchkoli nesnází v  místě jsou vám k  dispozici delegáti CK 
STEFANNY, kteří Vám budou rádi nápomocní. Doporučujeme 
nezapomenout na zájezd přibalit Vámi užívané léky.

Služby delegáta
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v  ceně zájezdu 
služby českého delegáta. Povinnosti delegáta jsou dány 
mezinárodně všeobecně užívanou praxí, kdy se jeden zá-
stupce CK věnuje zákazníkům ve  více ubytovacích zaříze-
ních v  jejich dosažitelné lokalitě. V místě pobytu se o Vaší 
pohodovou dovolenou budou starat česky či slovensky 
hovořící delegáti, kteří zajišťují základní asistenční služby 
(ubytování, informace k  pobytu, nabídku fakultativních 
výletů apod.). Delegátské služby však mohou být poskyto-
vány i v jiných jazycích – polština, angličtina apod. Delegát 
může být společný pro několik různých hotelů a  několik 
letovisek a  nemusí být k  dispozici klientům každý den. 
V  případě potřeby mohou všichni zákazníci kontaktovat 
také naší infolinku. K zajištění kontaktu se zákazníky užívá 
přiměřených prostředků /informační tabule, telefon, in-
formační knihy s  pohotovostním kontaktem na  delegáta, 
stanovení úředních hodin, atd./

Pláže
U jednotlivých ubytovacích zařízení uvá díme obvykle vzdá-
lenosti tohoto zařízení k  nejbližší pláži. Tento údaj je orien-
tační a vychází většinou z údajů uváděných v propagačních 
materiálech hotelů. Vzdálenost je měřena vzdušnou čarou 
od  nejbližšího bodu ubytovacího zařízení směrem k  pláži, 
nikoli od pokoje k pláži. Pláže jsou zpravidla veřejné, přístup-
né i  místním obyvatelům, kteří bývají často hlučnější než je 
zvykem v  ČR. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav  
/chaluh/, medúz apod. CK neodpovídá za případné znečištění 
pláží z klimatických nebo jiných nepředpokládaných důvodů. 
Použití lehátek a slunečníků na pláži je obvykle za poplatek 
/pokud není uvedeno jinak/, stejně tak využití sportovních 
programů, které jsou uváděny u  jednotlivých ubytovacích 
kapacit, pokud není uvedeno jinak. Režim plážového servisu 
je možné ze strany hotelů měnit i v průběhu sezóny. Kapacita 
lehátek a slunečníků zdarma většinou neodpovídá plné kapa-
citě hotelu a nelze vymáhat jejich přidělení v případě obsa-
zení celé kapacity. V souvislosti s optimalizací obsazenosti le-
hátek u hotelových bazénů bývá zvykem, že po 30 minutách, 
během kterých lehátko není využíváno, je přístupné dalším 
klientům. Ležící osuška či jiné osobní věci ponechané na  le-
hátku po dobu delší než 1h proto nelze považovat za obsa-
zené. V případě obsazenosti všech lehátek klientovi nevzniká 
žádný nárok pro náhradu ze strany hotelu či CK. Obsazenost 
lehátek u bazénů je pouze v kompetenci klientů a jejich vzá-
jemné domluvě.

výlety
CK ve  svých propagačních materiálech uvádí možnost za-
koupit si fakultativní služby a výlety na místě. V ceně zájezdu 
nejsou tyto služby zahrnuty i když je delegát na místě samém 
nabízí zákazník si musí být vědom toho, že v tomto okamžiku 
přestává delegát být reprezentantem cestovní kanceláře po-
řadatelé zájezdu u které si zakoupil zájezd a stává se tímto zá-
stupcem jiného subjektu. Ceny fakultativních výletů uvedené 
v katalogu jsou orientační a mohou se během sezóny měnit. 
Výlety mohou být zrušeny z  důvodů, jakými jsou například 
nepřízeň počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc. 
Nerealizování výletu nezakládá právo na slevu z ostatních slu-
žeb sjednaných cestovní smlouvou. Upozorňujeme i na sku-
tečnost, že program výletu může být z objektivních důvodů 
změněn. Doprovod fakultativního výletu česky nebo sloven-
sky hovořícím průvodcem je realizován v případě minimální 
účasti požadované organizátorem. Zakoupí-li si zákazník 
fakultativní výlet, není povinnosti hotelu vybavit zákazníka 
cestovním balíčkem místo stravy v hotelu. Nelze tedy požado-
vat žádnou finanční náhradu po cestovní kanceláři. Pokud je 
cestovní balíček od hotelu k dispozici, jde o jeho dobrou vůli. 
Nelze tedy akceptovat stížnost, která se týká neochoty hotelu 
vybavit zákazníka balíčkem. Na obsah balíčku si nelze stěžovat 
s cílem získání finanční kompenzaci.

Zavazadla
Při přípravě na cestu věnujte prosím pozornost váze vašich 
zavazadel. Pro lety v turistických třídách je povolen váhový 
limit 23 kg na  jednu letenku. Další informace viz katalog 
str. 4.
Dojde-li k  poškození nebo dokonce ke  ztrátě zavazadla 
během letecké přepravy, musí se vždy ihned na  letišti 
v  příletové hale tato skutečnost nahlásit /služba ztráty 
a  nálezy/ za  účelem sepsání protokolu (PIR), který je ne-
zbytný pro další účinné jednání s leteckou společností. Ori-
ginály zavazadlových lístku je nutné uschovat pro kladné 
vyřízení reklamace. Pokud zákazník opustí tento prostor 
s poškozeném kufrem nebo bez něj, nelze již tuto závadu 
reklamovat.

Zvláštní požadavky
Zvláštní požadavky klientů jsou pouze doplňující.Některé 
požadavky např. výhled na  moře, rezervace místa v  leta-
dle či dětská postýlka mohou být akceptovatelné pouze 
za  příplatek. V  případě že hotovost zákazníku v  zahraničí 
dojde a  nemá platební kartu je ochotna cestovní kancelář 
přechodně vypomoci svému zákazníku rozumně vysokou 
finanční hotovostí. Podmínkou však je, že v  České republi-
ce složí za zákazníka jeho zástupce danou hotovost na účet 
cestovní kanceláře /Kč nebo EURO/ a to před předáním ho-
tovosti zákazníku v zahraničí.

Alkohol, omamné a psychotropní látky
Zákazník, který nadměrně požil alkohol, nebo prokazatelně 
požil omamné látky či drogy, či jejich kombinaci, nemusí 
být (a  zpravidla nebude) vpuštěn do  letadla k  cestě do/ze 
zahraničí. O  případném vyloučení z  této letecké přepravy 
rozhoduje vždy kapitán daného letadla. Zákazníku v tomto 
případě nebudou vráceny finanční prostředky za již zaplace-
ný a nečerpaný zájezd. Pokud se rozhodnou i zbylí členové 
rodiny vyloučeného zákazníka či jeho přátelé, že rovněž 
solidárně neodletí, nemohou ani oni požadovat vrácení 
finančních prostředků za  již zaplacený a  nečerpaný zájezd. 
Zákazník, který nadměrně požil alkohol, nebo prokazatelně 
požil omamné látky či drogy, či jejich kombinaci, a způsobí 
vážné problémy v ubytovacím či stravovacím zařízení v za-
hraničí, může být vedením daného hotelu vystěhován bez 
náhrady jakékoli škody. Rozhodnou-li se rodinní příslušníci či 
přátelé, že s tímto zákazníkem opustí ze své vůle a solidárně 
také dané zařízení, vzniklou škodu nelze požadovat po ces-
tovní kanceláři.

