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Leto CK FRANKA TOUR prináša:

- darčeky pre verných klientov a pre všetkých nových, ktorí si zakúpia zájazd  
 do 15. 4. 2018,
- fotosúťaž z Vašej dovolenky z ktoréhokoľvek miesta sveta za odmenu - zlosovanie  
 o hodnotné ceny,
-  súťažte s nami na facebooku  - www.facebook.com/Frankatour,
- zlosovateľný dotazník - napíšte nám svoj názor a my Vás zaradíme do zlosovania  
 o hodnotné ceny.
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      Vážení klienti, milí priatelia !

 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru počas uplynulých rokov. Aj vďaka Vám vstupujeme do 23. sezóny a prinášame 
Vám bohaté portfólio zájazdov do celého sveta na www.frankatour.sk a naše top zájazdy do Chorvátska a Bulharska. 

         
                Kolektív CK FRANKA TOUR
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Na dovolenku autobusom pohodlne a bezpečne

MERCEDES (53 miest) – klíma, video, DVD, WC

SCANIA (54 miest) – klíma, video, DVD

SETRA (53 miest) – klimatizácia, video, DVD, WC Chorvátsko

1. Bardejov, Prešov, Košice, Maďarsko, Chorvátsko

2. Bardejov, Prešov, Košice, Rožňava,Rimavská Sobota, 
Lučenec, Maďarsko, Chorvátsko

3. nástup po celom Slovensku, podľa požiadaviek klien-
tov

TRASY:

Nástupné miesta
Humenné, Michalovce, Vranov n/Topľou za príplatok.
  
Počas prepravy sú len technické prestávky, o ktorých počte, 
čase a dĺžke trvania Vám podajú informácie vodiči, na koľko sú 
ovplyvnené dopravnou situáciou na cestách a riadia sa predpis-
mi medzinárodnej prepravy. Služby sprievodcu v autobuse nie sú 
súčasťou prepravy a klienti sa riadia pokynmi vodičov. Hmotnosť 
batožiny na 1 osobu 20 kg + 5 kg príručná batožina.

SETRA (49 a 53 miest) klíma DVD, WC

MIESTENKY
Možnosť objednať 

si konkrétne miesto 

v autobuse pri 

objednávke zájazdu 

5,- € /osoba /

Autobusová doprava a transfery

TRANSFÉRY



15%
pre všetkých klientov

+ 3%
pre stálych klientov 

+ 2%
pri úhrade

100% z ceny zájazdu

10%
pre všetkých klientov

+ 3%
pre stálych klientov 

+ 2%
pri úhrade

100% z ceny zájazdu

do 31.3.2018 do 15.4.2018

20%
pre všetkých klientov

+ 3%
pre stálych klientov 

+ 2%
pri úhrade

100% z ceny zájazdu

do 28.2.2018 

REZERVUJTE SI SVOJ ZÁJAZD DO 15.4.2018 A ZÍSKAJTE BONUSY NAVYŠE !

MIESTENKY PRE STÁLYCH KLIENTOV V AUTOBUSE
DO CHORVÁTSKA ZDARMA !!! 
( platí pri rezervácií do 15.4.2018)

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE STÁLYCH KLIENTOV

Všetci klienti, ktorí uhradia 100 % cenu zájazdu do 15.4. 2018 garantujeme, 
že ich cena sa nebude meniť v prípade, že bude zavedený palivový príplatok 
v priebehu sezóny z dôvodu zvýšenia cien pohonných látok.

 - záloha na zájazd 20% z ceny zájazdu
 - 0,- eur stornopoplatok do 45 dní pred nástupom na zájazd
 - výhody verného klienta získavajú aj všetci účastníci uvedení na pri-
   hláške
 - mimoriadne bonusy pre stálych klientov - pri zakúpení zájazdu do 15.4.2018
   získavajú darček    

GARANCIA CENY

www.facebook.com/Frankatour
www.facebook.com/franka.tour.1

Špeciálne ponuky podľa dohody
Zľavy za skorý nákup sa poskytujú zo základnej ceny dospelej osoby 

Zľavy FIRST MOMENT je možné kombinovať so zľavami pre 
stáleho klienta + úhrada plnej sumy, iná kombinácia zliav 
nie je možná. Poskytuje sa zľava, ktorá je pre klienta najvýhodnejšia. 

Pridajte
sa k nám

TOP AKCIA
Dieťa zdarma!

Info o podmienkach

v ck, cenníku

a na www.ckfranka.sk

4

ZĽAVY ZASKORÝ NÁKUP



športových potrieb a bicyklov, privítací drink, 
Klubová dovolenka - detská škôlka, požičiavanie

fakultatívnych výletov
organizovanie a zabezpečovanie

PÍSOMNE - OSOBNE:
CK Franka Tour, Hlavná 79,

080 01 Prešov
CK Franka Tour, Hlavná 137,

080 01 Prešov
CK Franka Tour, Radničné námestie 2,

085 01 Bardejov
U našich autorizovaných predajcov

po celom Slovensku - viď. str. 6

10 platiacich – 5 %
20 platiacich – 21. osoba zadarmo

40 platiacich – 41. osoba + 42. osoba zadarmo
30 platiacich – 31. osoba + 32. osoba 50% zľava

Dieťa zdarma
- dieťa do určitého veku má zadarmo pobyt,
   resp. aj stravu
- platí len dopravu - letenku alebo autobus
   s povinnými príplatkami

Dieťa úplne zdarma
- dieťa do určitého veku má úplne zdarma
   ubytovanie, stravu, autobusovú dopravu,
   platí len povinné príplatky

Povinná detská cena
- dieťa do určitého veku platí paušálnu cenu,
kde má jednu službu zdarma - ubytovanie,
stravovanie alebo dopravu
Zľavy za verného zákazníka - uvedené v cenníku

AKO OBJEDNAŤ ?

TELEFONICKY/FAXOM:
Tel.: +421-51-77-22 067 (centrála)
Fax: +421-51-75 94 632 (centrála)

Tel.: +421-51 77 20 661 (pobočka PO)
Tel.: +421-54-47 95 820 (pobočka BJ)

Tel.: +421 915 841 907

ELEKTRONICKY:
ckfranka@ckfranka.sk

aktuálne informácie na:
www.ckfranka.sk     www.frankatour.sk

NONSTOP INFOLINKA:
1.6. - 30.9.2018

+421 940 637 456
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Vybraní predajcovia

PREŠOV 
G - PLUS M. Benku 3, 051-7753308

BYZANT Hlavná 3, 051-7562668

STROPKOV 
EUROTOUR CK Hlavná 52, 054-7422509 

KOŠICE 
SUNNY TOUR  Hlavná 21, 055-6230772
TOPAS CK Hrnčiarska 12 , 055-6230285

VEVA Alžbetina 4, 055-6998062
EDEN Hlavná 70, 055-6226922

SUNNY TOUR Hlavná 21, 055-6230772

KOŠICE 
BEST 9 CA Letná 45,  0917-020101

ALVIA CA Štúrova 1, OD Dargov 055-6221918  
K2 TOUR CK Štúrova 32, 055-7296224

CAIRO TOUR Alžbetina 14, 055-6221618
KENTY Opálová 7, 0949-105308

TREBIŠOV
KAMELOT M.R.Štefánika 176, 056-6726619  

B-KLUB TURISTA M.R.Štefánika 1632,
056-6723277

AGI M.R.Štefánika 1632/39, 056-6685710

KOŠICE 
SUNNY TOUR Hlavná 21, 055-6230772

TOPAS CK Orlia 11, 055-6258969
VEVA Alžbetina 4, 055-6998062
EDEN Hlavná 70, 055-6226922
PLUS Hlavná 14, 055-6231863

TIMA TOUR Mäsiarska 13, 055-6714661
TRAVEL & FLY Oplálová 7, 0949-105308

BEST 9 CA Letná 45, 0917-020101
ALVIA CA Štúrova 1, OD Dargov 055-6221918

MANDORA Krivá 18, 0908-354132
TOUR4YOU Humenská 338/5, 0907-948371

MICHALOVCE 
PARTNER CA Nám. oslobod. 24,  056-6431414   

ZEMPLÍN TOUR Gorkého 1, 056-6421712
KIM - TOUR OD Kaufland, 056-6433865

RIMAVSKÁ SOBOTA
MEDIA TOUR Hlavné nám 5, 047-5811737

AVEO TRAVEL Francisciho 628/1, 0949-339100
LORETA CK Hlavné nám. 12, 0918-468075
ZEN TRAVEL Daxnerova 3,  0908-209283

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
HORNÁD Zimná 61, 053-4297970

CA NA MIERI  Šafárikovo nám. 2, 053-4422065
LAGUNA TOUR Zimná 45, 053-4410859
CESTUJ S NAMI Letná 42, 053-4431814

BRATISLAVA
DESIREA OD Slimák Hálkova 1, 02-44888999
INTERMEDIAL Záhradnícka 83, 02-55563860

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
GOU TRAVEL 1. mája 50/30, 0948-189592

TRNAVA
PRIMA TOUR SK Františkánska 35, 033-

5514877

ŽIAR NAD HRONOM
JAMIKA Nám. Matice slovenskej 6,

0907-822194

SVIDNÍK 
LAGUNA CA Centrálna 274, 054-7521086 

NADJA CA Gen. Svobodu 683/9,  054-7525307
LURETA Centrálna 584/5, 054-4795885

VRANOV n./T.
PRO TRAVEL Nám. slobody 1, 0911-050005
TREND M.R.Štefanika 2465, 057-4462951  
CORADO Nám. slobody 1, 057-4426142

ŽILINA
TO SMART Národná 3, 041-5003254

NICKY Borová 30, 0904-211649

SABINOV 
SLOVREA CA Nám. slobody 80, 051-4525191

EVATOUR Ružová 41, 051-4521182  

STARÁ ĽUBOVŇA 
DJK Popradská 6, 052-4326620 

ĽUBOVŇA CA Letná 6, 052-4326107

HUMENNÉ 
ITT CA Ulica 1. mája 20, 057-7880127 

ROŽŇAVA 
REGION TOUR Nám. Baníkov 1, 058-7328052
NOVAKO Obchodno-kult. cent., 058-7325591

ALOHA TOUR  Čučmianska dlhá 3,0949-557765

POPRAD 
DESTINACIE.SK Nám. sv. Egídia 41/95,

052-4468685

TRENČÍN
MOTÝĽ Belá 6469, 0905-962041

ZVOLEN
PETEREA Nám. SNP 14, 045-5323742

BANSKÁ BYSTRICA
AIRLINE TRAVEL Dolná 7,  048-4151852

SNINA 
UNITOUR Strojárska 102, 057-7685735

MOTOCENTRUM Centrum 2747, 057-7584511
SUPERCESTOVKA Strojárska 2526,

057-7621629

DETVA
AQUA CA M.R. Štefánika 34, 045-5459696

KEŽMAROK
CEZ TATRY  Pod traťou 926/1, 0918-485042   

MEDZILABORCE 
M-TOUR Mierová 325/2, 057-7480250   

VEĽKÝ KRTÍŠ 
CESTOVKA KALMAR Nemocničná 18,

047-4831889
GoSt Nemocničná 24, 069-2022452

ORKO TOUR SNP 8, 047-4893048 

LIPANY 
DJK Krivianska 9, 051-4574325   

TORNAĽA
GEMER TOUR Mierová 85, 047-5523946

HNÚŠŤA
REAL TRAVEL Francisciho 372, 047-5422253

LUČENEC
CK LUX Železničná 1, 047-4331395

MASTERTOUR Železničná 25, 047-4331956
CK WEEKEND Nám. artézs. prameňov,

047-4331453
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 PREŠOV 
FRANKA TOUR

