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SLEVA ZA VĚRNOST
Pro naše stálé zákazníky nabízíme zvýhodnění v podobě ZÁKAZNICKÉ KARTY.
Za každý zájezd, kterého se držitel karty účastní, si může načítat body a získávat
tím postupně větší výhody a vyšší slevy.
U zájezdů označených logem karty je možné uplatnit slevu dle počtu nasbíraných bodů.
Každému zájemci staršímu 12 let, který se zúčastní zájezdu s CK Victoria, rádi kartu vystavíme na
pobočkách v Brně, Praze, Ostravě, Olomouci, Přerově a Liberci.
Podrobné informace, týkající se zákaznické karty, najdete na www.victoria-ck.cz.
Při každém novém nákupu zájezdu je nutné kartu předložit (ev. při nákupu přes web uvést její
číslo).

ZÁKAZNICKÁ KARTA

až 50 %

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP

Pro zákazníky, kteří nečekají s rezervací svého zájezdu na poslední chvíli, jsme připravili odměnu
v podobě mimořádně výhodného nákupu z tohoto katalogu s výraznou slevou. Naši stálí zákazníci dobře vědí, že nejžádanější pobyty bývají vyprodány během několika týdnů, někdy i dnů.
Včasným nákupem využijete nejen výhodných slev, ale také možnosti vybrat si bez omezení místo a termín své dovolené. Proto neváhejte, rezervujte včas se slevou. Jaká bude výše slevy záleží
pouze na Vás.

POBYTY V MOBILEHOMECH, CHATKÁCH, KARAVANECH A STANECH
až
až
až

50 %
35 %
25 %

z tabulkové ceny ubytování při zaknihování
a zaplacení zálohy

do
do
do

31. 12. 2016
28. 2. 2017
31. 3. 2017

Sledujte na příslušných stranách
Nárok na slevu Vám vzniká již při zaplacení zálohy ve výši 40 % z celkové ceny zájezdu, pokud není uvedeno jinak. Výše časové slevy a doba její platnosti je vždy uváděna u cenové tabulky, v opačném případě není u daného zájezdu přiznávána. Časovou slevu nelze uplatnit u pobytů na libovolný počet nocí (viz str. 20) a u zájezdů v akci 2 v 1.

SKUPINOVÁ SLEVA
již od 16 osob A VOLNÉ POUKAZY
Dovolená strávená společně se svými přáteli může být nejenom příjemná, ale zároveň cenově velmi zajímavá. Vynaložte úsilí a vytvořte skupinu minimálně 16 osob a získáte nejenom slevu pro
každého účastníka ze skupiny, ale navíc svou dovolenou můžete mít úplně zdarma. Podaří-li se
Vám vytvořit skupinu početnější, je možné na určitých typech zájezdů získat až 4 volné poukazy!
Zdá se Vám naše nabídka neuvěřitelná – přesvědčte se sami.
Co nabízíme:
– VOLNÉ POUKAZY, jejichž počet se řídí tabulkou dole:
– SKUPINOVOU SLEVU, která je poskytována každému účastníkovi skupinového zájezdu v jednotné
výši 100 Kč/os. Jednotliví účastníci skupinového zájezdu mají ceny stanoveny z platných katalogových ceníků při zachování možnosti (a po splnění příslušných kriterií) čerpat slevy (za včasný nákup, za věrnost, dětské, seniorské a ZTP).
Co vyžadujeme:
– stejné místo pobytu, stejný typ ubytování a stejPOâET VOLN¯CH POUKAZÒ
POâET PLATÍCÍCH
ný termín pobytu pro všechny účastníky skupinou pobytÛ v mobilehomech,
ÚâASTNÍKÒ
vého zájezdu
chatkách, karavanech
– schopného organizátora – objednavatele skupi- SKUPINOVÉHO ZÁJEZDU
a zaﬁízen˘ch stanech
nového zájezdu, který zastupuje celou skupinu
1
15–19
při všech jednáních s CK, předává své skupině veškeré potřebné informace týkající se objednaného
2
20–29
zájezdu a provádí úhradu veškerých plateb za jed30–39
3
notlivé účastníky skupinového zájezdu (max. ve
40 a více
4
dvou splátkách – záloha a doplatek).