Újma
U  zákazníka, u  kterého vznikly sekundární problémy, tj. 
nemohl využít v  plné šíři již zaplacenou stravu, např. all 
inclusive, nemohl využít fakultativních výletů či jiných slu-
žeb, koupání, slunění, atd. a  to na základě např. střevních 
a  zažívacích problémů či jiných zdravotních problémů či 
jinak a uvádí to ve své reklamaci jako svoji újmu, nebude 
cestovní kancelář brát na zřetel takovou stížnost a takové-
mu zákazníku nepřísluší sleva z ceny zájezdu či jiné finanční 
odškodnění. Újma by zákazníku v  případě střevních a  za-
žívacích problémů vznikla jedině tehdy, pokud by státní 
správou příslušné země byla provedena kontrola a  byla 
protokolárně zjištěna a úředně zapsána stravovací či hygi-
enická chyba příslušného zařízení. V případě jiných problé-
mů by újma byla přiznána a  finančně odškodněna tehdy, 
pokud by byla prokazatelně doložena. Přitom subjektivní 
pocity zákazníka a jeho rodinných příslušníků či zákazníků 
v  příbuzenském vztahu, se nepovažují za  průkazná a  do-
ložitelná fakta. Cestovní kancelář neakceptuje nároky zá-
kazníka za tzv. ztracený čas v čase svého zájezdu (např. při 
překnihování, je nutné se přestěhovat do původního uby-
tovacího zařízení, nebo při čekání na recepci hotelu na při-
dělení hotelového pokoje, nebo při čekání na transferovou 
přepravu na/z letiště apod.), a popř. jím zaviněné nevyužité 
služby. Tento tzv. ztracený čas, či nevyužité služby, nemo-
hou být důvodem k finanční kompenzaci. Pokud zákazník 
tvrdí, že měl stres či utrpěl psychickou újmu či tvrdí, že měl 
naprosto zkaženou dovolenou na zájezdu, musí tento stav 
důvěryhodně prokázat.

Informace pro osoby s omezenou schopností pohybu
Pobytové i poznávací zájezdy nejsou obvykle zcela vhodné 
pro osoby s omezenou schopností pohybu. Prosíme zákaz-
níky, kteří jsou omezeni ve schopnosti pohybu, aby před 
zakoupením zájezdu (před podpisem Smlouvy o zájezdu) 
kontaktovali naši centrálu v Opavě +420 553 710 569.

Přepravní pokyny
CK zasílá klientům 7 dnů před odjezdem/odletem poky-
ny na cestu (případně voucher, letenky, pojišťovací karty  
a rozsah pojištění…) elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud není na Smlouvě  
o zájezdu e-mailová adresa uvedena, jsou pokyny zasílány 
e-mailem na adresu prodejce (cestovní agentury/kancelá-
ře, se kterou klient Smlouvu sepsal), kde si klient odbavení 
na cestu vyzvedne. Klient má možnost si vyzvednout odba-
vení také na centrále CK v Opavě osobně. Zaslání pokynů 
na cestu poštou je možné jako doplňková služba, která 
musí být uvedena jako příplatek na Smlouvě o zájezdu (po-
platek 100,-Kč za Smlouvu o zájezdu). Letenky, vouchery  
i pojišťovací karty včetně rozsahu pojištění jsou vytvořeny 
a zasílány tak, aby byly akceptovatelné při pouhém vytiš-
tění (není třeba originálů uvedených dokladů). Pokud by 
zákazníkovi z  jakéhokoli důvodu nebyly pokyny doručeny 
(např. z důvodu chybných kontaktních údajů, problémech 
na serverech apod.), je zákazník povinen si pokyny nepro-
dleně vyžádat. Zákazník uvádí na Smlouvu o zájezdu aktu-
ální kontakty, u kterých je povinen měsíc před odjezdem 
zkontrolovat jejich aktuálnost a případné nesrovnalosti 
hlásit písemně CK. 

Důležité informace 
Všechny speciální požadavky a přání klientů (např. výhledy 
z  pokojů, umístění jednotlivých pokojů v  hotelu, usazení 
v  autobuse – místenky) jsou zpoplatněny a musí být uve-
deny na Smlouvě o zájezdu formou příplatku, jinak na ně 
nebude brán zřetel. Zákazníci uvedení na jedné Smlouvě  
o zájezdu budou vždy usazeni pohromadě, z tohoto důvodu 
nemusí mít připlaceny místenky.
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Tyto všeobecné obchodní podmínky a obecné 
informace účasti na zájezdech (dále jen VOP) platí 
od 25. 11. 2019 a jsou platné pro všechny zájezdy, 
pobyty a ostatní služby cestovního ruchu provo-
zované společností Cestovní kancelář STEFANNY 
s.r.o., IČ 26847019, se sídlem Opava, Vančurova 53, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50315 (dále 
jen CK). Tyto VOP tvoří nedílnou součást cestovní 
smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákaz-
níkem a CK. Za zákazníka se považuje jakákoliv 
fyzická nebo právnická osoba a dále i osoba, v jejíž 
prospěch byla smlouva uzavřena.

1. vznik a předmět smluvního vztahu
1. 1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří (dále jen 
CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem 
(příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané 
písemné Smlouvy o zájezdu (která slouží také jako 
potvrzení o zájezdu ve smyslu §2525 OZ), dále jen 
Smlouva nebo smlouva o zájezdu potvrzené CK. 
Předáním vyplněné a podepsané smlouvy o zájez-
du zákazník stvrzuje, že tyto VOP uznává a souhlasí 
s nimi. 
1. 2. Katalogy a nabídkové listy zájezdů jsou vydá-
vány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje 
právo oznámit před uzavřením Smlouvy změny 
údajů uvedených v katalogu zájezdů. V případě, že 
se údaje v cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, 
jsou závazné údaje uvedené v cestovní Smlouvě. 
Zákazník svým podpisem pod Smlouvou stvrzuje, 
že převzal katalog (nabídkový list CK), který obsa-
huje bližší údaje o zájezdu, nebo získal potřebné 
informace na www.stefanny.cz stránkách, nebo 
v dodatečné nabídce zájezdů. Doklad o pojištění 
CK pro případ úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb. 
(tento doklad je součástí Smlouvy) a seznámil se se 
způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynou-
cí z porušení právní povinnosti CK. Zákazník byl 
před uzavřením Smlouvy informován o pasových 
a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení 
a požadovaných zdravotních dokladech pro cesty 
a pobyt v cílové zemi. Další důležité a aktualizova-
né informace o cílových destinacích nalezne zákaz-
ník na stránkách www.mzv.cz
1. 3. Smlouvu lze změnit pouze písemně. 
1. 4. Údaje, informace, termíny a ceny uvedené 
v katalozích CK, na webových stránkách a dalších 
propagačních materiálech CK byly zpracovány 
na základě informací dostupných a platných 
v době jejich zpracování, vč. směnného kurzu CZK 
k EUR a USD a aktuální ceně leteckého paliva a mo-
torové nafty použitých pro kalkulaci služeb. CK si 
vyhrazuje právo na chyby publikovaných informa-
cí, termínů a cen. Závazné jsou pro CK i zákazníky 
pouze podmínky a ceny sjednané ve Smlouvě po-
tvrzené pracovníkem CK. 
1. 5. V průběhu času může CK získávat nové infor-
mace nebo zaznamenávat různé změny ze strany 
dopravců, ubytovatelů a obchodních partnerů. 
Tyto změny jsou postupně publikované do infor-
mací poskytovaných na webových stánkách www.
stefanny.cz. Při rozporu informací poskytnutých 
v katalogu a poskytnutých na webových strán-
kách CK mají přednost informace poskytované 
na webových stránkách. Závazné jsou však pouze 
informace uvedené ve Smlouvě o zájezdu a potvr-
zené pracovníkem centrály CK. 