Hlavná 137, 080 01 
051 - 7720661

CENTRÁLA
Hlavná 79, 080 01 Prešov

051 - 7722067

BARDEJOV
FRANKA TOUR

Radničné nám. 2, 085 01
054 - 4795820
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 KVALITA
na základe dlhoročných skúseností a spolupráce so zahraničnými partnermi poskytujeme kvalitné služ-
by za výhodné ceny. Všetky destinácie a kapacity z katalógu CK Franka Tour sme osobne navštívili. Spo-
kojnosť klientov a reklamácie pod 1% 
 PROFESIONÁLNY PRÍSTUP
pri výbere dovolenky sa vám bude venovať odborne vyškolený, milý a ústretový personál 
 PONUKA  10-DŇOVÝCH POBYTOV 
ako jedna z mála cestovných kancelárii ponúkame v destinácii Chorvátsko aj 10-dňové pobyty pri mori, 
naviac bez zberačiek po celom Slovensku
 DOVOLENKA  AKO  DARČEK
ponúkame vám darčekové poukážky na nákup dovolenky pre vašich blízkych alebo známych
 DOVOLENKA NA SPLÁTKY
spolupracujeme so splátkovými spoločnosťami QAUTRO a HOMECREDIT
 VERNOSTNÝ PROGRAM
pre našich dlhoročných a verných zákazníkov máme pripravené zaujímavé a výhodné zľavy
 SÚŤAŽ  O ZÁJAZD
počas celého roka sa môžete zapojiť do súťaží o hodnotné ceny, sledujte informácie na 
 www.ckfranka.sk, www.frankatour.sk
 PREDAJ  a REZERVÁCIA ZÁJAZDOV
osobne v našej kancelárii alebo u našich zmluvných partnerov, telefonicky, elektronicky
 ÚSPORA ČASU
možnosť vybrať si dovolenku do celého sveta na základe spolupráce s renomovanými cestovnými kan-
celáriami pod jednou strechou. Osobne sme navštívili viaceré krajiny a prešli ubytovacie kapacity, pre-
to vieme fundovane na základe vlastných skúsenosti poradiť pri výbere dovolenky podľa požiadaviek 
klientov
 GARANCIA CENY
pri kúpe zájazdu z ponuky iných cestovných kancelárii zaplatíte rovnakú cenu ako u zmluvného partnera 
vrátane zliav a vernostných programov.

www.frankatour.sk  -  www.ckfranka.sk
možnosť rezervácie zájazdov

komplexné informácie o zájazdoch vrátane fotogalérie
online kalkulačka na výpočet konečnej ceny zájazdu

presná poloha ubytovacieho zariadenia
hodnotenie klientov – recenzie

členenie zájazdov – letné dovolenky, zimná dovolenka, poznávacie a pútnické zájazdy
wellness pobyty, školské zájazdy, exotika

Pridajte sa k nám:        www.facebook.com/Frankatour - frankatour newsletter
www.facebook.com/franka.tour.1

zaregistrujte sa a budete informovaní o aktuálnych akciách počas celej sezóny

Naše motto: „VÁŽIŤ SI KAŽDÉHO KLIENTA“
S NAMI SPOZNÁVATE CELÝ SVET ...

Novinka 
v našej 
ponuke

Ubytovanie
dieťaťa 

ZDARMA

Ubytovanie
v blízkosti

pláže

Ubytovanie 
s výhľadom 

na more

Stabilná kvalita 
ubytovania 

a služieb 

Odporúčané
CK Franka 

TOUR

Prečo cestovať s FRANKA TOUR ?           23. SEZÓNA
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Dalmácia
Dalmácia je najznámejší a najnavštevovanejší 
región Chorvátska. Tiahne sa od mesta Zadar až 
po Dubrovnickú riviéru. Dalmácia je jednodu-
cho krajinou slnka, teplého mora, nádherných 
mestečiek a dediniek. Dovolenkovanie v Dal-
mácii si určite zamilujete!

Severná Dalmácia
Táto najsevernejšia časť Dalmácie, tiahnuca sa 
od Zadaru po riviéru Primošten, ponúka skve-
lú dovolenku pre milovníkov pokojnejšej at-
mosféry. Nájdete tu národné parky, ostrovy a 
ostrovčeky, mnohé prírodné a kultúrne pamiat-
ky.

Stredná Dalmácia
Pobrežie strednej Dalmácie patrí k najvyhľadá-
vanejším turistickým regiónom v Chorvátsku. 
Tiahne sa od Splitu až po polostrov Pelješac. Je 
známa najkrajšími plážami, krištáľovo čistým 
morom a blahodárnou mediteranskou klímou. 
Najznámejšie sú letoviská - Omiš, pokojná Brela, 
vyhľadávaná Baška Voda i Tučepi, rušná Makar-
ska, Podgora a Gradac.

Južná Dalmácia
Južná Dalmácia je najmenšia a najjužnejšia časť 
Jadranského pobrežia. Táto oblasť sa môže po-
chváliť bohatou históriou a krásou. Nájdete tu 
prekrásne historické mesto Dubrovník, ktoré 
láka turistov z celého sveta. Nie menej známy je 
polostrov Pelješac so strediskom Orebič, ostrov 
Korčula a najjužnejší chorvátsky ostrov Mljet.

CHORVÁTSKO

Klimatické podmienky: 

Mesiac: 6. 7. 8. 9.

Priemerná denná teplota: 25 28 30 26

Priemerná teplota mora: 22 24 26 23

Názov: Chorvátska republika

Rozloha: 56 610 km²

Hlavné mesto: Zagreb

Počet obyvateľov: cca 5 mil.

Mena: Chorvátska kuna

Chorvátsko nad tyrkysovým pobrežím Jadranského mora priťahuje 
každým rokom davy turistov, ktorí sa úplne  oddávajú jeho kúzlu. 

Je krajinou s tisícročnou históriou a kultúrou. Jadranské more 
je považované za jedno z najkrajších s najčistejším  morom 

na svete. Dlhé pobrežie so stovkami zálivov, zátok a 
odľahlých pláží, s obdivuhodnými vrchmi v po-

zadí priťahuje do Chorvátska generácie tu-
ristov. Divoká chorvátska príroda, husté 

panenské lesy úchvatné vodopády, 
palmy, oleandre, či šum mora 

Vám budú v hlave rezo-
novať ešte dlho po 

príchode do-
mov.
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Makarska
Prístavné mestečko Makarska je situované na úpä-
tí horského masívu Biokovo, 62 km juhovýchodne 
od Splitu, označované ako „srdce Dalmácie“. Patrí 
medzi jedno z najatraktívnejších turistických stre-
dísk v Chorvátsku. Nádherné dlhé okruhliakovo – 
štrkové pláže robia mesto skutočným rajom aj pre 
náročnejších klientov.Makarska je známa  svojou 
promenádou s malými obchodmi a kaviarňami, 
ale aj uličkami s typickým ruchom. Centrum mes-
ta je bohaté na kultúrne a historické pamiatky. Pre 
zábavu v letovisku  slúžia dovolenkárom viaceré 
diskokluby a tanečné terasy. Aktívnejším dovolen-
károm poskytuje Makarska široké možnosti špor-
tového vyžitia. Nachádza sa tu aj  veľké moderné 
tenisové stredisko.

Tučepi
K tomu najkrajšiemu na Makarskej riviére patrí 
prímorské letovisko Tučepi. Pre turistov je príťaž-
livé najmä svojou polohou, pretože sa rozkladá 
na výbežkoch pohoria Biokovo. Letovisko vyni-
ká mimoriadne bohatou vegetáciou. Od mesta 
Makarska je vzdialené 5 km. Tučepi je známe pre-
dovšetkým, vďaka svojej dlhej pláži, ktorá je tvore-
ná z drobných okruhliakov, lemovaná borovicami, 
ktoré vytvárajú skvelý tieň.Unikátom v tejto ob-
lasti je to, že v mori vyviera sladká voda. Poniže 
Tučepi smerom na Podgoru sa nachádza štrková 
nudistická pláž.

Podgora
Patrí medzi obľúbené, rušnejšie prímorské leto-
viská. Leží 9 km južne od mesta Makarska a 70 
km od Splitu. Podgora je doslova zasadená me-
dzi olivovými a borovicovými hájmi a vrcholy 
Biokova dodávajú tomuto stredisku fascinujúcu 
prírodnú kulisu. Krásne užšie  pláže tvorené drob-
nými okruhliakmi s pozvoľným vstupom do mora 

ponúkajú mnoho priestoru pre všetkých kúpa-
niachtivých návštevníkov. Má dobré podmienky 
pre vodné športy ako je windsurfing, jachting, 
potápanie, vodné lyžovanie a pod. Romantické 
kaviarničky lemujúce promenádu radia Podgoru 
k najkrajším miestam na Jadrane.

Gradac
Malé letovisko Gradac leží asi 40 km od Makarskej. 
Je to malý prístav pre rybárske a výletné lode, 
ktorý je priam stvorený pre pokojnú dovolenku. 
Na peknej prímorskej promenáde sú kaviarničky, 
butiky, trhovisko, obchodíky so suvenírmi a s bo-
hatým večerným životom. Gradac sa v príručkách 
často opisuje ako mesto červeného vína.

Brač
Povlja - pokojné letovisko, ktoré vyrástlo na ostro-
ve  Brač, ktorý je spojený s mestami Makarska a 
Split každodennými trajektovými linkami. Mesteč-
ko Povlja vyrástlo v rovnomennej zátoke a pýši sa 
historickými pamiatkami, kamienkovými plážami, 
priezračným morom, reštauráciami aj kaviarňami.

Vodice
S prívlastkom “Turistický kvet“ patrí medzi elitu 
chorvátskeho pobrežia. Je situované v širokej zá-
toke. Dlhé okruhliakové pláže  s vôňou borovíc, 
betónové plochy, plytké more s pozvoľne klesa-
júcim dnom, množstvo protiľahlých ostrovčekov, 
bohatá vegetácia lákajú k oddychu nie jedného 
dovolenkára. Počas leta je vo Vodiciach organi-
zovaný bohatý kultúrny i spoločensko-zábavný 
program - tzv. Vodické leto. Nielen deti určite po-
teší aj to, že sa tu nachádza aj  tobogan. Letovis-
ko ponúka turistom množštvo športových aktivít 
akými sú windsurfing, vodné lyže, vodné skútre, 
potápanie, tenisové kurty, futbal, volejbal, basket-
bal, stolný tenis, minigolf.

Omiš
Toto mestečko 30 km od Splitu je známe ako kú-
peľné stredisko. Miestne domy sa tlačia pomedzi 
vápencové skaly, v ktorých ústí strmý mohutný 
kaňon rieky Cetiny. Z Omiša vedie podmorské 
vodovodné potrubie s pitnou vodou na ostrov 
Brač. Neďaleký kaňon rieky Cetina je obľúbeným 
výletným miestom.  Letovisko Omiš má vďaka 
usadeninám z rieky Cetiny 1km dlhú piesčitú pláž. 
Pláže majú pozvoľný zostup do mora. V mestečku 
je množstvo obchodov, promenád a trhovísk.

