
2016
ČESKÁ REPUBLIKA A POHRANIČÍ



2 TULAČKA CK, s. r. o. | ulice 5. května 170/17 | 460 01 Liberec 1 

Milí přátelé cestování,

dovolte mi, abych vám představila novou cestovní kancelář, kterou jsme nedávno 
otevřeli. Někteří z vás mě už znáte jako průvodce nebo delegáta, ze zájezdů pořáda-
ných jinou libereckou cestovní kanceláří. Po devítileté zkušenosti v oboru přicházím 
na trh s poznávacími zájezdy do Švýcarska a Francie, zemí, které jsou mým druhým 
domovem, i za dalšími krásami evropských zemí. Tyto cesty doplňují lyžařské zájez-
dy do francouzských Trois Valées a rakouského Schladmingu, a nakonec jsem zařa-
dila pár adventních a tématických výletů. Ve katalogu, který držíte v rukách, jsem se 
soustředila na krásy České republiky a pohraničí.
Ať už si vyberete jakýkoli zájezd z nabídky Tulačka ck, vězte, že uděláme vše proto, 
abyste byli spokojeni, a odnesli si jen hezké vzpomínky.
Přijďte se podívat do naší nové cestovní kanceláře, a vyzvednout si katalog, ze 
kterého si budete moci vybrat svoji dovolenou.

Těší se na vás Tulačka ck a vaše Barbora Tulačková.

Najdete nás na adrese:  ulice 5. května 170/17
 460 01 Liberec 1
blízko vodotrysků, rohový dům u přechodu se semafory.
Parkování je možné v OC Plaza, 1 hodina zdarma.
Telefon:  +420 485 104 835
Mobil:  +420 731 085 707
E-mail:  info@tulackack.cz
www.tulackack.cz

Odjezdy na vaše cesty ZDARMA z měst:
Liberec – zastávka Rybníček (ul. U Nisy)
Jablonec n/N – Horní náměstí, u letního kina (ul. Palackého)
Hodkovice n/M – autobusová zastávka u čerpací stanice
Turnov – bus terminál u vlakového nádraží, místo pro zájezdové busy
Případně z Mnichova Hradiště, Mladé Boleslavi, Prahy, Plzně nebo Brna, podle trasy 
programu.

Uzávěrka katalogu proběhla 31. 1. 2016, a k tomuto datu byly použity i měnové kurzy.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 sb.
Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme využít nabídky pojiš-
tění od Evropské pojišťovny, které vám na přání zprostředkujeme.

Zájezdy s označením tohoto symbolu jsou náročnější na chůzi.
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KARLOVARSKÝ KRAJ
Hrad Loket + Karlovy Vary:
Prohlídka hradu Loket + muzea Jana Bechera a vřídelní 
kolonády v Karlových Varech
Termín: 17. 04. 2016 Cena za osobu: 650,-

Motýlí farma Žírovice + přírodní rezervace SOOS:
Návštěva motýlí farmy + procházka přírodní rezervací SOOS
Termín: 12. 06. 2016 Cena: 750,-

Cheb + Františkovy Lázně:
Prohlídka nejdůležitějších památek města Chebu + procházka 
po kolonádě Františkových Lázní
Termín: 01. 10. 2016 Cena: 720,-

Bečov nad Teplou + Mariánské Lázně:
Prohlídka relikviáře svatého Maura na zámku Bečov nad Tep-
lou + procházka po kolonádě v Mariánských Lázních se Zpíva-
jící fontánou 
Termín: 16. 04. 2016 Cena: 700,-

ÚSTECKÝ KRAJ
Zámek Duchcov + Osek:
Na zámku v Duchcově se vydáme po stopách Giacoma Cassa-
novy + v Oseku si prohlédneme cisterciácký klášter a vyšlápne-
me k hradu Rýzmburk
Termín: 11. 09. 2016 Cena: 470,-

Milešovka + hrad Hazmburk:
Výšlap na nejvyšší horu Českého středohoří a ke zříceni-
ně gotického hradu
Termín: 19. 06. 2016 Cena: 450,-

Úštěk + hora Říp + Velké a Malé Žernoseky:
Zastávka v památkové rezervaci města Úštěk, výšlap 
na horu Říp, k rotundě sv.Jiří a sv.Vojtěcha, poté přejezd 
k Labi, do oblasti Žernosek, prohlídka vinic a sklípku, spojená 
s degustací vín
Termín: 10. 09. 2016 Cena: 470,-
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Národní park České Švýcarsko:
Celodenní turistický výlet za krásami Českého Švýcar-
ska, mj. i ke známé Pravčické bráně
Termín: 17. 07. 2016 Cena: 350,-

Zahrada Čech Litoměřice:
Termín: 10. 04. 2016
Termín: 17. 09. 2016 Cena: 360,-

LIBERECKÝ KRAJ
Hrad Trosky + rybníky Vidlák, Nebák a Věžák:
Prohlídka zříceniny hradu a pěší procházka po okolí až 
ke známým rybníkům
Termín: 04. 07. 2016 Cena: 280,-