2. Předsmluvní informace
Aby Vaše dovolená proběhla v souladu s Vašimi 
představami a přáními, poskytujeme všem zákaz-
níkům ještě před podpisem Smlouvy o zájezdu 
důležité informace v dokumentu, který se nazývá 
„Předsmluvní informace“. Tento dokument Vám 
bude předložen před podpisem Smlouvy o zájez-
du (v případě nákupu v kamenné prodejně) nebo 
přiložen k návrhu Smlouvy o zájezdu spolu se Vše-
obecnými obchodními podmínkami v elektronické 
poště či na webových stránkách. 
Dokument si můžete v plném znění prohlédnout 
na www.stefanny.cz/předsmluvní-informace. 
2. 1. Zákazník, který si objednává zájezd (v souladu 
se zákonem 159/1999 Sb. a 89/2012 Sb.) obdrží 
před uzavřením Smlouvy o zájezdu „Informační 
formulář o právech zákazníka – zájezd“ na pro-
dejně, nebo v příloze e-mailu (spolu s návrhem 
Smlouvy, v případě zaslání e-mailu si zákazník nej-
dříve přečte „Informační formulář o právech zákaz-
níka – zájezd“). V tomto dokumentu jsou shrnuty 
základní práva zákazníka podle zákona 159/1999 
Sb. a zákona 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Celá znění zákonů jsou k dispozici na  
http://mmr.cz.
2. 2. Další předsmluvní informace, tedy hlavní 
náležitosti služeb cestovního ruchu, které nejsou 

specifikovány přímo ve Smlouvě o zájezdu jsou 
k dispozici na www.stefanny.cz. Jedná se zejména 
o trasy cest, dopravní prostředky, místy, data a časy 
odjezdů a příjezdů, zastávek, velikosti skupin, jazy-
ku, v němž budou poskytovány služby cestovního 
ruchu, vhodnosti pohybu a cesty pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu. 

3. Cena zájezdu a její změna
3. 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená a po-
tvrzená CK STEFANNY na Smlouvě o zájezdu.  Ceny 
jsou cenami smluvními mezi CK  na straně jedné 
a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uve-
den u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují 
DPH/ pokud je u jednotlivých služeb DPH účtová-
no/.
3.2. CK má právo do 20. dne před realizací zájezdu 
jednostranným úkonem v souladu se zákonem 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen „NOZ“ -  
§ 2530 NOZ na zvýšení ceny zájezdu z důvodu:  
a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných 
hmot   nebo jiných zdrojů energie. 
b) zvýšení plateb spojených s dopravou, např. 
letištních a přístavních poplatků, které jsou nedíl-
nou součástí ceny zájezdu. CK je v takovém přípa-
dě oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu 
o částku odpovídající rozdílem mezi původní a no-
vou cenou.
c) zvýšení směnného kurzu české koruny použité-
ho pro stanovení ceny zájezdu, t.j.  ke dni 31. 10. 
2019, a to o více než 8%. Cena zájezdu se zvýší 
o tolik procent o kolik procent došlo k zvýšení 
směnného kurzu.
d) zvýšení palivového příplatku - u  zájezdů s letec-
kou dopravou je palivový příplatek součástí ceny 
zájezdu  z referenční  ceny leteckého paliv 600,-
USD/MT. V případě ceny leteckého paliva přesahu-
jící cenu 600,-USD/MT je CK oprávněna jednostran-
ně zvýšit  cenu zájezdu o tzv. palivový příplatek, 
který bude zákazníkovi účtován jako povinný pří-
platek. V souladu se Smlouvami s leteckou společ-
nosti bude zákazníkovi účtována výše palivového 
poplatku podle vzorce: Palivový doplatek (USD/1 
zpáteční letenku) = (cena na světových trzích – re-
ferenční cena)* SP* SWK/K, přičemž „SP“ znamená 
průměrnou spotřebu paliva na daném letu v tu-
nách, „SWK“ znamená koeficient využití jednotli-
vých typů letadel a průměrného počtu rotací, který 
činí 1,1395 a „K“ znamená průměrnou sedačkovou 
kapacitu letadla, která činí 183 míst. Výsledek vý-
počtu se přepočte z USD na CZK dle kurzu ČNB 
platného v den výpočtu. Cena na světových trzích 
je měsíční průměrná cena za obchodní dny určená 
„Platts Barges FOB Rotterdam High“ uveřejněná 
v „Platts Marketscan“ dostupném na www.platts.
com. Referenční cena je 600 USD/MT (přičemž MT 
je označení pro metrickou tunu paliva). Za zvýšení 
ceny dopravy včetně cen pohonných hmot (v sou-
ladu s NOZ) se považuje také změna kurzu USD 
k CZK. Ceny letecké dopravy vycházejí z Referenč-
ního kurzu 21,75 CZK za 1,- USD. Při změně kurzu 
může být cena zájezdu za každou osobu (za kaž-
dou jednu obousměrnou letenku jednostranně 
zvýšena o 15,- Kč za každých 0,1 CZK, o které bude 
referenční kurz převýšen aktuálním kurzem. 
e) CK je oprávněna kdykoli změnit cenu zájezdů 
(a dalších služeb) u nových Smluv o zájezdu (ni-
koli tedy jednostranně u již prodaných zájezdů). 
Novou cenou se rozumí cena, kterou potvrdí CK 
ve Smlouvě. V tomto smyslu upravené ceny zájez-
dů a dalších služeb jsou platné dnem vyhlášení 
úpravy cen (vyhlašuje se oznámením na webo-
vých stránkách CK a oznámením do obchodní sítě 
prodejců CK) a má se za to, že podpisem Smlouvy 
se zákazník dohodl s CK na této upravené ceně. 
CK může přistoupit ke změně ceny v případě, že 
dojde k výrazné změně cen dodávaných služeb, 
které jsou kalkulovány v celkové (souhrnné) ceně 
zájezdu (služeb). Ceny uváděné v tištěných katalo-
zích CK jsou vydávány s velkým předstihem a CK si 
vyhrazuje právo tiskových chyb i právo úpravy cen 
v případě, že dojde ke změně cen dodavatelů CK. 
Zvýšení ceny může být provedeno také formou 
povinného příplatku (v nominální hodnotě nebo 
procentem ceny zájezdu).
f) případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu 
Smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka 
na slevu. 
g) je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než 
výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi 
změnu Smlouvy. 
h) pro služby a ceny určené věkem je rozhodující 
věk zákazníka v den čerpání poslední služby zájez-
du (ukončení zájezdu), pokud do tohoto data dovr-
ší zákazník určený věk, zahrnuje se již od počátku 
do vyšší kategorie. 

i) všechny slevy a výhody musí být uplatnění při 
podpisu Smlouvy o zájezdu a musí být na této 
Smlouvě písemně uvedeny. Žádnou slevu, výhodu 
nebo přání zákazníka nelze uplatňovat dodatečně 
po podpisu Smlouvy o zájezdu. Všechny speciální 
požadavky a přání klientů (např. výhledy z poko-
jů, umístění jednotlivých pokojů v hotelu, usazení 
v autobuse) jsou zpoplatněny a mohou být uvede-
ny ve Smlouvě o zájezdu pouze formou příplatku, 
žádné jiné poznámky a přání klientů, které nejsou 
nabízeny formou příplatku nelze ve Smlouvě uvá-
dět. 
3.3. Zvýšení ceny musí být zákazníkovi oznámeno 
nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu písem-
ně, e-mailem nebo poštou. Zákazník může návrh 
přijmout nebo odstoupit od smlouvy, aniž by 
musel hradit odstupné za předčasné ukončení zá-
vazku. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy ve lhůtě 
do 5-ti dnů (písemně), platí, že se změnou ceny 
zájezdu souhlasí. Odstoupí-li zákazník ve lhůtě, ob-
drží finanční prostředky zpět do 14-ti dnů od od-
stoupení od Smlouvy.