Omiš – Nemira
Malé mestečko v zálive vzdialené 3 km od mes-
ta Omiš smerom na Makarsku riviéru. Letovisko 
sa nachádza pod magistrálou, takže je ďaleko od 
dopravy, hluku a preto je vhodné pre pokojnú 
rodinnú dovolenku na kúpanie sa v krištáľovo čis-
tom mori. Nachádzajú sa tu 2 pláže s pozvoľným 
vstupom do mora, obchody, pizzerie, kaviarne a 
niekoľko barov. Za ruchom do mesta Omiš sa do-
stanete autobusom, alebo peši za cca 30 minút. 
Atraktívnosť znásobuje blízkosť kaňonu rieky Ce-
tina či zátoka Mala Luka.

Omiš - Duče
Stredisko tvoria malé dedinky v oblasti medzi 
Jadranským morom a horským pásom. Prekrásne 
piesčité pláže v dĺžke okolo 6 kilometrov vytvárajú 
dokonalú turistickú destináciu pre rodiny s deťmi. 
Nachádza sa tu niekoľko barov, reštaurácií a blíz-
kosť mesta Omiš a Split ponúkajú ďalšie možnosti 
zábavy. Výlety v blízkych dedinkách sľubujú dovo-
lenkárom čistý vzduch, krásnu prírodu či okúzľu-
júci výhľad na ostrovy Brač i Hvar.

Makarská Riviéra
Pobrežie Makarskej riviéry  je porastané zeleňou 
borovicového lesa, za ktorou sa dvíha mohutný 
horský masív Biokovo. Nachádza sa pod magis-
trálou, čím je chránená od dopravného ruchu.  
Je to najznámejšia oblasť dalmátskeho pobrežia 
dlhá 60 km zvaná  „srdce Dalmácie“. Známe le-
toviská na Makaskej riviére dlhými kamienkový-
mi plážami a priezračným morom sú Makarska, 
Baška Voda, Tučepi, Brela...

Baška Voda
Významné moderné a rušné letovisko, nazvané  
„šperk Makarskej riviéry“ patrí k najobľúbenej-

ším. Okolité pobrežie lemujú píniové borovice, 
ktoré poskytujú blahodárny tieň k odpočinku. 
Leží v kľudnej oblasti. Na jednej strane letoviska 
je krištáľovo čisté more, na strane druhej skalný 
masív Biokovo. Prírodná scenéria je jedinečná. 
Kilometre  okruhliakových pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, zachovalé prostredie, ide-
álna zemepisná poloha v srdci Dalmácie robia 
Bašku Vodu ideálnym miestom pre strávenie 
dovolenky všetkých vekových kategórií. Jej prí-
ťažlivosť znásobuje promenáda s množstvom 
reštaurácií, kaviarní, obchodov, detských atrak-
cií a hudobných vystúpení. V roku 2006 bola 
Baška Voda ocenená Modrou vlajkou za kvalitu 
a čistotu pláže a prostredia.

Baško Polje
Letovisko situované cca 1 km južne do Bašky 
Vody. Tieto dve strediská spája pobrežná pro-
menáda, ktorú po celej dĺžke lemujú krásne 
štrkové pláže s pozvoľným vstupom do mora. 
Vápencový hrebeň Biokovo dotvára jedinečnú 
prírodnú scenériu. Cez deň vás čaká osvieženie 
v mori a večer zábava na korze plnom obcho-
dov, kaviarní, reštaurácií, umelcov a atrakcií.
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Výlety loďou
– celodenné alebo poldenné výlety na okolité ostrovy Hvar a Brač alebo kombinácia oboch 
ostrovov. Počas plavby sa podávajú grilované ryby alebo mäso, šalát, víno a rakija. Návšteva 
letovísk Jelsa, Povlja, Luka, Bol – kúpanie na najkrajšej pláži Jadranského mora – „Zlatni rat“.

Rafting na Cetine 
-  divoká plavba kaňonom rieky, odporúčaná nielen pre odvážnych milovníkov adrenalínu 
sa začína po inštruktáži v doprovode sprievodcu. Po skončení plavby možnosť posedenia 
v prekrásnom prostredí dubového hája Radmanovských Mlyniciach a zakúpenia si obeda 
a občerstvenia.

Dalmatínsky večer 
– posedenie na dalmatínskej konobe, kde ochutnáte špeciality chorvátskej kuchyne – 
peka, pečená ryba, domáci chlieb, šalát, domáce víno a rakija. Večer určite spríjemní aj živá 
hudba a rezké dalmatínske piesne.

Medžugorje 
– celodenný autobusový výlet na známe pútnické miesto preslávené zjaveniami Panny 
Márie. Duchovný zážitok umocní aj zastávka pri meste Makarska vo Veprici - „malé Lurdy“ 
- miesto zjavenia Panny Márie. V Medžugorí je možnosť zúčastniť sa na bohoslužbách aj v 
slovenskom jazyku, navštíviť miesta zjavenia a vystúpiť na Križevac s krížovou cestou. 

Dubrovník 
– výlet do južnej Dalmácie, mesta nazývaného ,,perlou Jadranu“.  V doprovode sprievodcu 
spoznáte kultúrno-historické a prírodné dedičstvo mesta Dubrovník zapísané do zoznamu 
UNESCO.

Split
– výlet do hlavného strediska strednej Dalmácie. Rímsky cár Dioklecián si práve tu postavil 
svoj palác a nachádza sa tu aj najmenšia ulica na svete – „Nechaj ma prejsť“.  

Plitvické jazerá 
– najkrajší a najznámejší Národný park Chorvátska – 18 rôzne veľkých jazier leží v nerovna-
kej nadmorskej výške s celkovým rozdielom 156 m v dĺžke takmer 8 km. Pri Proščanskom 
jazere začína nepretržitá reťaz vodopádov a kaskád, ktorými padá hučiaca voda do ďalšie-
ho jazera, na konci ktorých sa nachádza jeden z najkrajších úsekov parku.

Národný park Krka 
– krasový fenomén, rieka Krka je jednou z najznámejších v Chorvátsku, po väčšine svojho 
toku prechádza kaňonom. Nachádza sa na nej mnoho vodopádov a niekoľko jazier. Medzi 
najkrajšími vodopádmi ROKŠI SLAP a SKRADINSKI BUK leží františkánsky kláštor so vzácnou 
knižnicou.

Ostrov Brač 
– Ostrov Brač je najväčší ostrov v Dalmácii a tretí najväčší na Jadrane. Je známy vďaka svojim 
„Bračským kameňom“,  ktorý bol okrem iných slávnych budov použitý aj na stavbu Bieleho domu 
vo Washingtone. Najznámejším strediskom na ostrove je Bol – so svojou preslávenou pieskovou 
plážou Zlatni Rat. Ďalšie vyhľadávané strediská sú Pučišča, Postira, Supetar a Povlja. Na ostrov 
Brač môžete ísť v rámci poldenného výletu alebo ako celodenný výlet spojený s ostrovom Hvar.

Fakultatívne výlety
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Najvačší výber zájazdov do Chorvátska na www.frankatour.sk

Objednávajte si svoju dovolenku ONLINE z pohodlia domova !
Ubytovacie kapacity z katalógu sú garantované - klient si presne vyberie konkrétne ubytovanie,

ktoré sme osobne navštívili.
Rozšírená ponuka ubytovacích kapacít po celom pobreží na www.frankatour.sk

- Autobusom, autom
- Hotely, penzióny - izby a apartmány po celom pobreží
- Trajektové lístky
- Zabezpečenie cestovných lístkov s odchodom zo SR z ktoréhokoľvek miesta
- Praktické rady a informácie priamo v Chorvátsku
- Na Makarskej riviére vlastný delegát CK FRANKA TOUR pomôže aj pri zakúpenom pobyte inej CK
  zo Slovenska a Čiech
- Starostlivosť o klienta - zabezpečovanie fakultatívnych výletov, pomoc v prípade núdze, 
   pomoc pri ubytovaní a nonstop linka počas pobytu 

S FRANKA TOUR po celom CHORVÁTSKU !

Aj v Chorvátsku sme ako doma !
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BAŠKA VODA – perla Makarskej riviéry, najžia-
danejšie a najlukratívnejšie letovisko ocenené  
„Modrou vlajkou“. 

... aj tu sa budete s nami cítiť ako doma...

•	 večerná	atmosféra	v	Baške	Vode	Vám	dodá		
 pozitívnu energiu
•	 rybársky	večer	so	živou	hudbou	a	ochutnáv-	
 kou rybích špecialít na promenáde
•	 vodné	športy	na	pláži	pre	malých	i	veľkých
•	 príjemné	posedenie	v	kaviarničkách	na	pro-	
 menáde a pri mori
•	 detské	atrakcie	–	kolotoče,	nafukovacie	hrady,		
 detské ihriská
•	 večerná	 zábava	 pri	 dalmatínskej	 hudbe	 
 na KONOBE s ochutnávkou dalmatínskych  
 špecialít

Relaxujte a zabudnite na všetky starosti v 
chládku paliem a borovíc na príjemnej pre-
chádzke pri mori, v spoločnosti tých, ktorí 

Vás majú radi.

MAKARSKÁ RIVIÉRA                    BAŠKA VODA - TUČEPI

•	 hry,	kreslenie	a	maľovanie

•	 požičiavanie	detských	bicyklov,

 kolobežiek, spoločenských hier

•	 privítací	welcome	drink
•	 požičiavanie	bicyklov,	spoločenských		 	
 hier, športových potrieb
•	 CHORVÁTSKY	VEČER	–	ochutnávka
 chorvátskych nápojov

DETSKÝ MINIKLUB 
“FRANKÁČIK“

KLUBOVÝ PROGRAM
PRE DOSPELÝCH

Dobro došli!  Vitajte! 

Chcete prežiť aktívnu dovolenku?
C

H
O

R
VÁ

T
SK

O
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ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 široké	možnosti	vodných	športov
  /parasailing, požičiavanie vodných skútrov
  a bicyklov, plavba na  banáne, poloponorka/
	 •	 atrakcie	pre	deti	-	detské	ihrisko,	trampolíny,		
  nafukovacie hrady 
	 •	 pravidelné	kultúrne	podujatia,	sprievodné		
  akcie, tanečné a spevácke vystúpenia,
  diskotéky na pláži, Dalmatínsky a Rybársky  
  večer so živou hudbou a ochutnávkou  
  miestnych špecialít
KLUBOVÝ PROGRAM:
	 •	 welcome	drink,	požičiavanie	športových
  potrieb, spoločenských hier
	 •	 detský	miniklub,	požičiavanie	detských
  bicyklov a kolobežiek
	 •	 Chorvátsky	večer	–	ochutnávka
  chorvátskych nápojov, animačný program,  
  súťaže, hry

PLÁŽ:
	 •	 okruhliaková	pláž	s	pozvoľným	vstupom	do		
  mora, sčasti obklopená píniovými stromami 
	 •	 na	pláži	sú	sprchy	za	poplatok,		možnosť
  požičať si ležadlá a slnečníky za poplatok
NAŠA MIENKA:
Penzión vhodný pre všetky vekové kategórie, 
pre rodiny s deťmi ako aj pre väčšie skupiny
a kolektívy.