UBYTOVÁNÍ + DOPRAVA Z CELÉ ČR
V JEDNÉ CENĚ
U vybraných termínů zájezdů označených tímto symbolem je cena ubytování uvedena včetně ceny
dopravy ze všech odjezdových míst v ČR (viz str. 19 – pravidelná nástupní místa).
Cena platí za jednu osobu při obsazení ubytovací jednotky alespoň dvěma dospělými osobami.
Jedno dítě do 12 let má ubytování zcela zdarma, hradí pouze paušální cenu dopravy 2.000 Kč.
Akci 2 v 1 nelze kombinovat s žádnou jinou slevou!

POBYTY ZA ATRAKTIVNÍ CENU
PRO DVOJICE
V termínech označených tímto symbolem je cena pobytu nezávislá na počtu platících osob! Trojice
nebo dvojice mohou cestovat za nejvýhodnější cenu, aniž by sdíleli svou ubytovací jednotku s jinými klienty. CK takto cestujícím trojicím i dvojicím poskytne vždy samostatné ubytování.
Minimální počet platících osob jsou dvě.
Nárok na ostatní slevy CK zůstává zachován!

5%

SLEVA PRO OSOBY ZTP

Tuto slevu ve výši 5% z katalogové ceny ubytování obdržíte po předložení průkazu ZTP. Při získání
slevy ZTP není již možno získat slevu dětskou ani seniorskou. Při souběžném splnění podmínek
pro získání více druhů slev je uplatněna vyšší z nich. Sleva ZTP je vždy uváděna u cenové tabulky,
v opačném případě není u daného zájezdu přiznávána.

4

str03_23/2017green_press

17.11.2016 19:57

Stránka 5

Na‰e atraktivní slevy

www.victoria-ck.cz

DÍTĚ ZDARMA
Slevu DÍTĚ ZDARMA lze akceptovat u všech pobytových zájezdů a navíc ve všech termínech (pokud není uvedeno jinak!)
Jedno dítě 0–11 let včetně může cestovat pouze za náklady spojené s jeho dopravou. Ubytování v mobilehomu, chatce, karavanu nebo stanu je mu poskytováno zcela ZDARMA.
V jedné ubytovací jednotce musí být minimálně dvě platící osoby a zároveň zde může být pouze jedna osoba zcela zdarma. Počet osob v ubytovací jednotce nesmí být vyšší než počet lůžek! Při využití
dopravy CK však musí mít dítě zakoupeno samostatné sedadlo.
Při stanovení ceny pro ostatní spolucestující se dítě zdarma nepočítá mezi platící osoby.
Pro stanovení slevy dítě zdarma je rozhodující věk dítěte v den ukončení pobytu.

20 %

DĚTSKÁ SLEVA

Dětská sleva až do výše 20% z tabulkové ceny ubytování je určena pro děti ve věku 0–11 let včetně,
které nevyužívají slevy dítě zdarma. Děti cestující v této kategorii mají nárok na čerpání veškerých
služeb obsažených v ceně zájezdu. Tuto dětskou slevu je možno uplatnit na všechny zájezdy z tohoto katalogu (pokud není uvedeno jinak). Dětskou slevu je možno získat společně se slevou za včasný
nákup, přičemž se z ceny zájezdu odečítá nejprve sleva časová a potom dětská. Je vždy uváděna u cenové tabulky, v opačném případě není u daného zájezdu přiznávána.
Pro stanovení dětské slevy je rozhodující věk dítěte v den ukončení pobytu.

PRODLUŽTE SI POBYT
A NEPLAŤTE VÍC
Využijete-li naší nabídky a zvolíte některý ze zájezdů označených těmito symboly, budete si užívat až
čtyři dny dovolené úplně zdarma! Sledujte proto pozorně cenové tabulky a dopřejte si více na náš
účet. Ceny v příslušných tabulkách jsou již uvedeny s touto slevou.

u pobytu na 10 nebo 11 nocí platíte 7 nocí!