4. Platební podmínky
4. 1. CK má právo na zaplacení objednaných slu-
žeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba 
dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou 
okamžikem připsání příslušné částky na účet 
CK vedený u peněžního ústavu nebo případně 
u k tomu zplnomocněného obchodního zástup-
ce. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady 
zákazníkem má CK právo od smlouvy odstoupit 
a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 
6.5, čímž není dotčeno právo CK na náhradu ško-
dy.
4. 2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zá-
lohu ve výši min. 30- 50% z celkové ceny zájezdu. 
V případě nákupu zájezdu do 31. 1. 2020 zákazník 
může uhradit pouze zálohu ve výši 2000 Kč/os. 
(+případné pojištění). Druhá záloha do výše 50% 
z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 31. 3. 
2020, případně do 60 dnů před zahájením zájezdu 
(podle toho, co nastane dřív). Celková cena zájez-
du musí být uhrazena do 30 dnů před zahájením 
zájezdu.
4. 3. V případě zájezdu Last minute musí být úhrada 
celkové ceny zájezdu provedena v době platnosti 
rezervace. Poplatky za změny v knihování a od-
stoupení od smlouvy (odstupné dle bodu 6.5) jsou 
splatné ihned.
4. 4. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb dle 
sjednané smlouvy jen při včasném zaplacení ceny 
zájezdu v celé sjednané výši. Cestovní doklady, le-
tenky, vouchery, jsou zásadně  zákazníkovi předání 
až po plném zaplacení zájezdu. Odbavení je zasí-
láno zákazníkovi 7 dnů před odjezdem/ odletem 
na e-mailovou adresu zákazníka nebo obchodního 
zástupce/prodejce/

5. Práva a povinnosti zákazníka
5. 1. K základním právům zákazníka patří:
• právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb
• právo na dodatečné informace, pokud nebyly 
uvedeny v katalogu, zvl. kontaktní osobu, na kte-
rou se zákazník v případě nesnází může obrátit 
(místní zástupce CK, zastupitelský úřad – adresa 
a telefon).
• právo být seznámen s případnými změnami pro-
gramu zájezdu, rozsahu služeb a ceny
• právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením 
čerpání služeb odstoupením od smlouvy za pod-
mínek dle čl. 6.
• právo na reklamaci vad v souladu s čl. 8.
• právo na ochranu osobních údajů, která uvádí 
v Smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech 
před nepovolanými osobami,
• právo obdržet spolu se Smlouvou o zájezdu do-
klad o povinném smluvním pojištění CK pro případ 
jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, 
podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné 
události
• právo na poskytnutí dalších písemných informací 
nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu o všech 
skutečnostech, které jsou pro účast na zájezdu dů-
ležité a jsou CK známy.
5. 2. K základním povinnostem zákazníka patří:
• poskytnout CK součinnost, která je  potřebná 
k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, ze-
jména úplně a pravdivé vyplnění potřebných for-
mulářů a předložení dokladů.
* děti do 15-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pou-
ze v doprovodu osoby starší 18-ti let a s písemným 
souhlasem na předepsaném formuláři v češtině 
a angličtině s ověřeným podpisem zákonných zá-
stupců dítěte- oba rodiče.(formulář je k dispozici 
na www.stefanny.cz)

• zajistit u osob mladších 15 let doprovod a do-
hled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, 
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, je-
jichž zdravotní stav to vyžaduje  
• nahlásit účast cizích státních příslušníků
• zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 3. těchto 
podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení
• převzít od CK doklady potřebné pro čerpání 
služeb a řádně si je zkontrolovat
• dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu
• při cestách do zahraničí mít u sebe všechny do-
klady požadované pro vstup do příslušných zemí 
(cestovní doklad, víza, atd.); cizí státní příslušníci 
jsou povinni se informovat o vízové povinnosti 
u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. který-
mi budou projíždět, a potřebná víza si obstarat 
sami. CK nenese zodpovědnost za případné pro-
blémy vzniklé vadnými úkony zákazníka. Veške-
ré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto 
ustanovení, nese zákazník. Trasa cesty (u autoka-
rových zájezdů) je k dispozici na www.stefanny.
cz, nebo si zákazník může vyžádat písemné po-
tvrzení trasy v CK.
• řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné 
cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat 
stanovený program, dodržovat předpisy platné 
v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v přípa-
dě porušení právních předpisů nebo závažného 
narušování programu či průběhu zájezdu je CK 
oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, při-
čemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak 
jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
• veškeré závady a odchylky od sjednaných slu-
žeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění 
nejlépe na místě u zástupce CK a poskytnout 
součinnost nezbytnou k jejich odstranění
• zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, po-
škodit nebo omezovat ostatní účastníky zájez-
du, dodavatele služeb CK či ohrozit či poškodit 
jméno CK
• uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním 
prostředku nebo v ubytovacím a jiném zařízení, 
kde čerpal služby zajištěné dle Smlouvy o zájez-
du
5. 3. K základním povinnostem zákazníka dále 
patří:
• seznámit své účastníky s těmito VOP i dalšími 
informacemi, které od CK obdrží
• zabezpečit, aby účastníci plnili povinnosti zá-
kazníků
• pokud je předmětem smlouvy zájezd, pak se-
známit účastníky s dokladem o povinném pojiš-
tění CK.