Penzión sa z roka na rok stáva obľúbenejším a 
čoraz viac vyhľadávaným ubytovaním našich 
klientov, ktorých tu očakáva  príjemný a po-
hostinný majiteľ. Penzión prešiel rozsiahlou 
rekonštrukciou, ponuka ubytovania v izbách 
sa rozšírila o ubytovanie v štúdiách a v apart-
máne s možnosťou samostatnej prípravy je-
dál. Izby sú orientované na morskú stranu, 
štúdia a apartmán na prekrásne pohorie Bio-
kovo. Pri  penzióne sa nachádza priestranné 
parkovisko, parkovanie je zdarma.
POLOHA: 
	 •	 pláž		 450m
	 •	 centrum	 10-15min.	chôdze	(450m)
UBYTOVANIE: 
	 •	 2	-	lôžkové	izby	s	možnosťou	1	prístelky	
  /rozťahovacie kreslo/, sprcha, WC, balkón,  
  TV, chladnička
 •	 2	-	lôžkové	štúdia	s	možnosťou
  1 prístelky /rozťahovacie kreslo/ vybavené  
  kuch. kútom /zákl. riad, chladnička,
  dvojplatnička/, sprcha, WC, balkón, TV
 •	 4	-	lôžkový	apartmán	–	2	samostatné		
  izby, kuch. kút /zákl. riad, chladnička,
  dvojplatnička/, kúpelňa, WC, balkón, TV
VYBAVENIE:
	 •	 izby,	štúdia,	apartmán
	 •	 parkovisko	zdarma
	 •	 WIFI	pripojenie	zdarma,	TV
	 •	 rýchlovarná	kanvica	a	chladnička	na	chodbe	
STRAVOVANIE s možnosťou výberu
 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa	– jedlá  
  pripravované z chorvátskych surovín sa
  podávajú v centrálnej reštaurácii penziónu  
  Palma formou rozšírenej polpenzie
  /samoobsluha/:
  - raňajky: bufetové stoly
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2 -3 jedál objednávkou deň
  vopred, 2dcl nápoj, dezert
	 •	 2/	chorvátska	kuchyňa – /za príplatok
  v blízkej reštaurácii/ formou polpenzie:
       - raňajky formou bufetu
       - večera servírovaná s obsluhou, výber z 2/3  
  druhov jedál, dezert, nápoj 
	 •	 3/	stravovanie	vlastné
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu

Baška Voda
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Penzión JOZO

Dobro došli!  Vitajte! 
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Penzión je vyhľadávaný klientmi, ktorí prefe-
rujú apartmánové ubytovanie s možnosťou 
varenia. Apartmány sú vybavené moderným 
nábytkom vhodné aj pre náročnejších klientov.  
Pri penzióne   je parkovanie zdarma.
POLOHA: 
	 •	 350	m	od	krásnej	okruhliakovej	pláže	a	centra		
  letoviska
VYBAVENIE:
	 •	 klimatizované	apartmány,	štúdio,	SAT/TV
	 •	 parkovanie	zdarma
UBYTOVANIE:
	 •	 APT		1/	4/	+	1	-	apartmán na prízemí
  penziónu pozostáva z 2x 2-lôžkovej
  spálne, obývacej izby s rozťahovacím gaučom  
  pre 2 osoby,  komplet zariadenej kuchyne 
  /nová, moderná/ chladnička, SAT/TV, sprcha,  
  WC, terasa, klimatizácia
 •	 APT	1/	4	+	1	-	apartmán	na	1.	poschodí
  pozostáva z 2 samostatných 2-lôžkových
  spální, obývacej miestnosti s
  rozťahovacím gaučom pre 1 osobu /dieťa/,  
  komplet zariadeným kuchynským kútom,  
  chladničkou, SAT/TV,  2x sprcha, WC, balkón,  
  klimatizácia
	 •	 APT	1/	4	+	1	-	apartmán	na	2.	poschodí
  penziónu s výhľadom na more pozostáva
  z dvoch 2-lôžkových spální, obývacej
  miestnosti s rozťahovacím gaučom pre
  1 osobu a komplet zariadeným kuchynským  
  kútom, chladničkou, SAT/TV, sprcha, WC,  
  balkón, klimatizácia
	 •	 štúdio	1/	3	+1	–	mezonetové	štúdio
  na 2. poschodí s výhľadom na more, 

  3-lôžková spálňa na poschodí, kuch. kút
  vybavený zákl. riadom, chladničkou,
  rozťahovacím gaučom /1 dospelá osoba alebo  
  2 deti/, TV, sprcha, WC, klimatizácia
STRAVOVANIE s možnosťou výberu
	 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa	–	jedlá  
  pripravované z chorvátskych surovín
  sa podávajú v centrálnej reštaurácii penziónu  
  Palma formou rozšírenej polpenzie
  /samoosluha /:
  - raňajky: bufetové stoly
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2 -3 jedál objednávkou deň vopred,
  2dcl nápoj, dezert
	 •	 2/	chorvátska	kuchyňa	–	/za príplatok v blízkej
  reštaurácii/ formou polpenzie:
  - raňajky formou bufetu
  - večera servírovaná s obsluhou, výber z 2/3
  druhov jedál, dezert, nápoj 
	 •	 3/	stravovanie	vlastné
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu
ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 široké	možnosti	vodných	športov	/	parasailing,		
  požičiavanie vodných skútrov a bicyklov,
  plavba na banáne, poloponorka/
	 •	 atrakcie	pre	deti	-		detské	ihrisko,	trampolíny,		
  nafukovacie hrady 
	 •	 pravidelné	kultúrne	podujatia,	sprievodné
  akcie, tanečné a spevácke vystúpenia,
  diskotéky na pláži, Dalmatínsky a Rybársky
  večer so živou hudbou a ochutnávkou
  miestnych špecialít
KLUBOVÝ PROGRAM:
	 •	 welcome	drink,	požičiavanie	športových
  potrieb, spoločenských hier
	 •	 detský	miniklub,	požičiavanie	detských
  bicyklov a kolobežiek
	 •	 Chorvátsky	večer	–	ochutnávka	chorvátskych		
  nápojov, animačný program, súťaže, hry
PLÁŽ:
	 •	 okruhliaková	pláž	s	pozvoľným	vstupom	do		
  mora, sčasti obklopená píniovými stromami 
	 •	 na	pláži	sú	sprchy,		požičovne	slnečníkov
  a lehátok /za poplatok/  
NAŠA MIENKA: 
Moderné apartmány vhodné pre rodiny s deťmi, 
spĺňajú nároky aj náročnejších klientov.

Baška Voda
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Vila LOZIČ apartmány
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  diskotéky na pláži, Dalmatínsky a Rybársky
  večer so živou hudbou a ochutnávkou
  miestnych špecialít
KLUBOVÝ PROGRAM:
	 •	 welcome	drink,	požičiavanie	športových
  potrieb, spoločenských hier
	 •	 detský	miniklub,	požičiavanie	detských
  bicyklov a kolobežiek
	 •	 Chorvátsky	večer	–	ochutnávka
  chorvátskych nápojov, animačný program,  
  súťaže, hry
PLÁŽ:
	 •	 okruhliaková	pláž	s	pozvoľným	vstupom	do		
  mora, sčasti obklopená píniovými stromami 
	 •	 na	pláži	sú	sprchy	za	poplatok,	požičovne
  slnečníkov a lehátok /za poplatok/  

NAŠA MIENKA: 
Najžiadanejší penzión vhodný pre všetky vekové 
kategórie, výborná poloha,  priamo v penzióne 
je aj centrálna reštaurácia a terasa, kde sa organi-
zujú animačné programy, detský miniklub. Mož-
nosť ubytovať aj 5-členné rodiny.

Penzión prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, je 
doplnený novým nábytkom a je veľmi známy a 
obľúbený medzi klientmi aj vďaka tomu, že sa tu 
nachádza centrálna reštaurácia spolu s veľkou 
terasou pre všetkých klientov ubytovaných v na-
šich penziónoch.
POLOHA: 
	 •	 pláž		 300m
	 •	 centrum	 300m
UBYTOVANIE: 
	 •	 2-,	3-lôžkové	izby s orientáciou na
  prekrásne pohorie Biokovo alebo na more, S,
  WC, balkón, klimatizácia
 •	 rodinná	izba	s	2	miestnosťami	/3-lôžková
  a 2-lôžková/ S, WC, 2x balkón, klimatizácia
VYBAVENIE:
	 •	 pre	klientov	je	na	chodbe	k	dispozícii
  chladnička a rýchlovarná konvica
	 •	 WIFI	pripojenie
	 •	 centrálna	reštaurácia	a	terasa
	 •	 na	izbách	je	ventilátor
	 •	 detský	kútik
STRAVOVANIE s možnosťou výberu
 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa – jedlá  
  pripravované z chorvátskych surovín sa
  podávajú v centrálnej reštaurácii penziónu  
  Palma formou rozšírenej polpenzie
  /samoobsluha/:
  - raňajky: bufetové stoly
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2 -3 jedál objednávkou deň vopred,
  2dcl nápoj, dezert
 •	 2/	 chorvátska	 kuchyňa	 –	 /za príplatok 
  v blízkej reštaurácii/ formou polpenzie:
       - raňajky formou bufetu
       - večera servírovaná s obsluhou, výber z 2/3  
  druhov jedál, dezert, nápoj 
 •	 3/	stravovanie	vlastné
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu
ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 široké	možnosti	vodných	športov
  /parasailing, požičiavanie vodných skútrov a  
  bicyklov, plavba na  banáne, poloponorka/
	 •	 atrakcie	pre	deti	-		detské	ihrisko,	trampolíny,
  nafukovacie hrady 
	 •	 pravidelné	kultúrne	podujatia,	sprievodné		
  akcie, tanečné a spevácke vystúpenia,
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Najpredávanejší penzión aj vďaka kvalite poskyto-
vaných služieb a komfortu ubytovania.
Izby sú orientované prevažne na mohutné pohorie 
Biokovo, niektoré aj na morskú stranu. 
Pre klientov je k dispozícii spoločná terasa s pose-
dením. Možnosť parkovania  pri penzióne zdarma.
POLOHA: 
	 •	 pláž	 400m
	 •	 centrum	400m
UBYTOVANIE: 
	 •	 2	-	lôžkové	izby	a	2-lôžkové	štúdio,	sprcha,  
  WC, balkón, TV, klimatizácia
	 •	 4	-	lôžkové	štúdio s kuchynkou (manželská  
  posteľ + gauč pre 2 osoby) sprcha , WC, balkón,  
  klimatizácia, Tv
	Apartmány	s	2	miestnosťami	
	 •	 1/2+1-	2- lôžková spálňa+1 prístelok
  rozťahovacie kreslo v obývacej časti
  s kuchynkou, S, WC, balkón, klimatizácia

	 •	 1/3+2-	3- lôžková spálňa + prístelok,
  rozťahovací gauč v obývacej časti s kuchynkou,
  sprcha, WC, balkón
	 •	 1/3	+	0	-	3-lôžková spálňa a v druhej miestnosti
  kuchynský kút, S, WC, balkón, TV, klimatizácia
VYBAVENIE:
	 •	 pre	klientov	je	k	dispozícii	na	chodbe	spoločná		
  chladnička , na každej izbe je rýchlovarná 
  kanvica
	 •	 spoločná	terasa	s	posedením
STRAVOVANIE s možnosťou výberu
	 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa – jedlá
  pripravované z chorvátskych surovín sa
  podávajú v centrálnej reštaurácii penziónu  
  Palma formou rozšírenej polpenzie