SENIOR 60+
CK Victoria poskytuje unikátní nabídku pro seniory nad 60 let.
Na zájedech označených tímto symbolem může jeden senior, který v den zahájení pobytu dosáhne
věku minimálně 60 let ve vybraných termínech cestovat pouze za náklady spojené s jeho dopravou,
event. pobytovou taxou. Ubytování v apartmánu, mobilehomu, chatce, karavanu nebo stanu je mu
poskytováno zcela ZDARMA. Při stanovení ceny pro ostatní spolucestující se senior zdarma nepočítá
mezi platící osoby. V jedné ubytovací jednotce musí být minimálně dvě platící osoby a zároveň zde
může být pouze jedna osoba zcela zdarma.
Počet osob v ubytovací jednotce nesmí být vyšší než počet lůžek!
Pro stanovení seniorské slevy je rozhodující věk seniora v den zahájení pobytu.
Slevu seniorskou lze uplatnit pouze při zakoupení autobusové dopravy k danému zájezdu (všechny osoby v ubytovací jednotce musí cestovat autobusem). Výjimkou jsou pobyty na Lago di Garda – Camping
Bella Italia (str. 42) a Štýrsko – Camping Bella Austria (str. 57), kde ji lze využít i s vlastní dopravou!
Platí též u leteckých zájezdů Sardinie – Camping Village Baia Blu La Tortuga (viz str. 55) v mimosezónních termínech.

SENIOR 60+
Seniorská sleva je určena pro ty, kteří v den zahájení pobytu dosáhnou věku minimálně 60 let.
Sleva je opravdu nebývale výhodná – činí neuvěřitelných 20 %!
Může být poskytnuta zpravidla na zájezdech mimosezónních, tzn. na těch, které se konají mimo termíny 30. 6. až 3. 9. 2017 (ev. mimo termíny, vymezené v cenových tabulkách zesílenými čarami) nebo
pokud není uvedeno jinak. Seniorskou slevu je možno získat společně se slevou za včasný nákup, přičemž se z ceny zájezdu nejdříve odečítá sleva časová, potom sleva seniorská. Seniorskou slevu je možno uplatnit u většiny pobytových zájezdů tohoto katalogu. Je vždy uváděna u cenové tabulky, v opačném případě není u daného zájezdu přiznávána.
Slevu seniorskou lze uplatnit pouze při zakoupení autobusové dopravy k danému zájezdu (všechny osoby v ubytovací jednotce musí cestovat autobusem). Výjimkou jsou pobyty na Lago di Garda – Camping
Bella Italia (str. 42) a Štýrsko – Camping Bella Austria (str. 57), kde ji lze využít i s vlastní dopravou!
Platí též u leteckých zájezdů Sardinie – Camping Village Baia Blu La Tortuga (viz str. 55) v mimosezónních termínech.

SENIOR PROGRAM 55+
Senior program 55+ je určen pro všechny, kteří v den zahájení pobytu dosáhnou věku minimálně
55 let. Na označených zájezdech v lokalitách: severní Dalmácie – Camping Solaris Beach Resort
(str. 34); Veneto – Camping Mediterraneo (str. 44) a Ostrov Elba – Camping Ville degli Ulivi (str. 52)
může cestovat senior za zvýhodněnou cenu.
Cena takto označených zájezdů v tabulce zahrnuje: ubytování v mobilehomu, dopravu, pobytovou taxu a povinný závěrečný úklid. Nezahrnuje: cestovní pojištění.
V případě jednoho seniora 55+ je za tuto zvýhodněnou cenu k dispozici 1/2 mobilehomu, pokud cestuje dvojice, využívá celý mobilehome.
•Senior cestující s dítětem do 12 let – dítě má ubytování zcela zdarma, hradí pouze paušální cenu
dopravy 2.000 Kč; dvojice je ubytována v 1/2 mobilehomu.
•Senior 55+ cestující s osobou 12–54 let – osoba mladší 55 let zaplatí příplatek 1.000 Kč a dvojice
má k dispozici celý mobilehome.
Senior program 55+ lze kombinovat pouze se slevou dítě zdarma.
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