6. Práva a povinnosti cestovní kanceláře, 
změny sjednaných služeb
6. 1. CK je oprávněna provádět změny a odchyl-
ky od dohodnutého obsahu smlouvy. Jedná se 
zejména o změny dopravy, letecké společnosti, 
typu letadla, trasy a termínu letu, mezipřistá-
ní, programu zájezdu a poskytovaných služeb, 
pokud z vážných důvodů není možné původně 
dohodnutý program a služby dodržet. / tzv. vyšší 
moc/
6. 2. CK není odpovědna za nesplnění svých 
závazků, povinností a škodu způsobenou poru-
šením právní povinnosti, pokud porušení bylo 
způsobeno zákazníkem.
6. 3. CK není odpovědna za nesplnění svých 
závazků, povinností a škodu způsobenou poru-
šením právní povinnosti, pokud porušení bylo 
způsobeno třetí osobou, která není spojená 
s poskytováním zájezdu.
6. 4. CK není odpovědna za nesplnění svých 
závazků, povinností a škodu způsobenou neod-
vratitelnou událostí, kterou nebylo možno před-
pokládat nebo byla nevyhnutelná a nemohlo jí 
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze po cestovní kanceláři požadovat
6. 5. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstou-
pit od Smlouvy o zájezdu, jestliže nebylo dosa-
ženo minimálního počtu účastníků nutného pro 
konání zájezdu. Tento minimální počet je stano-
ven na 35 osob. Cestovní kancelář je oprávněna 
v takovém případě zrušit zájezd, nejpozději však 
20 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je 
cestovní kancelář povinna o zrušení zájezdu in-
formovat zákazníka. CK si dále vyhrazuje právo 
zrušit zájezd nebo jednotlivé služby a odstoupit 
od cestovní smlouvy v důsledku neodvratitelné 
události, které nemohla zabránit ani při vyna-
ložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně 
požadovat. Dojde-li ke zrušení zájezdu a od-
stoupení od smlouvy podle tohoto čl., není CK 
odpovědna za takto způsobenou škodu a není 
povinna hradit jakékoliv pokuty.
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• změna odletového (odjezdového) či příletové-
ho (příjezdového)místa oproti původně stanove-
nému. (V takovém případě zajistí CK na vlastní 
náklady náhradní dopravu z (do) původně sta-
noveného místa, popř. uhradí náklady na do-
pravu do výše jízdného autobusem či vlakem  
2. třídy.)
• změna trasy letu, uskutečnění mezipřistání, 
změna letecké společnosti, typu letadla a leto-
vého řádu.
7. 3. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy 
ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změ-
nách, má se za to, že s její změnou souhlasí.
7. 4. Doporučuje se, aby oznámení o odstoupe-
ní od smlouvy zákazník sepsal formou záznamu 
v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo 
na toto prodejní místo zaslal doporučenou 
poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
prokazatelného doručení odstoupení do CK, a to 
zejména dnem sepsání záznamu, příp. dnem do-
ručení písemného oznámení na prodejní místo, 
kde si zákazník službu zakoupil, nebo na adresu 
sídla CK. Z lékařského hlediska těhotenství není 
nemoc, neurčí-li lékař jinak. Toto se netýká zá-
kladního stornopoplatku při zrušení zájezdu více 
než 60 dní před odjezdem zájezdu, který není 
pojištěný.
7. 5. Není-li důvodem odstoupení od smlouvy 
porušení povinností CK stanovené smlouvou 
nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zaháje-
ním čerpání služeb z důvodu porušení povin-
nosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit 
CK následující odstupné. Stornovací poplatek 
se účtuje za každého jednoho přihlášeného 
zákazníka z celkové ceny zájezdu v následující 
výši:
* 1 000,Kč/os. /vč.dětí/ ode dne přihlášení, nej-
později však 60. den před plánovaným odjezdem,
* 20% z ceny zájezdu, v době zrušení mezi
59-45 dnem před plánovaným odjezdem,
* 40% z ceny zájezdu, v době zrušení mezi
44-31 dnem před plánovaným odjezdem,
* 60% z ceny zájezdu, v době zrušení mezi
30-17 dnem před plánovaným odjezdem,
* 80% z ceny zájezdu, v době zrušení mezi 16-8 
dnem před plánovaným odjezdem,
* 100% z ceny zájezdu 7 dnů a méně před pláno-
vaným odjezdem.
* v případě zajištění letenky na vyžádání je zá-
kazník povinen uhradit 100% storno poplatek 
rozhodne-li se letenku zrušit.
7. 6. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní 
cena za všechny stornované osoby včetně všech 
objednaných fakultativních služeb.
7. 7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí 
provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo 
právním předpisem stanovené náhrady dodava-
telům služeb CK.
7. 8. V případě storna jedné osoby ve dvojlůž-
kovém pokoji musí zbývající osoba doplatit 
příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se 
postupuje při obsazení studia/apartmánu nižším 
počtem osob.
7. 9. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopo-
platků se do stanoveného počtu dnů započítává 
i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu 
dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu
(odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
7. 10. CK má právo jednostranně započíst od-
stupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka 
na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.
7. 11. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu 
svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá ně-
kterou ze zaplacených služeb, nemá nárok na fi-
nanční náhradu za nečerpané služby.
7. 12. Dodatečné změny v knihování na přání 
zákazníka:
• do 10. dne před zahájením zájezdu může 
zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu 
místo něho zúčastní jiná osoba. Dnem doru-
čení oznámení se osoba v něm uvedená stává 
zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlá-
šení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou 
cestovní smlouvou. Původní a nový zákazník 
společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení 
ceny zájezdu a úhradu nákladů s překnihováním 
spojených ve výši 500 Kč za osobu. Od 10. dne 
před odletem se zákazníkem požadovaná změ-
na knihování považuje za odstoupení zákazníka 
od smlouvy a zákazník je v tomto případě povi-
nen uhradit odstupné dle článku 7.
• zákazníkem požadovaná změna termínu od-
jezdu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu 
je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy 

a uzavření smlouvy nové. Nová cestovní smlou-
va, bude uzavřena dle aktuální nabídky platné 
v době jejího uzavření.
7. 13. CK upozorňuje zákazníky, že v ceně zájez-
dů není zahrnuto pojištění stornopoplatků v pří-
padě zrušení zájezdu, a proto všem doporučuje 
připlacení fakultativního cestovního pojištění. 
Pokud má zákazník sjednáno komplexní cestov-
ní pojištění storna zájezdu, má se za to, že tato 
služba (pojištění) je čerpána od podpisu smlou-
vy. V případě storna zájezdu se cena pojištění 
zákazníkovi nevrací ani nespadá do vypočtu od-
stupného, neboť  služba  je čerpaná a dodavateli 
uhrazená v plné výší. 

8. Odstoupení od smlouvy ze strany CK
8. 1. CK může, mimo jiné, odstoupit od cestovní 
smlouvy v těchto případech:
• před zahájením zájezdu z důvodů zrušení zá-
jezdu cestovní kanceláří. Zákazník je neprodleně 
informován a je mu nabídnuta nová cestovní 
smlouva nebo vrácena zaplacená částka.
• z důvodu porušení povinností zákazníkem. 
Pokud cestovní kancelář odstoupí od smlouvy 
z důvodu, chování zákazníka proti dobrým mra-
vům např. tím, že zákazník ohrožuje život a zdra-
ví své, případně ostatních zákazníků či pracovní-
ků cestovní kanceláře, hrubým způsobem vážně 
narušuje průběh cesty nebo pobytu, pak zákaz-
ník nemá nárok na vrácení alikvotní části ceny 
služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen 
uhradit CK veškeré náklady, které cestovní kan-
celáři vznikly (např. náklady spojené se zpáteční 
dopravou) a případně vzniklou škodu.
• v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým 
CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškeré-
ho úsilí. CK má v tomto případě právo na úhradu 
dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení 
cesty z důvodů vyšší moci je CK povinna učinit 
veškerá opatření k dopravení cestujících zpět.

9. reklamace, odpovědnost za škody, 
reklamační řád
Reklamační řád (samostatně nebo jako součást 
těchto všeobecných smluvních podmínek ces-
tovní kanceláře STEFANNY, s.r.o.), je nedílnou 
součástí potvrzení o zájezdu/Smlouvy o zájez-
du (dále jen „SZ“), upravuje způsob uplatňování 
nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti 
cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby 
cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen 
„reklamace“) v souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a záko-
nem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném 
znění (dále jen “zákon o podnikání v cestovním 
ruchu”) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele v platném znění (dále jen spotřebi-
tele). Cestovní kancelář (dále jen „CK“) odpovídá 
zákazníkovi ve smyslu § 2537 a násl. NOZ za vady 
zájezdu. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vada vy-
tčena zákazníkem v souladu s §2537-2540 NOZ 
bez zbytečného odkladu, má zákazník právo 
na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvá-
ní vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného 
odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho 
měsíce od skončení zájezdu a cestovní kancelář 
toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny 
nepřizná. Při řešení reklamace je nutná součin-
nost zákazníka, spočívající zejména v umožnění 
přístupu do prostor, které mu byly pronajaty 
k ubytování nebo do dopravního prostředku, 
kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověře-
nému cestovní kanceláří, jakož i zástupci doda-
vatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, 
aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení 
uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář dopo-
ručuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl. 
Při výskytu závad v plnění se zákazníkovi dopo-
ručuje společně působit v tom směru, aby se 
eventuálně škodám zabránilo nebo aby byly co 
nejmenší. Zákazník by měl zejména veškeré svo-
je výhrady sdělit v místě vzniku průvodci – dele-
gátovi CK, případně vedoucímu provozovny po-
skytující své služby nebo jinému odpovědnému 
pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna 
náprava na místě samém (odstranění vady, nale-
zení okamžitého řešení). Reklamaci může zákaz-
ník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným 
vhodným způsobem u zástupce cestovní kance-
láře během trvání zájezdu, či v cestovní kanceláři 
v Opavě na adrese: CK STEFANNY s.r.o., Vančuro-
va 53, 747 07 Opava, nebo e-mailem: opava@
stefanny.cz, info@stefanny.cz. Reklamaci může 
zákazník uplatnit také na jakémkoli prodejním 
místě obchodní sítě CK, kde klient reklamované 