  /samoobsluha /:
  - raňajky: bufetové stoly
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2/3 jedál objednávkou deň vopred,  
  2dcl nápoj, dezert
	 •	 2/	chorvátska	kuchyňa	–	/za príplatok v blízkej
  reštaurácii/ formou polpenzie:
  - raňajky formou bufetu
  - večera servírovaná s obsluhou, výber z 2/3
  druhov jedál, dezert, nápoj 
	 •	 3/	stravovanie	vlastné
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu
ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 široké	možnosti	vodných	športov	/parasailing,		
  požičiavanie vodných skútrov a bicyklov,
  plavba na  banáne, poloponorka/
	 •	 atrakcie	pre	deti	-		detské	ihrisko,	trampolíny,		
  nafukovacie hrady 
	 •	 pravidelné	kultúrne	podujatia,	sprievodné
  akcie, tanečné a spevácke vystúpenia,
  diskotéky na pláži, Dalmatínsky a Rybársky
  večer so živou hudbou a ochutnávkou
  miestnych špecialít
KLUBOVÝ PROGRAM:
	 •	 welcome	drink,	požičiavanie	športových
  potrieb, spoločenských hier
	 •	 detský	miniklub,	požičiavanie	detských
  bicyklov a kolobežiek
	 •	 Chorvátsky	večer	–	ochutnávka	chorvátskych		
  nápojov, animačný program, súťaže, hry
PLÁŽ:
	 •	 okruhliaková	pláž	s	pozvoľným	vstupom	do		
  mora, sčasti obklopená píniovými stromami 
	 •	 na	pláži	sú	sprchy,		možnosť	požičať	si	ležadlá
  a slnečníky za poplatok
NAŠA MIENKA: 
Veľmi obľúbený penzión aj vďaka maximálnej sta-
rostlivosti o klienta  zo strany majiteľov penziónu, 
vhodný pre rodiny s deťmi – výhodou sú veľké ro-
dinné izby pozostávajúce z 2 izieb, ktoré zabezpečia 
väčší pocit súkromia.

PO REKONŠTRUKCII
APARTMÁNY / IZBY
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DIEŤA ZDARMA

Čiastočne zrekonštruovaný  penzión sa na-
chádza blízko pláže a pobrežnej promenády 
s množstvom obchodíkov, terás, reštaurácii a 
kaviarničiek.
POLOHA: 
	 •	 pláž	100m	cez	cestu	/	20m	od		penziónu
  je podchod/
	 •	 centrum	150m
VYBAVENIE: 
	 •	 centrálna	terasa	s	reštauráciou,	kde	sa
  podáva strava pre všetkých klientov
	 •	 spoločná	chladnička	a	rýchlovarná	kanvica
  na chodbe
	 •	 parkovisko	zdarma
	 •	 WIFI	zdarma
UBYTOVANIE: 
	 •	 2,	3	-	lôžkové	izby	bez	balkóna –
  orientácia Biokovo 
	 •	 3	-	lôžkové	klimatizované	izby
  s možnosťou prístelky, TV, chladnička,   
  sprcha, WC, balkón – orientácia more 
STRAVOVANIE s možnosťou výberu:
	 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa	– jedlá
  pripravované z chorvátskych surovín sa
  podávajú v  penzióne TRENK  formou  polpenzie  
  /samoobsluha/:
  - raňajky: bufetové stoly
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2/3 jedál objednávkou deň vopred,
  2dcl nápoj, dezert
	 •	 2/	chorvátska	kuchyňa	– /za príplatok
  v blízkej reštaurácii/ formou polpenzie:
  - raňajky formou bufetu
  - večera servírovaná s obsluhou, výber z 2/3
  druhov jedál, dezert, nápoj 
	 •	 3/	stravovanie	vlastné
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu
ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 široké	možnosti	vodných	športov
  /parasailing, požičiavanie vodných skútrov
  a bicyklov, plavba na  banáne, poloponorka/
	 •	 atrakcie	pre	deti	-		detské	ihriská
	 •	 pravidelné	kultúrne	podujatia,	sprievodné		
  akcie, tanečné a spevácke vystúpenia
	 •	 Rybársky	večer	so	živou	hudbou
  a ochutnávkou miestnych špecialít

KLUBOVÝ PROGRAM:
	 •	 welcome	drink,	požičiavanie	kolobežiek
PLÁŽ: 
	 •	 prekrásna	dlhá	pláž	s	drobnými	kamienkami		
  a jemným štrkom lemuje celé pobrežie,
  sčasti je tienená píniami, má pozvoľný vstup  
  do mora , je vhodná pre rodiny s deťmi 
	 •	 slnečníky	a	ležadlá	za	poplatok
	 •	 príjemnou	prechádzkou	popri	pláži	je
  možné vydať sa do neďalekej Podgory
NAŠA MIENKA:  
Penzión je minuloročnou novinkou a získal si
obľubu medzi klientmi, je vhodný hlavne pre 
páry.
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Tučepi

NOVINKA
VHODNÝ PRE CELÝ
KOLEKTÍV

POLOHA: 
	 •	 pláž	80m	pod	hl.	komunikáciou
	 •	 blízko	pobrežnej	promenády
UBYTOVANIE: 
	 •	 2/3	-	lôžkové	izby,	kúpeľňa a WC, balkón
  alebo terasa, klimatizácia za poplatok,
  orientované na morskú stranu alebo hory,
  bezplatné wi-fi
STRAVOVANIE s možnosťou výberu
	 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa – jedlá
  pripravované z chorvátskych surovín sa podávajú  
  v penzióne TRENK***
  - raňajky: bufetové stoly
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2/3 jedál objednávkou deň vopred,
  2 dcl nápoj, dezert
	 •	 2/	vlastné	stravovanie
PLÁŽ:
	 •	 kamienková	pláž	lemovaná	borovicovým
  porastom, s pozvoľným vstupom do mora 
NAŠA MIENKA: 
Výhodou tohto penziónu je poloha blízko k pláži, 
vhodný pre všetky vekové kategórie klientov aj pre 
rodiny s deťmi.
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NOVINKA
KRÁSNY POHĽAD NA 
MORE, AJ NA POHORIE

POLOHA: 
	 •	 80m	od	pláže
	 •	 100m	od	centra
UBYTOVANIE: 
	 •	 2	-	lôžkové	štúdiá – vybavené kuchynským  
  kútom - základný riad, chladnička,  
  dvojplatnička
	 •	 sprcha, WC, balkón, TV, wi-fi, klimatizácia
	 •	 2	-	lôžkové	štúdiá	s	možnosťou
	 	 2	prísteliek - vybavené kuchynským kútom 
  - základný riad, chladnička
	 •	 sprcha, WC, balkón, TV, wi-fi, klimatizácia
STRAVOVANIE s možnosťou výberu:
	 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa	– jedlá
  pripravované z chorvátskych surovín sa
  podávajú v  penzióne TRENK*** formou 
  polpenzie:
  - raňajky: bufetové stoly
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2/3 jedál objednávkou deň vopred,  
  2 dcl nápoj, dezert
	 •	 3/	vlastné	stravovanie
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu
ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 široké	možnosti	vodných	športov
  /parasailing, požičiavanie vodných skútrov a  
  bicyklov, plavba na  banáne, poloponorka/
	 •	 atrakcie	pre	deti	-		detské	ihriská
	 •	 pravidelné	kultúrne	podujatia,	sprievodné		
  akcie, tanečné a spevácke vystúpenia
	 •	 Rybársky	večer	so	živou	hudbou
  a ochutnávkou miestnych špecialít
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NOVINKA
TICHÉ PROSTREDIE

POLOHA: 
	 •	 pláž	200m
UBYTOVANIE: 
	 •	 1/2	-	2	-	lôžková	izba	- sprcha, WC, balkón,  
  rýchlovarná konvica, chladnička 
	 •	 1/2	-	2	-	lôžková	izba	s	možnosťou	jednej
  prístelky - sprcha, WC, balkón, rýchlovarná
  konvica, chladnička 
	 •	 1/2	štúdio	-	2	-	lôžková	izba	s	kuchynkou	-		
  sprcha, WC, balkón, chladnička 
	 •	 1/2+1	-	2	-		lôžková	izba	s	prístelkou
  a kuchynkou - sprcha, WC, balkón,
  chladnička 
STRAVOVANIE s možnosťou výberu:
	 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa	– jedlá  
  pripravované z chorvátskych surovín sa
  podávajú v  penzióne TRENK***:
  - raňajky: bufetové stoly
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2/3 jedál objednávkou deň vopred,  
  2 dcl nápoj, dezert 
	 •	 3/	vlastné	stravovanie
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu
ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 široké	možnosti	vodných	športov
  /parasailing, požičiavanie vodných skútrov a  
  bicyklov, plavba na  banáne, poloponorka/
	 •	 atrakcie	pre	deti	-		detské	ihriská
	 •	 pravidelné	kultúrne	podujatia,	sprievodné		
  akcie, tanečné a spevácke vystúpenia
	 •	 Rybársky	večer	so	živou	hudbou
  a ochutnávkou miestnych špecialít
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Obľúbený apartmánový dom sa nachádza ne-
ďaleko pláže a nádhernej pešej promenády.  
Moderne zariadené apartmány sú vhodným 
výberom aj pre náročnejších klientov.
POLOHA:
	 •	pláž	50m	(prechod	podchodom)
	 •	centrum	250m
VYBAVENIE:
	 •	 vlastné	parkovisko
	 •	 klimatizácia
	 •	 TV/SAT,	WIFI	zdarma
	 •	 kuchynka,	spoločenská	miestnosť
UBYTOVANIE: 
	 •	 APT	1/2+1		-  1x 2-lôžková spálňa,
  1x obývacia miestnosť s kuchynskou linkou
  a rozťahovacím gaučom pre 1 osobu,
  TV/SAT, sprcha, WC, 2x  balkón, klimatizácia.
  Z aparmánu je bočný výhľad na more
  a nádherné pohorie Biokovo.
	 •	 APT	1/2+2		-  1x 2-lôžková spálňa,
  1x obývacia miestnosť s rozťahovacím
  gaučom pre 2 osoby, TV/SAT,  balkón,
  oddelená miestnosť s kuch. linkou, sprcha,  
  WC, klimatizácia, WIFI, výhľad more.
	 •	 APT	1/2+2 –1x 2-lôžková spálňa,
  1x obývacia miestnosť s kuchynskou linkou,  
  rozťahovacím gaučom  pre 2 osoby, sprcha,  
  WC, 2x balkón, TV/SAT, klimatizácia, WIFI.
  Z aparmánu je bočný výhľad na more a nád 
  herné pohorie Biokovo.
	 •	 APT	1/3+2	-1x 3-lôžková spálňa, 1x obývacia
  miestnosť s kuchynskou linkou
  a rozťahovacím gaučom  pre 2 osoby,   
  sprcha, WC, balkón, TV/SAT, klimatizácia,  
  WIFI
  Z aparmánu je  výhľad na more a nádherné  
  pohorie Biokovo.
STRAVOVANIE s možnosťouvýberu
	 •	 1/	slovensko	-	chorvátska	kuchyňa – jedlá  
  pripravované z chorvátskych surovín sa
  podávajú v neďalekom penzióne TRENK***  
  formou  polpenzie /samoobsluha /:
  - raňajky: rozšírené kontinentálne
  - večera: polievka, hlavné jedlo - možnosť
  výberu z 2/3 jedál objednávkou deň vopred,  
  2 dcl nápoj, dezert
	 •	 2/	chorvátska	kuchyňa	– /za príplatok
  v blízkej reštaurácii/ formou polpenzie:
       - raňajky formou bufetu
       - večera servírovaná s obsluhou, výber z 2/3  