Hrubá Skála + Valdštejn + Dlaskův statek:
Prohlídka nádvoří zámku Hrubá skála a rozhledny + 
procházka skalním městem – památník horolezců, 
Mariánská vyhlídka, až k hradu Valdštejn + prohlídka 
Dlaskova statku–svatováclavské posvícení
Termín: 24. 09. 2016 Cena: 250,-

Kost + pivovar Svijany:
Prohlídka hradu Kost + exkurze do pivovaru Svijany
Termín: 24. 04. 2016 Cena: 280,-

Sloup v Čechách + Bezděz:
Prohlídka skalního hradu Sloup v Čechách, kde se na-
táčela část pohádky S čerty nejsou žerty + výšlap na 
hrad Bezděz
Termín: 18. 06. 2016 Cena: 330,-

Mumlavský vodopád + Sklárna a pivovar Novosad 
v Harrachově + bazilika Hejnice:
Procházka k Mumlavskému vodopádu + prohlídka sklárny 
a pivovaru s restaurací + zastavení v bazilice Hejnice
Termín: 05. 06. 2016 Cena: 320,-
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pramen Labe:
Výlet (cca 20 km) k prameni Labe. Trasa: Rokytnice 
nad Jizerou – Huťský vodopád – Dvoračky – Vrbatovo 
návrší – Labská bouda – Pančavský vodopád
Termín: 20. 08. 2016 Cena: 290,- 

Sněžka:
Z Pece pod Sněžkou se vydáme na cca 15 km dlouhý 
okruh na vrchol Sněžky, mj. i k Poštovně, nejvýše po-
loženého místa v ČR, odkud lze poslat pohled.
Termín: 30. 07. 2016 Cena: 380,-

Braunův betlém a hospital Kuks + ZOO Dvůr Králové: 
Podíváme se na skalní výtvory mistra Brauna, do kukského 
špitálu a nakonec do druhé největší ZOO v ČR
Termín: 04. 06. 2016 Cena: 380,-

Adršpašské skály:
Procházka kolem zatopené pískovny, skalního útvaru 
Homole cukru, Velký vodopád, skalní útvar Milenci, 
adršpašská zřícenina, možná projížďka lodičkou
Termín: 03. 07. 2016 Cena: 390,-

Broumovské stěny a klášter:
Výlet Broumovskými stěnami, turistická chata Hvězda, Ková-
řova rokle, a prohlídka Broumovského kláštera, který přitahu-
je nejen vystavenou kopií známého Turínského plátna
Termín: 14. 05. 2016 Cena: 490,-

Po vrcholech Orlických hor:
Celodenní putování po Orlických horách – z Dešt-
ného na národní přírodní rezervaci Bukačka, 
Šerlišský mlýn, Masarykova chata
Termín: 31. 07. 2016 Cena: 470,-

Babiččino údolí + Náchod:
Výlet do Babiččina údolí, pěší okruh z České Skalice (cca 
8 km) – Lovecký pavilon, Ratibořice, Ludrův mlýn, sousoší 
babičky s dětmi, Staré bělidlo, Viktorčin splav, Slatinský 
mlýn. Poté prohlídka zámku a města v Náchodě
Termín: 01. 05. 2016 Cena: 420,-
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PARDUBICKÝ KRAJ
Litomyšl:
Prohlídka zámku a přilehlého areálu, zapsaného na seznamu 
světového dědictví Unesco, poté historické centrum města
Termín: 28. 10. 2016 Cena: 480,-

Údolím Divoké Orlice:
Celodenní putování krásnou přírodou, s prohlídkou hradu 
Litice a Potštejn (cca 12 km)
Termín: 21. 08. 2016 Cena: 470,-

Králický Sněžník:
Celodenní putování horskou přírodou. Začátek trasy ve 
Starém Městě pod Sněžníkem, Adélin pramen, pramen 
Moravy (cca 25 km)
Termín: 16. 07. 2016 Cena: 560,-

Zámek Nové Hrady u Skutče + hřebčín Slatiňany:
Prohlídka zámku, muzea cyklistiky a zámecké restaurace + pro-
hlídka národního hřebčína ve Slatiňanech
Termín: 08. 10. 2016 Cena: 560,-

OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseníky – Praděd:
Celodenní turistický výlet z Červeného sedla na Výrovku, 
Švýcárnu, Praděd, Ovčárnu, do Karlovy Studánky (cca 25 km)
Termín: 23. 07. 2016 Cena: 590,-

Olomouc + muzeum výroby Olomouckých syrečků:
Návštěva syrečkárny + prohlídka historického centra Olomouce 
(UNESCO): katedrála svatého Václava, sloup Nejsvětější Trojice, 
klášter Hradisko, kostel svatého Mořice, kostel svatého Michaela
Termín: 02. 10. 2016 Cena: 650,-