služby sjednal (zakoupil) – tedy ve své cestovní 
agentuře či pobočce CK. Přijmout reklamaci je 
oprávněn každý pracovník CK na centrále, každý 
pracovník pobočky CK či pracovník prodejního 
místa obchodní sítě CK, kde si klient reklamova-
né služby sjednal. Zákazník při uplatňování rekla-
mace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, 
datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci 
požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti 
předmět reklamace průkazně skutkově doloží. 
Cestovní kancelář zákazníkovi doporučuje před-
ložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření 
SZ zprostředkováno jinou cestovní kanceláří 
nebo cestovní agenturou, může zákazník re-
klamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní 
kanceláře nebo cestovní agentury. Za zákazníka 
se pro účely reklamace považuje každý účastník 
zájezdu uvedený v SZ.
K uplatněné reklamaci musí být vždy vystave-
no potvrzení o reklamaci - reklamační proto-
kol - v němž musí být uvedeno, kdy zákazník 
reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazní-
ka, co je předmětem reklamace a jaký způsob 
vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník 
předá zástupci cestovní kanceláře v místě po-
skytované služby určité písemnosti, popř. jiné 
podklady týkající se reklamace, musí být tato 
skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Re-
klamační protokol podepisuje osoba, která se 
zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi 
se doporučuje, aby svým podpisem na rekla-
mačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie 
a souhlas s jeho obsahem. Reklamační protokol 
je součástí reklamačního řízení. CK nebo jí po-
věřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, 
ve složitých případech do tří dnů. Do této doby 
se nezapočítává doba přiměřená podle druhu 
služby potřebná k odbornému posouzení vady. 
Reklamace včetně odstranění vady musí být 
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud 
se cestovní kanceláře se zákazníkem nedohod-
nou na delší lhůtě. V případech, kdy je rekla-
mace posouzena jako nedůvodná, je zákazník 
písemně informován o důvodech zamítnutí 
reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně 
spotřebitele. Dle zákona o ochraně spotřebitele 
je možné, aby se zákazník obrátil na Českou ob-
chodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní 
řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: 
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspekto-
rát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Pra-
ha 2, email: adr@coi.cz, webové stránky: www.
adr.coi.cz. V případě, že si zákazník objednal 
(sjednal) služby CK on-line má zákazník právo 
se obrátit pro řešení spotřebitelských sporů 
na „ONLINE DISPUTE RESOLUTION“ (dále jen 
ODR) na webových stránkách http://ec.europa.
eu/consumers/odr/ Nemá-li zájezd vlastnos-
ti, o nichž cestovní kancelář zákazníka ujisti-
la, nebo které zákazník vzhledem k nabídce 
a zvyklostem důvodně očekával, zajistí cestovní 
kancelář nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné 
náklady. Nesjedná-li cestovní kancelář nápravu 
ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, 
může si zákazník zjednat nápravu sám a ces-
tovní kancelář mu nahradí účelně vynaložené 
náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, po-
kud cestovní kancelář odmítla nápravu zjednat 
nebo vyžaduje- li se okamžitá náhrada vzhle-
dem k zvláštnímu zájmu zákazníka. Vyskyt-
nou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu 
a nepřijme- li cestovní kancelář opatření, aby 
zájezd mohl pokračovat, nebo zákazník opat-
ření z řádného důvodu odmítne, zajistí cestov-
ní kancelář na své náklady přepravu zákazníka 
na místo odjezdu popř. na jiné ujednané místo. 
Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než 
prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší 
jakosti, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li 
pokračování s vyššími náklady, jdou tyto k tíži 
cestovní kanceláře. Cestovní kancelář se odpo-
vědnosti k náhradě škody, způsobené poruše-
ním smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí 
ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale za-
bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřeko-
natelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. 
Jak je výslovně ujednáno v SZ, umožňuje-li me-
zinárodní Smlouva, kterou je Česká republika 
vázána, omezení náhrady škody, hradí cestovní 
kancelář škody vzniklé porušením povinnosti 
ze Smlouvy o zájezdu jen do výše tohoto ome-
zení. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí 
za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u slu-
žeb a akcí nesjednaných ve Smlouvě, pořáda-

6. 6. Jestliže CK neposkytne všechny služby nebo 
jejich podstatnou část řádně a včas, třebaže se 
k tomu smlouvou zavázala, je CK povinna bez 
zbytečného odkladu a bezplatně provést taková 
opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby 
zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna 
zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu 
a kvalitě shodné nebo se přibližující původně 
dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, 
aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel slu-
žeb a zachováno zaměření zájezdu.
V takovém případě je CK povinna:
• zabezpečit náhradní program a služby v rozsa-
hu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící 
se k původním podmínkám, resp. odpovídající 
zaměření zájezdu
• vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb ne-
poskytnutých vinou CK, za které nebylo poskyt-
nuto náhradní plnění
• poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, 
které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly 
vinou CK poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě
• v případě, že CK zajistí jako náhradní plnění 
služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování 
v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další 
nároky zákazníka vůči CK vyloučeny.
6. 7. CK si vyhrazuje právo na změnu nebo zru-
šení nástupního či svozového místa k odjezdu 
na zájezd a od návratu ze zájezdu v případě 
nenaplnění minimálního počtu osob nutného 
k zajištění této služby. V případě zrušení nástup-
ního nebo svozového místa CK vrátí zákazníkovi 
částku zaplacenou za tyto služby.
6. 8. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného 
i časového programu z důvodu zásahu vyšší 
moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů 
nebo mimořádných okolností (nejistá bezpeč-
nostní situace, stávky, dopravní problémy, ne-
štěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit 
ani předvídat a kterým nemohlo být zabráně-
no ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
po cestovní kanceláři požadovat. V tomto pří-
padě není CK odpovědna za takto způsobenou 
škodu a není povinna hradit jakékoliv pokuty.
6. 9. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu 
vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření 
k dopravě cestujícího zpět na místo odjezdu 
nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník 
souhlasil.
6. 10. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká 
odjezd/odlet na zájezd, má CK nárok na plnou 
úhradu ceny zájezdu.
6.11 Při jakékoliv probíhající komunikaci mezi 
zákazníkem a pracovníky CK STEFANNY je ne-
zbytné oboustranné dodržování nejen etických 
norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vy-
loučena jakékoliv projevy neslučující se s právem 
na ochranu osobnosti (i ustanovením zákona 
o přestupcích, zejména § 49 zákona č. 200/ 1990 
Sb.). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou proje-
vy dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, 
soukromí, osobního jména atd. zcela vyloučen je 
rovněž jakýkoli posměch, urážka na cti, výhružky 
újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání odporující 
zmíněným právním předpisům. V případě, že 
dojde k výskytu těchto nežádoucích projevů CK 
i zákazník mohou bez dalšího veškerou vzájem-
nou komunikaci ukončit. Výše popsané jednání 
je považováno za podstatné porušení smlouvy 
o zájezdu.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany 
zákazníka, odstupné
7. 1. Zákazník má před zahájením zájezdu právo 
na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené 
ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené 
částky na úhradu ceny náhradního plnění bez 
účtování jakéhokoliv odstupného v následují-
cích případech:
• pokud nepřijme návrh CK na změnu smlouvy
•  pokud CK poruší své povinnosti stanovené 

smlouvou nebo zákonem
• při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
•  při změně termínu konání zájezdu o více než 