 druhov jedál, dezert, nápoj 
	 •	 3/	stravovanie	vlastné
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu
ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 široké	možnosti	vodných	športov
  /parasailing, požičiavanie vodných skútrov
  a bicyklov, plavba na banáne, poloponorka/
	 •	 atrakcie	pre	deti	-	detské	ihriská
	 •	 pravidelné	kultúrne	podujatia,	sprievodné		
  akcie, tanečné a spevácke vystúpenia 
	 •	 Rybársky	večer	so	živou	hudbou
  a ochutnávkou miestnych špecialít
KLUBOVÝ PROGRAM:
	 •	 welcome	drink
	 •	 Detský miniklub, požičiavanie detských
  bicyklov a kolobežiek
	 •	 Chorvátsky večer – ochutnávka
  chorvátskych nápojov, animačný program,  
  súťaže, hry 
PLÁŽ:
	 •	 prekrásna	dlhá	pláž	s	drobnými	kamienkami		
  lemuje celé pobrežie, sčasti je tienená
  píniami a borovicami, s  pozvoľným vstup do
  mora,  je vhodná pre rodiny s deťmi a pre  
  tých, ktorí milujú vlny 
	 •	 na	pláži	sú	sprchy	zdarma,	možnosť
  požičať si ležadlá a slnečníky za poplatok
	 •	 príjemnou	prechádzkou	popri	pláži	je
  možné vydať sa na juh do neďalekej
  Podgory alebo na sever do mesta Makarska
NAŠA MIENKA:
Moderný apartmánový dom s vysokým komfor-
tom ubytovania uspokojí rodiny s deťmi aj naj-
náročnejších klientov. Krásne prostredie, blízkosť 
pláže aj centra. 

MAXIMÁLNA
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV
DIEŤA ZDARMA
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viac foto nájdeš na www.frankatour.sk

Hotel s kvalitnými službami pozostávajú-
ci	z	2	budov	sa	nachádza	v	centre	 letoviska	
Podgora priamo pri pláži, od ktorej ju delí 
upravená palmová promenáda s množstvom 
reštaurácií, kaviarní, barov a obchodníkov.
POLOHA:
	 •	pláž	10	m
	 •	centrum	150m
	 •	nákupné	možnosti	150	m
VYBAVENIE:
	 •	 národná	kategorizácia	(***)
	 •	 recepcia/zmenáreň
	 •	 výťah
	 •	 wi-fi	v	priestoroch	recepcie	(zdarma)
	 •	 aperitív	bar,	snack	bar
	 •	 reštaurácia	s	terasou
	 •	 bazén
	 •	 ležadlá	a	slnečníky	pri	bazéne	(za	poplatok)
	 •	 parkovanie	(za	poplatok)
UBYTOVANIE: 
	 •	 dvojlôžkové	izby	s	balkónom	na	parkovú		
  stranu
	 •	 dvojlôžkové	izby	s	možnosťou	prístel	
  ky, s balkónom na morskú stranu (za  
  príplatok) 
	 •	 klimatizácia	(zdarma)	
	 •	 vlastné	sociálne	zariadenie
	 •	 TV/SAT
STRAVOVANIE s možnosťouvýberu
	 •	 polpenzia,	raňajky	a	večere	formou
  bufetových stolov
UPRATOVANIE:
	 •	 na	začiatku	a	na	konci	pobytu
ŠPORT a ZÁBAVA: 
	 •	 vodné	bicykle,	vodné	skútre
	 •	 tenisové	kurty
	 •	 futbalové	ihrisko	
	 •	 pestrý	kultúrny	program	v	letovisku
PLÁŽ:
	 •	 úzka	a	dlhá	kamienková	s	pozvoľným	vstu	
  pom do mora 
	 •	 ležadlá	a	slnečníky	(za	poplatok)
DOPRAVA:
	 •	 individuálna	alebo	autobusová
	 •	 trasa	uvedená	v	cenníku
	 •	 cesta	autobusom	od	slovenských	hraníc	trvá		
  16 hodín
 

NOVINKA
AJ PRE NÁROČNEJŠÍCH 
KLIENTOV
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viac foto nájdeš na www.frankatour.sk

Pre váš veľký záujem o Podgoru sme pre vás 
pripravili ďalšiu z rady mediteránnych kapa-
cít. Pavilóny Lovor ako súčasť rozsiahleho are-
álu hotela Podgorka ponúkajú hotelové služ-
by v kombinácii s rozumnou cenou. Nádherné 
zelené jadranské prostredie a bezprostredná 
blízkosť mora a okruhliakovej pláže dáva 
Lovoru nefalšovaný dovolenkový ráz. Keď k 
tomu pridáme rušný život mestečka Podgora 
a overené služby priľahlého hotela Podgorka, 
pavilóny Lovor sú zárukou dovolenky, na kto-
rú budete ešte dlho spomínať aj po návrate 
domov.
POLOHA: 
	 •	 v	centre	strediska	Podgora
	 •		 v	tichšom	prostredí	borovíc	a	pínií
  s polohou nad hotelom Podgorka
	 •		 cca	100	m	od	pláže
	 •		 súčasť	areálu	hotela	Podgorka
VYBAVENIE: 
	 •	 hostia	využívajú	všetky	služby	hotela
  Podgorka: recepcia (trezor za poplatok)
	 •	 klimatizovaná	reštaurácia	s	letnou	terasou
	 •	 internet	pri	recepcii	(za	poplatok)
	 •	 TV	miestnosť
	 •	 snack	bar	na	plážovej	terase
	 •	 parkovanie	v	letovisku	(za	poplatok)
UBYTOVANIE: 
Pavilóny LOVOR
	 •	 2-lôžkové	izby	bez	prístelky	s	balkónom		
  orientovaným na morskú stranu
  (za príplatok) alebo 2 lôžkové izby bez
  balkóna s možnosťou 1 prístelky (vhodnej  
  pre deti)
	 •	 telefón
	 •	 vlastné	príslušenstvo	(kúpeľňa	so	sprchou
  a WC)
Hotel PODGORKA
	 •	 2-lôžkové	izby	s	prístelkou	a	balkónom
  orientovaným na morskú stranu
  (za príplatok)
	 •	 telefón
	 •	 vlastné	príslušenstvo	(kúpeľňa	so	sprchou
  a WC)
STRAVOVANIE
	 •	 polpenzia - raňajky a večere formou
  švédskych stolov bez nápojov podávané

  v reštaurácii hotela Podgorka

PLÁŽ: 
	 •	 štrkové	s	pozvoľným	vstupom	do	mora
	 •	 ležadlá	a	slnečníky	(za	poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA:  
	 •	 tenisové,	futbalové	a	basketbalové	ihrisko
	 •		 vodné	športy	na	pláži	(za	poplatok)
	 •		 živá	hudba	na	terase	hotela	Podgorka
	 •	 možnosť	výberu	z	pestrej	ponuky
  fakultatívnych výletov za krásami okolia
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Najvýhodnejšia dovolenka pri objednaní do	31.03.2018	až	do	30	%	
Čím skôr sa rozhodneš, tým viac získaš!

Počet dní: 7 nocí / 8 dní,   10 nocí / 11 dní,   11 nocí / 12 dní
Dieťa ZDARMA - len za cenu letenky !

Dieťa úplne ZDARMA - ubytovanie aj letenka vo vybraných ubytovacích kapacitách !

- rýchle vyhľadávanie
- všetky zájazdy na jednom mieste od renomovaných CK (poistených proti insolventnosti)

- jednoduchá rezervácia a objednanie
- spätná väzba s pracovníkmi CK a poradenstvo

- recenzie hotelov od klientov
- foto a video dokumentácia

LETECKY - AUTOBUSOM - VLASTNÁ DOPRAVA

Zájazdy svet

Eurovíkendy Ozdravné pobyty
pri mori

Kúpeľné a wellness
pobyty

Rakúske
a Nemecké CK

Pútnické a poznávacie 
zájazdy

Bulharsko - Poznávacie zájazdy 
Bulharsko – poklady černomorského pobrežia

Vyber si dovolenku a rezervuj si ju z pohodlia domova na www.frankatour.sk 
jednoduché vyhľadávanie, jednoduchá rezervácia a objednanie, foto a video prezentácia, konečné ceny,

alebo 
osobne v Prešove

Hlavná 79, Hlavná 137
a v Bardejove

Radničné námestie 2

Cez facebook na www.facebook.com/Frankatour

Sme tu pre Vás a ochotne Vám poradíme pri výbere z bohatej ponuky zájazdov aj na základe vlastných skúsenosti !

LETOVISKÁ:
Albena - Balčik - Bulharsko - Burgas - Carevo - Elenite - Kiten - Kranevo - Lozenec - Nesebar - Obzor - Pomorie

Primorsko - Slnečné Pobrežie - Sozopol - Svätý Konštantín - Svätý Vlas - Varna - Zlaté Piesky 

Najväčší výber zájazdov ON-LINE
Bulharsko

Objednajte si dovolenku ON-LINE
www.frankatour.sk / www.ckfranka.sk

Výhody objednávky cez našu stránku

S nami spoznávate svet
www.frankatour.sk
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Albánsko 7/10/11/14 nocí Dürres, Shengjin

Bulharsko 7/10/11/14 nocí Sl. Pobrežie, Sozopol, Nesebar, Pomorie, Prímorsko, Kiten, Zlaté Piesky, Balčík, Sveti Vlas

Egypt 7/10/11 nocí Hurghada, Makadi Bay, Soma Bay, Sahl Hasheesh, El Gouna, Safaga

Chalkidiki 7/10/11/14 nocí Porto Carras, Nea Moundania, Polygyros

Chorvátsko 7/14 nocí ostrov Krk

Gran Canaria 7/14 nocí Playa Del Inglés, San Augustín

Istanbul 3 noci poznávací zájazd

Izrael 7 nocí poznávací zájazd Púť do Svätej Zeme

Kalábria 7/14 nocí Capo Vaticano, Tropea, Pizzo, Simeri Mare

Korfu 7/14 nocí Agios Gordios, Sidari, Pelekas, Kasioppi, Nissaki

Kréta 7/10/11/14 nocí Rethymno, Hersonissos, Malia, Sitia, Kavros, Bali, Gerani, Agia Marina

Kyjev a Černobyľ 4 nocí poznávací zájazd

Mallorca 7/14 nocí Palmanova, Magaluf, Cala d‘Or, Cala Millor, Sa Coma, 

Petrohrad 4 noci poznávací zájazd v Petrohrade

Rhodos 7/10/11/14 nocí Faliraki, Kolymbia, Lindos, Lardos, Pefki, Kiotari

Severný Cyprus 10/11/nocí Kyrenia, Famagusta, Bafra

Sicília 7/14 nocí Giardini Naxos, Taormina Mare, San Saba, Letojanni, Torre Faro, Furnari