3 dny
•  při změně ceny zájezdu s výjimkou případů 

uvedených v čl. 3.
•  při závažné změně ubytování u pobytových zá-

jezdů – za závažnou změnu se nepovažuje, je-
-li nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší 
kategorie ve stejné oblasti

• při závažné změně způsobu přepravy
7. 2. Za závažnou změnu přepravy se nepova-
žuje:
• změna příjezdové nebo odjezdové trasy, změna 
nebo zrušení nástupního nebo svozového místa
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ných jinými subjekty, které si zákazník objedná 
na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. 
Za předmět reklamace se nepovažují škody 
a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které 
jsou předmětem smluvní úpravy pojistného 
krytí pojišťovny na základě pojistné Smlouvy 
o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani ta-
kové škody a majetkové újmy, které jsou z roz-
sahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Dojde-li 
k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek 
není závislý na činnosti a postupu CK nebo 
k okolnostem na straně zákazníka, na základě 
kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije 
objednané, zaplacené a cestovní kanceláří za-
bezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok 
na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.  
CK se může odpovědnosti za škodu způso-
benou porušením právní povinnosti zprostit, 
prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní 
dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci zá-
jezdu (Smlouvou sjednaných služeb) 
a) zákazníkem,
b) třetí osobou, která není spojena s poskytová-
ním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo mož-
né předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo 
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze požadovat. Výše náhrady škody za zá-
vazky ze Smlouvy, týkající se letecké dopravy, se 
řídí ustanoveními mezinárodních dohod o letec-
ké přepravě. Rozsah odpovědnosti CK při přepra-
vě cestujících a zavazadel je limitován Přeprav-
ními podmínkami či Přepravním řádem, z nichž 
vyplývají také limity pro náhradu za ztrátu nebo 
zničení zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní 
dodání zavazadel v letecké přepravě, stejně tak 
jakékoli další reklamace vztahující se k letecké 
dopravě reklamuje zákazník přímo u leteckého 
dopravce. V ostatním platí ustanovení obecně 
závazných právních předpisů. Práva a povinnosti 
vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně 
závaznými právními předpisy.

10. Pojištění
10. 1. CK má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 
uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záru-
ky pro případ úpadku cestovní kanceláře, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi právo na plně-
ní v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa poby-
tu v zahraničí do České republiky, pokud je tato 
doprava součástí zájezdu
• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo 
cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteč-
nil, nebo
• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou 
cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze 
zčásti. Současně s těmito VOP předává CK zákaz-
níkovi potvrzení pojišťovny obsahující název po-
jišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení 
pojistné události (doklad o pojištění si vezměte 
s sebou na cestu). V případě, že zákazníkovi ne-
bude poskytnuta doprava z místa pobytu v za-
hraničí zpět do České republiky, pokud je tato 
doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna 
plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu 
do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování 
do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu 
vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní 
náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění 

pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud 
by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala 
sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti 
cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestov-
ní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až 
do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
10. 2. Cestovní pojištění – možnost připlatit si fa-
kultativně pojištěni na léčebné výlohy, pojištění 
na storno zájezdu, odpovědnost za způsobené 
škody, pojištění zavazadel, zubní ošetření apod. 
Všem klientům doporučujeme uzavřít prostřed-
nictvím CK fakultativní komplexní cestovní po-
jištění, které kryje všechny tyto případy, na rozdíl 
od pojištění obsažených u kreditních a plateb-
ních karet. Při sjednání tohoto pojištění obdrží 
zákazník současně s cestovní smlouvou i Pojist-
né podmínky. V případě vlastního pojištění při 
případném onemocnění nebo úrazu v zahraničí 
budete nuceni lékařskou péči a zahraniční vo-
lání na asistenční službu zajišťovat sami. Pokud 
si zakoupíte zájezd, který je organizován jiným 
touroperátorem, platí pojistné podmínky toho-
to organizátora zájezdu. Upozorňujeme, že tyto 
podmínky mohou být odlišné od podmínek  
CK STEFANNY. Pro zajištění pojištění je bezpod-
mínečně nutné uvést na cestovní smlouvu data 
narození všech účastníků zájezdu. Pojištění musí 
být uzavřeno pro všechny osoby na cestovní 
smlouvě. Smluvní vztah vzniká mezi zákazní-
kem zájezdu (dále jen „pojištěný”) a pojistite-
lem na základě skupinové pojistné smlouvy 
o cestovním pojištění č.3284800000 (dále jen 
„pojistná smlouva“) uzavřené mezi pojistitelem 
a CK . Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyu-
žije doporučení CK uzavřít jejím prostřednictvím 
pojištění, není CK povinna (nad daný zákonný 
rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při 
nastalé pojistné události poskytnout a zákazník 
nese sám veškerá rizika s tím související.
Pojištění léčebných výloh platí mimo území 
České republiky. Neplatí pro území toho státu, 
jehož je pojištěný státním občanem nebo má-
-lina tomto území trvalé bydliště. Osoba, která 
není občanem České republiky a platí na jejím 
území po dobu min. 1 roku zdravotní pojištění, 
je možné také pojistit. 
Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem 
č.89/2012 Sb.,občanským zákoníkem, příslušný-
mi ustanoveními ostatních právních předpisů 
ČR, Informacemi pro klienta a Všeobecnými 
a zvláštními pojistnými podmínkami pro cestov-
ní pojištění (dále jen VPP a ZPP). VPP, ZPP a Infor-
mace pro klienta tvoří nedílnou součást pojistné 
smlouvy.  Pojištěný tímto bere na vědomí a sou-
hlasí s uvedeným cestovním pojištěním pojisti-
tele, potvrzuje, že převzal a byl seznámen s Infor-
macemi pro klienta a s VPP a ZPP, jejich obsahu 
rozumí a s obsahem souhlasí. Dále potvrzuje, že 
byl seznámen s pojistnou smlouvou, že tato od-
povídá jeho zájmu a jeho pojistným potřebám 
a dále prohlašuje, že s rozsahem a podmínkami 
pojištění souhlasí. Zavazuje se bez zbytečného 
odkladu oznámit všechny případné změny včet-
ně změny osobních údajů a je si vědom případ-
ných negativních následků nenahlášení změn. 
Zavazuje se plnit povinnosti uvedené v VPP 
a ZPP a je si vědom, že v případě jejich porušení 
ho mohou postihnou nepříznivé následky. V pří-
padě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný 
ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení, zdra-

votní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřa-
dy, orgány správy sociálního zabezpečení, státní 
zastupitelství, policii a další orgány činné v trest-
ním řízení, hasičský záchranný sbor, záchrannou 
službu (včetně horské služby) a další orgány 
veřejné správy a zaměstnavatele k poskytnutí 
informací a dokladů ze zdravotnické a jiné doku-
mentace povinnosti mlčenlivosti; dále zmocňuje 
pojistitele, aby si od lékařů a zdravotnických 
zařízení vyžádal nutné informace o zdravotním 
stavu pojištěného bez obsahového omezení. 
Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověře-
nou osobou, aby ve všech řízeních probíhajících 
v souvislosti s touto škodnou událostí mohla na-
hlížet do soudních, policejních, případně jiných 
úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či vý-
pisy. Pojištěný zmocňuje pojistitele k nahlédnutí 
do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti s še-
třením škodných událostí a výplatou pojistného 
plnění. Výše uvedený souhlas a zmocnění se 
vztahuje i na dobu po jeho smrti.  Pojištěný dále 
prohlašuje, že byl informován o zpracování sdě-
lených osobních údajů a že podrobnosti týkající 
se osobních údajů jsou dostupné na www.ge-
nerali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchod-
ních místech pojistitele. Pojištěný se zavazuje 
v tomto rozsahu informovat i ostatní pojištěné 
osoby. Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho osobní 
údaje (adresní a identifikační, uvedené v pojist-
né smlouvě) a údaje o zdravotním stavu byly 
zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., 
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a Allianz pojiš-
ťovna a.s, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 a je-
jími smluvními zpracovateli splňující podmínky 
zákona č.101/2000 Sb. pro účely pojišťovací 
činnosti a dalších činností vymezených záko-
nem 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a to po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, 
plynoucích ze závazkového právního vztahu 
a dále po dobu vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů. Pojištěný souhlasí s předá-
váním těchto údajů subjektům mezinárodního 
koncernu Generali Group a Allianz pojišťovna 
a.s a jejich zajišťovacím partnerům v souladu 
s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou 
v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašu-
je, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
informován o svých právech a povinnostech 
správce, zejména o právu přístupu k osobním 
údajům, jakož i o dalších právech dle § 21 tohoto 
zákona. Pojištěný se zavazuje, že bez zbytečného 
odkladu nahlásí jakoukoliv změnu zpracováva-
ných osobních údajů.

11. Zpracování osobních údajů
CK zpracovává osobní údaje subjektů údajů 
(zákazníků) v rozsahu: jméno, příjmení, datum 
a místo narození, pohlaví, místo trvalého pobytu, 
státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo ces-
tovního dokladu, datum expirace dokladu, pla-
tební instrukce, údaje o případných požadavcích 
na určitou formu stravy – diety v souladu se člán-
kem 6., odst. 1, Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti ze zpracování osob-
ních údajů a volném pohybu těchto údajů. 
Na webových stránkách CK, konkrétně na adrese: 
http://stefanny.cz/material/Informace%20
o%20zpracovani%20osobnich%20udaju.pdf 
je k dispozici veřejný dokument: Informace 
o zpracování osobních údajů, poučení o prá-

vech v souvislosti s ochranou osobních údajů,  
ve kterém jsou uvedeny detailně všechny rele-
vantní informace o správci údajů, základech pro 
zpracování osobních údajů, rozsahu zpracování 
osobních údajů, účelu a době zpracování osob-
ních údajů, poučení o právech subjektů údajů 
a kontakty na správce údajů, pro případný kon-
takt se subjektem údajů (poskytování informací 
o zpracování, opravě, doplnění údajů, výmaz 
osobních údajů, žádost o omezení zpracování 
osobních údajů, vznesení námitky proti zpraco-
vání osobních údajů apod.
- zákazník má možnost udělit doplňující 
souhlas se zpracováním osobních údajů za-
škrtnutím příslušné kolonky na Smlouvě 
o zájezdu, případně udělením souhlasu se 
zpracováním osobních údajů pro konkrétní 
účel nebo více konkrétních účelů (například 
pro zaslání speciálních obchodných nabídek dle 
věrnostního programu CK)
- zákazník má také možnost udělit souhlas se 
zpracováním osobních údajů ústně (například 
při pořizování fotografií v průběhu zájezdu).
- zákazník má právo na přístup k osobním 
údajům, právo na opravu, výmaz, omezení 
zpracování a na přenositelnost údajů od jed-
noho správce k druhému. V případě potřeby 
může zákazník kontaktovat správce údajů poš-
tou nebo emailem: 
opava@stefanny.cz, info@stefanny.cz
- pokud se zákazník domnívá, že došlo k poru-
šení právních předpisů v souvislosti s ochranou 
jeho osobních údajů, má právo podat stížnost 
u některého dozorového orgánu. Dozorových 
úřadem je v České republice Úřad pro ochranu 
osobních údajů (ÚOOS).

12. Závěrečná ustanovení
12. 1. Tyto Všeobecné obchodní  podmínky  Ces-
tovní kanceláře STEFANNY s.r.o.  vstupují v plat-
nost dne 25. 11. 2019 a vztahují se na všechny 
zájezdy pořádané cestovní kanceláři. Současné 
pozbývají platnost Všeobecné smluvní podmín-
ky dříve platné.
12. 2. CK je oprávněna nakupovat služby cestov-
ního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracují-
cích cestovních kanceláří a prodávat je pod svým 
jménem jako zájezdy vlastní.
12. 3. Ústní informace, které zákazník obdrží 
na prodejním místě, nezavazuje CK více než je 
uvedeno v písemné nabídce a v písemném pro-
gramu zájezdu. Tyto všeobecné obchodní pod-
mínky se vztahují na všechny zájezdy pořádané 
CK včetně zájezdů, které CK organizuje ve spo-
lupráci s partnerskými CK. Zákazník bere na vě-
domí, že tyto všeobecné smluvní podmínky 
jsou nedílnou součástí Smlouvy, potvrzuje, že se 
na těchto podmínkách dohodl a souhlasí s nimi 
a to i jménem všech spolucestujících osob, které 
jej k uzavření této Smlouvy zmocnily.

Tyto všeobecné obchodní podmínky cestovní 
kanceláře STEFANNY, s.r.o. jsou nedílnou sou-
částí Smlouvy o zájezdu / Závazné přihlášky. 
Prohlašuji, že jsem oprávněn za sebe i za oso-
by, za které či ve prospěch kterých je Smlouva 
o zájezdu / závazná přihláška uzavírána sou-
hlasit s těmito výše uvedenými všeobecnými 
obchodními podmínkami cestovní kanceláře 
STEFANNY, s.r.o., což stvrzuji podpisem Smlou-
vy o zájezdu / závazné přihlášky/.
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Limity pojištění Generali 2020
Název pojištění Rozsah pojištění Pojistná částka (PČ)/ limit pojistného plnění (LPP)
Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ 
repatriace

Léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace LPP 3 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření LPP 10 000 Kč

Pojištění pro případ přivolání opatrovníka Přivolání opatrovníka LPP 50 000 Kč
Úrazové připojištění Trvalé následky úrazu PČ 500 000 Kč

Smrt následkem úrazu PČ 500 000 Kč
Pojištění osobních věcí a zavazadel Osobní věci a zavazadla LPP 30 000 Kč

Zpoždění, poškození a ztráta při přepravě LPP 5 000 Kč
Připojištění odpovědnosti 
za škodu

Odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby LPP 1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu na majetku jiné osoby LPP 1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu za ušlý zisk jiné osoby LPP 50 000 Kč

Pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb Kauce LPP 300 000 Kč
Finanční půjčka LPP 20 000 Kč
Náhradní doklady LPP 20 000 Kč

Pojištění pro případ zrušení cesty Storno cesty před jejím počátkem LPP 80% nákladů, max.
10 000 Kč nebo 20 000 Kč
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Provizní prodejce:

cestovní kancelář STefanny

Cestovní kancelář Stefanny s.r.o.
U Jaktařské brány 4, 746 01 Opava

tel.: 553 710 569, mobil: 606 748 863
e-mail: ck@stefanny.cz, opava@stefanny.cz, 

info@stefanny.cz
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