Španielsko 7/14 nocí Costa del Maresme, Costa Dorada

Thessaloniki 10/11 nocí Olympská Riviéra

Tunisko 7/10/11/14 nocí Mahdia, Sousse, Monastir, Hammamet

Turecko 7/10/11/14 nocí Turecká Riviéra-Lara, Belek, Side, Alanya, Kemer

Albánsko 7/14 nocí Dürres, Dhërmi

Bulharsko 7/10/11/14 nocí Sl. Pobrežie, Sozopol, Nesebar, Pomorie, Prímorsko, Kiten, Zlaté Piesky, Balčík, Sveti Vlas

Turecko 10/11 nocí Turecká Riviéra-Lara, Belek, Side, Alanya, Kemer

Albánsko 7/10/11/14 nocí Dürres, Shengjin

Andalúzia 7/10/11/14 nocí Costa de Almeria-Roquetas de Mar, Aquadulce, 
Torrox-Costa

Andalúzia 7/14 nocí Costa del Sol-Benalmádena, Torremolinos

Bulharsko 7/10/11/14 nocí Sl. Pobrežie, Sozopol, Nesebar, Pomorie, Prímorsko, 
Kiten, Zlaté Piesky, Balčík, Sveti Vlas

Čierna Hora 7/14 nocí Sutomore, Bečiči 

Egypt 7/10/11/14 nocí Hurghada, Makadi Bay, Soma Bay, 
Sahl Hasheesh, El Gouna, Safaga, Marsa Alam

Gran Canaria 7/14 nocí Playa del Inglés, Meloneras

Chalkidiki 7/10/11/14 nocí Porto Carras, Nea Moundania, Polygyros

Južný Cyprus 7/10/11/14 nocí Protaras, Limassol, Coral Bay, Ayia Napa

Kalábria 7/10/11/14 nocí Capo Vaticano, Tropea, Pizzo, Simeri Mare

Kalymnos 10/11 nocí Massuri, Platis Yialos

Kapverdy 7/10/11/14 nocí Sal-Santa Maria, Ponta Preta

Kapverdy 7/10/11/14 nocí Boa Vista-Praia de Chaves

Karpathos 10/11 nocí Pigadia, Lefkos, Amoopi, Arkasa

Kos 10/11 nocí Lambi, Tigaki, Marmari, Kardamena

Korfu 7/10/11/14 nocí Agios Gordios, Sidari, Pelekas, Kasioppi, Nissaki

Korzika 7/14 nocí Ajaccio, Appieto, Porticcio

Kréta 7/10/11/14 nocí Rethymno, Hersonissos, Malia, Sitia, Kavros, Bali, 
Gerani, Agia Marina

Mallorka 7/10/11/14 nocí Santa Ponsa, Paguera, Magalluf, Calas de Mallorca, 
Sa Coma, CalaMesquida

Malta 7/14 nocí Mellieha Bay, Marfa, Cirkewwa

Maroko 7/14 nocí Saidia, Agadir

Menorka 7 nocí Punta Prima

Omán 7/14 nocí Salalah

Peloponéz 10/11 nocí Kalamata, Petalidi, Finikouda, Tolo, Drepano

Rhodos 7/10/11/14 nocí Faliraki, Kolymbia, Lindos, Lardos, Pefki, Kiotari

SAE 7/10/11/14 nocí Ras Al Khaimah, Dubaj, Ajman, Fujairah

Sardínia 7/14 nocí Cala Gonone, Porto Cervo, Arborea, Chia, Golfo 
Aranci

Severný Cyprus 7/10/11/14 nocí Kyrenia, Famagusta, Bafra

Sicília 7/14 nocí Giardini Naxos, Taormina Mare, San Saba, Letojan-
ni, Torre Faro, Furnari

Španielsko 7/14 nocí Costa Brava, Costa Doresme

Thassos 7/14 nocí Tripiti, Kinira, Skala Potamia, Limenaria, Skala 
Panagia

Tunisko 7/10/11/14 nocí Mahdia, Sousse, Monastir, Hammamet

Turecko 7/10/11/14 nocí Turecká Riviéra-Lara, Belek, Side, Alanya, Kemer

Turecko 7/10/11/14 nocí Egejská Riviéra-Kusadasi, Didim/Akbuk

Zanzibar 9 nocí Kiwengwa, Nungwi

Zakynthos 7/10/11/14 nocí Laganas, Tsilivi, Alykes, Kalamaki, Argassi, Vassili-
kos, Tragaki

LETECKY Z KOŠÍC

LETECKY Z BRATISLAVY

LETECKY Z POPRADU
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Ubytovanie
Hotely a apartmány vyberáme s veľkou pozor-
nosťou, aby sme mohli zabezpečiť dovolenku 
za prijateľné ceny. Našim cieľom je udržiavať 
kvalitu a solídnu úroveň ubytovania. Je však po-
trebné vedieť, že každý štát má iné kritéria pre 
zaraďovanie hotelov do jednotlivých kategórií 
a nedajú sa porovnávať štandardy v rôznych 
štátoch. 

Kategorizácia ubytovacích zariadení 
  veľmi jednoduché ubytovacie 
zariadenie s jednoduchým vybavením, spoloč-
né sociálne zariadenie na chodbe, určené pre 
nenáročnú  klientelu 

  ubytovacie zariadenie s účel-
ným vybavením a vlastným sociálnym  zariade-
ním vhodné pre nenáročnú klientelu

  ubytovacie  zariadenie stred-
nej triedy s bežným vybavením a štandardnými 
službami pre menej až stredne náročných klien-
tov

  ubytovacie zariadenie vyššej 
strednej triedy s vyšším štandardom služieb  ur-
čené pre stredne náročných až náročných klien-
tov    
             
  luxusné hotely s vysokou kvali-
tou ubytovania a služieb určené pre náročných 
klientov. Oficiálne hodnotenie udáva oficiálnu 
triedu  v zmysle platnej legislatívy štátu, kde sa 
ubytovacie zariadenie nachádza               
                                                       
Formy ubytovania:
Dvojlôžková izba - izba s dvoma pevnými lôžka-
mi (oddelené, resp. manželská posteľ) spravidla 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek. 
Jednolôžková izba - izba s 1 lôžkom alebo 2-lôž-
ková izba s jedným neobsadeným lôžkom (pod-
ľa hotelovej kapacity) väčšinou bez balkóna.
Rodinná izba - jedna väčšia, resp. dve navzájom 
prepojené izby s vlastným sociálnym zariade-
ním.                                               
 Štúdio - jedna miestnosť s kuchynským kútom 
a pevnými lôžkami, s možnosťou umiestnenia 
jednej alebo dvoch prísteliek, s vlastným sociál-
nym zariadením.
 Apartmán - minimálne dve oddelené miest-
nosti s vyčlenenou kuchynkou, resp. kuch. kú-
tom (prípadne jedna spálňa s dvoma lôžkami a 
obývacia izba s rozkladacím gaučom), s pevný-
mi lôžkami a možnosťou umiestniť prístelky, s 
vlastným sociálnym zariadením.
 Hotelový apartmán - spravidla ide o dve od-
delené miestnosti, zvyčajne s pevnými lôžkami 
a možnosťou umiestniť prístelky. Suita - nad-
štandardné hotelové izby, spravidla dve navzá-
jom prepojené miestnosti
 Bungalov, vilka - samostatné ubytovacie ob-
jekty s izbami hotelového typu, pričom stravo-
vanie a ostatné služby sú zvyčajne zabezpečené 
v centrálnej budove alebo v hoteli.
 Radi by sme Vás oboznámili aj s niekoľkými 
skutočnosťami týkajúcimi sa samotného uby-
tovania:
- v niektorých prípadoch CK nemôže ovplyvniť 
prideľovanie jednotlivých izieb. Toto je plne v 
kompetencii ubytovacieho zariadenia. - v sú-
lade s medzinárodným štandardom môžu byť 

klienti ubytovaní v deň príchodu až po 14.00 h. 
a v deň odchodu sú povinní uvoľniť ubytovanie 
do 9.00 hod., aby bolo možné pripraviť izby pre 
ďalších klientov.                                                     
- izbu tvoria dve lôžka, prípadne tzv. manželská 
posteľ. Tri a viaclôžkové izby môžu byť vytvo-
rené pridaním ďalších lôžok (prísteliek), ktoré 
nemusia byť kvalitatívne rovnocenné a ich pri-
daním môžu byť priestory stiesnené. Treba si 
uvedomiť, že menšie pohodlie je zohľadnené 
zľavou pre tretiu, prípadne ďalšie osoby - pri 
výbere zájazdu sa poraďte s našimi pracovník-
mi, aby ste zvolili druh ubytovania vyhovujúci 
Vašim potrebám.
V mnohých ubytovacích zariadeniach sa pod 
pojmom 3 –posteľová, resp. 4 – posteľová izba 
myslí 2 – posteľová izba s prístelkami, pričom 
treba brať do úvahy, že podlahová plocha 
týchto izieb je rovnaká ako podlahová plocha 
2 – lôžkových izieb. Prístelkou môže byť okrem 
riadneho lôžka i pohovka, rozkladací gauč, po-
schodová posteľ, ležadlo, vysúvacia, alebo roz-
kladacia posteľ a pod.

Stravovanie
Rozsah a kvalita stravy je daná úrovňou ubyto-
vacieho zariadenia a  závisí od miestnych tradí-
cií a zvyklostí.
 Formy stravovania: 
 Polpenzia - raňajky a večere v ubytovacom za-
riadení (ak nie je uvedené inak, nápoje k večeri 
sa spravidla platia).
 Plná penzia - raňajky, obedy a večere v ubyto-
vacom zariadení (ak nie je uvedené inak, nápoje 
k obedu a večeri sa platia).
 All inclusive - v cene zájazdu je zahrnutá plná 
penzia formou švédskych alebo bufetových 
stolov, nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestneho pôvodu pokiaľ nie je uvedené inak. 
Program all inclusive obvykle zahŕňa aj športo-
vé aktivity, animácie a ďalšie hotelové služby, 
úroveň sa však môže líšiť v závislosti od kategó-
rie a cenových relácií hotela.
 Bufetové alebo švédske stoly - samoobslužná 
forma výberu jedál s ponukou studenej a teplej 
kuchyne, kde pestrosť ponuky závisí od kategó-
rie, triedy a cenovej relácie ubytovacieho zaria-
denia. V mnohých krajinách sa pre tento spôsob 

stravovania používa i výraz bufet.
 Kontinentálne raňajky - pozostávajú z tep-
lého nápoja, pečiva, alebo chleba, masla a 
džemu.
 Rozšírené kontinentálne raňajky - pozostá-
vajú z teplého nápoja, pečiva alebo chleba, 
masla, džemu a navyše sa obmieňa syr, šunka, 
saláma, vajíčka, paštéta, párky atď. 
 Večere typu menu - pozostávajú z jedného 
jedla podľa ponuky ubytovacieho zariadenia 
a večera zvyčajne obsahuje polievku alebo 
šalát, predjedlo, hlavné jedlo, ovocie alebo de-
zert.
 Večere typu výber z troch jedál - dávajú 
možnosť vybrať si z troch jedál z ponuky uby-
tovacieho zariadenia, obvykle prvé jedlo je 
európske, druhé špecialita miestnej kuchyne a 
tretie bezmäsité.    
 Rozšírená polpenzia – poskytuje sa v 
Chorvátsku v letoviskách Baška Voda, Tučepi 
pri ubytovaní v penziónoch, viď popis pri 
každom penzióne. Stravu pripravujú profesio-
nálni kuchári z kvalitných a čerstvých surovín, 

výhradne od miestnych dodávateľov a podá-
va sa v reštaurácii v danom letovisku, priamo v 
penzióne  alebo v blízkom okolí. 
 Raňajky – rozšírené – kontinentálne: čaj 
chlieb, maslo, džem, med, na doplnenie sa po-
dáva syr, šunka alebo salám, nátierky, salámo-
vé nárezy, ovsené vločky a jogurty.
 Obed – desiatová polievka s chlebom, ktorú 
si klient môže presunúť na večeru. 
 Večera – podáva sa formou jednotného 
menu – rôzne druhy mäsových jedál s oblo-
hou – zelenina alebo kompót, možnosť zá-
meny jedla za bezmäsité jedlo – objednávkou 
deň vopred.

Doprava
Prvý a posledný deň zájazdu je určený na pre-
pravu do a z letoviska! 

Letecká doprava                                       
Letecká doprava je zabezpečovaná tzv. char-
terovými letmi. Napriek snahám našej ces-
tovnej kancelárie a leteckých spoločností 
môže vplyvom počasia alebo technických 
problémov prísť k zmenám pôvodných leto-

Všeobecné informácie
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ní vozidla (zelená karta). Odporúčame vodičom 
dodržiavať platné predpisy o cestnej premávke 
platné pre konkrétnu krajinu tranzitu.
Kombinovaná doprava                                   
Ponúka sa v okrajových termínoch, a to na za-
čiatku a konci sezóny. Ide o kombináciu auto-
bus – lietadlo (začiatok sezóny) a lietadlo – au-
tobus (koniec sezóny)

Delegát 
V cene zájazdov, pokiaľ nie je uvedené inak, je 
zahrnutý aj zaškolený delegát. Delegátom v 
niektorých letoviskách môže byť tiež slovensky 
prípadne česky hovoriaci pracovník partner-
skej cestovnej agentúry/kancelárie v mieste 
pobytu. Úlohou delegáta je pomôcť Vám v prí-
pade problémov, oboznámiť Vás s pobytovým 
miestom, možnosťami fakultatívnych výletov, 
zodpovedať Vaše otázky. V niektorých letovis-
kách môže mať delegát na starosti viacej uby-
tovacích zariadení prípadne letovísk, preto Vám 
odporúčame využívať pre riešenie možných 
záležitostí predovšetkým úradné hodiny alebo 

pravidelné schôdzky, ktoré sú predtým vyhláse-
né delegátom na informačnej tabuli na recepcii 
ubytovacích zariadení, alebo v sídle partnerskej 
cestovnej agentúry/kancelárie. Tu sú taktiež 
uvedené  miesta a časy odchodov autobusov, 
časy transferov na letisko a iné dôležité infor-
mácie, ako aj spojenie na delegáta pre prípad 
mimoriadnej udalosti.

Fakultatívne výlety
V každej destinácii je pre Vás pripravená bohatá 
ponuka fakultatívnych výletov, ktoré sú príjem-
ným spestrením každej dovolenky a umožnia 
Vám lepšie spoznať navštívenú krajinu. Výlety si 
môžete zakúpiť priamo na mieste u nášho dele-
gáta alebo prostredníctvom partnerskej CK. Fa-
kultatívne výlety sú organizované zahraničným 
partnerom a preto CK nenesie zodpovednosť za 
prípadné nedostatky, ani za tvorbu cien.

Zvláštne požiadavky                                    
Sú to Vaše želania, ktoré sa uvádzajú do pozná-
mok v Zmluve o obstaraní zájazdu, napr. uby-
tovanie na prízemí, resp. s výhľadom na more, 

vých plánov. Pravidelné linky majú prednosť 
pred charterovými letmi a v súvislosti s veľkou 
hustotou prevádzky na letiskách dochádza v 
letnom období k posunom letových časov po-
merne často. Zamedziť prípadnému meškaniu 
lietadla nie je v kompetencii CK. CK nemá vplyv 
na určovanie letových časov alebo zmenu odle-
tových časov. O zmenách odletových časov Vás 
budeme samozrejme včas informovať. Miesta 
v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri tzv. 
„check-in“. Prípadné poškodenie alebo strata 
batožiny musí byť nahlásená ihneď po prílete 
na reklamačnom oddelení letiska, kde sa spisuje 
protokol P.I.R, ktorý je potrebný pre uplatnenie 
nároku na odškodnenie.

Autobusová doprava                             
Je zabezpečovaná kvalitnými klimatizovanými 
autobusmi. Autobusy sú vybavené: klimatizá-
cia, TV, video alebo DVD, občerstvenie (teplé a 
chladené nápoje) – nákup za eurá. V prípadoch, 
ak nie je prihlásený dostatočný počet účastní-
kov, sú na prepravu zaraďované nízkokapacitné 

autobusy (mikrobusy). Takáto situácia môže 
nastať hlavne v okrajových termínoch, teda 
na začiatku a na konci sezóny. Počas prepravy 
sa uskutočňujú technické prestávky, o ktorých 
počte, čase a dĺžke trvania rozhodujú vodiči v 
závislosti od dopravnej situácie na cestách. CK 
nezodpovedá za prípadné meškanie autobusu 
spôsobené dopravnou situáciou na cestách, zlý-
mi poveternostnými podmienkami a podobne. 
Miesta v autobuse určuje CK, zároveň je tu mož-
nosť zakúpenia miesteniek.

Individuálna doprava
Klient, ktorý použije individuálnu dopravu, sám 
zodpovedá za dodržanie termínu nástupu a 
ukončenia pobytu a teda aj čerpanie, resp. ne-
čerpanie zabezpečených služieb. Odporúčame, 
aby ste si časovo rozvrhli cestu vzhľadom na do-
držanie termínu nástupu a ukončenia pobytu. 
Po príchode do ubytovacej kapacity sa môžete 
ubytovať na základe účastníckeho poukazu (vo-
ucher), podľa pokynov delegáta i bez asistencie 
delegáta. Pri cestách motorovými vozidlami je 
bezpodmienečne nutné mať platný vodičský 
preukaz, technický preukaz a doklad o poiste-

prípadne vedľa Vašich známych. Skontrolujte 
si, prosím, zaznačenie uvedenej požiadavky 
vo Vašej zmluve. Naša CK sa bude snažiť Vaše 
požiadavky splniť, nemôže ich však z kapa-
citných dôvodov ubytovacích zariadení za 
zmluvného partnera vždy garantovať. V prí-
pade nesplnenia Vašich požiadaviek „naviac“, 
osobitne CK a zmluvným partnerom nepotvr-
dených a nezaplatených, nevzniká nárok na 
žiadnu kompenzáciu.

Last minute / Last moment
Predaj zájazdov akciou Last minute je výhrad-
nou vecou obchodnej politiky spoločnosti a 
závisí od množstva faktorov, ktoré zohľadňu-
jú čo najefektívnejšie využitie nakontraho-
vaných kapacít. Pri tejto akcii ide spravidla o 
predaj posledných voľných izieb, posledných 
miest v doprave, resp. posledných voľných 
miest v danom termíne, čo znamená, že výber 
je veľmi obmedzený. Využitie zľavy Last minu-
te môže znamenať aj to, že kvalita služieb sa 
nemusí rovnať kvalite služieb zakúpených za 
plnú katalógovú cenu. 

Detské zľavy
Dieťa má nárok na zľavu pri 2 plne platiacich 
osobách. Rozhodujúcim kritériom pri uplatňo-
vaní detských zliav je dosiahnutý vek dieťaťa. 
Pod vekom dieťaťa sa rozumie vek, ktorý dieťa 
nesmie dovŕšiť v deň príletu, resp. príchodu na 
Slovensko. / Dieťa do 2 rokov nesmie dovŕšiť v 
deň príchodu na Slovensko 2 roky, dieťa do 12 
rokov nesmie dovŕšiť v deň príchodu na Slo-
vensko 12 rokov a pod. /

Cestovné doklady
Pred odchodom na dovolenku si včas skon-
trolujte platnosť cestovných dokladov. Pri vy-
cestovaní do niektorých destinácií by mal byť 
cestovný doklad platný minimálne 3 alebo 6 
mesiacov po návrate na Slovensko. Hoci SR 
je členom Európskej únie, odporúčame si na 
cestu do cieľovej krajiny zobrať platný nepo-
škodený cestovný pas. Cestovný pas musí mať 
každý, kto cestuje do cieľovej krajiny, aj deti do 
5 rokov.

Batožina
Každý cestujúci ( s výnimkou detí do 2 rokov 
bez nároku na samostatné miesto v lietadle ) 
má nárok na bezplatnú prepravu batožiny do 
deklarovanej maximálnej hmotnosti podľa ak-
tuálnych prepravných podmienok zmluvné-
ho prepravcu CK. Pri nadváhe (pri prekročení 
maximálnej hmotnosti určenej prepravcom) 
má prepravca právo účtovať ním stanovený 
príslušný poplatok. Pre prípad straty prípadne 
zámeny, odporúčame batožinu pred jej odo-
vzdaním na prepravu označiť na viditeľnom 
mieste základnými kontaktnými údajmi klien-
ta a cieľovým zariadením pobytovej destiná-
cie. Za stratu a poškodenie batožiny odovzda-
nej prepravcovi zodpovedá prepravca.

Fotografie v katalógu
Fotografie uverejnené v našom katalógu majú 
výlučne informatívny charakter. Izby v jednot-
livých penziónoch môžu mať rozdielny náby-
tok, odlišné farebné zariadenie, môžu sa líšiť 
aj svojou veľkosťou. V rámci možností strán v 
katalógu sa dá  uverejniť len určitý počet fo-
tografií.
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Objavujte svet s naším 
cestovným poistením.

Svet za hranicami sa najlepšie 
spoznáva bez obmedzení.  
Vyberte si preto cestovné poistenie  
s neobmedzeným krytím liečebných 
nákladov, skvelými non-stop 
asistenčnými službami  
a množstvom pripoistení. 

Cestovné poistenie si uzatvorte: 
•  v našich predajných miestach 
•  telefonicky na 0800 122 222 
•  alebo na www.allianzsp.sk

CESTOVNÉ POISTENIE
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e-mail: ckfranka@ckfranka.sk
www.facebook.com/Frankatour

www.facebook.com/franka.tour.1
Fotogaléria: www.ckfranka.sk, www.frankatour.sk

Františka Ferencová – FRANKA TOUR cestovná kancelária, FRANKA TOUR, s.r.o.

+421 940 637 456
NON STOP infolinka od 01.06.2018 do 30.09.2018

CALL CENTRUM

Hlavná 79
080 01 Prešov

tel.: +421 51 772 20 67
tel.: +421 51 759 46 32
fax: +421 51 759 46 31

+421 915 841 907

Pobočka:

Hlavná 137
080 01 Prešov

tel.: +421 51 772 06 61
+421 940 637 455

Pobočka:

Radničné námestie 2
085 01 Bardejov

tel.: +421 54 479 58 20
fax: +421 54 479 50 63

+421 940 637 454