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Beskydy – Lysá hora + Rožnov pod Radhoštěm – 2 dny:
1.den: turistický výlet z Frýdlantu nad Ostravicí do 
Beskyd, na Lysou horu (cca 22 km), poté ubytování 
s polopenzí.
2.den: návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm
Termín: 25.–26. 06. 2016 Cena: 1 400,-
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ZLÍNSKÝ KRAJ

Kroměříž + Vizovice + Uherské Hradiště + Buchlovice 
+ Velehrad −2 dny:
1.den: Prohlídka zámku a zahrad v Kroměříži (UNESCO) 
a exkurze do distilérie R.Jelínek, poté ubytování s polopenzí.
2.den: Prohlídka Uh. Hradiště a slováckého muzea, zámek 
Buchlovice, kde lze navštívit i tamní čokoládovnu, návštěva 
baziliky ve Velehradě
Termín: 09.–10. 07. 2016 Cena: 1 500,-

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Znojmo + Mikulov + Lednicko-valtický areál – 2 dny:
1.den: Zúčastníme se slavnosti okurek ve Znojmě, vy-
šlápneme si na Svatý kopeček v Mikulově a prohlédneme 
si pálavský sklípek s degustací vín a večeří, poté ubytování.
2.den: Po snídani prohlídka Lednicko-valtického areálu
Termín: 06.–07. 08. 2016 Cena: 1 860,-

Vlčnov + Mikulov + Punkevní jeskyně – 2 dny:
1.den: Zúčastníme se Jízdy králů ve Vlčnově, vyšlápneme 
si na Svatý kopeček v Mikulově a prohlédneme si pálavský 
sklípek s degustací vín a večeří, poté ubytování.
2.den: Po snídani exkurze do Punkevních jeskyní
Termín: 28.–29. 05. 2016 Cena: 1 980,-

KRAJ VYSOČINA
Žďárské vrchy:
Celodenní výlet z Herálce, na Devět skal, Žákova hora, 
pramen Svratky (cca 12 km)
Termín: 24. 07. 2016 Cena: 520,-

Žďár nad Sázavou + Třebíč:
Prohlídka areálu poutního kostela sv.Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře (Unesco) + bazilika sv. Prokopa a židovské město 
v Třebíči (Unesco)
Termín: 15. 10. 2016 Cena: 620,-

Telč:
Prohlídka všech důležitých památek města a centra, které je 
zapsáno na seznamu světového dědictví Unesco
Termín: 18. 09. 2016 Cena: 640,-
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JIHOČESKÝ KRAJ
Hrad Zvíkov + Písek:
Prohlídka hradu Zvíkov + historické centrum města Písek
Termín: 16. 10. 2016 Cena: 590,-

Zámek Hluboká nad Vltavou + Holašovice:
Prohlídka zámku + vesnická památková rezervace Holašovice 
(Unesco)
Termín: 23. 10. 2016 Cena: 670,-

Český Krumlov:
Exkurze do města zapsaného na seznamu světového dědic-
tví Unesco
Termín: 07. 05. 2016 Cena: 690,-

Třeboň:
Procházka u rybníku Svět, prohlídka 
Schwarzenberské hrobky, procházka po hrázi rybníku Rož-
merk
Termín: 09. 10. 2016 Cena: 640,-

Šumava:
Z Kvildy k prameni Vltavy a na Bučinu: cca 20 km
Termín: 02. 07. 2016 Cena: 680,-

Kleť + Vyšší Brod + Lipno + Šumava – 2 dny:
1.den: Pěší túra z Holubova na nejstarší rozhlednu 
v ČR (cca 5km), prohlídka kláštera ve Vyšším Brodě, 
ubytování s polopenzí blízko vodní nádrže Lipno.
2.den: Celodenní výlet z Nové Pece k Plešnému jezeru, popř. 
na Plechý, kolem Schwarzenberského kanálu
Termín: 27.–28. 08. 2016 Cena: 1 300,-

PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň + pivovar:
Prohlídka pivovaru Pilsner Urquel s obědem v pivnici + 
prohlídka historického centra města
Termín: 22. 10. 2016 Cena: 580,-
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Kašperské hory:
Výlet po horách s návštěvou zříceniny hradu 
Kašperk (cca 10km)
Termín: 22. 05. 2016 Cena: 660,-

Starý Plzenec + Kladruby + Přeštice:
Exkurze do výrobny sektu Bohemia s degustací + prohlídka 
kláštera Kladruby + zastávka v rodišti Jakuba Jana Ryby
Termín: 30. 10. 2016 Cena: 670,-

Hrad Rabí + Velhartice:
Prohlídka zříceniny nejrozsáhlejšího hradu v ČR + hrad a zámek 
Velhartice
Termín: 29. 10. 2016 Cena: 670,-

Domažlice + Horšovský Týn + Černé jezero – 2 dny:
1.den: Chodské slavnosti v Domažlicích, poté ubytování s polopenzí.
2.den: Hrad a zámek v Horšovském Týně + výlet k největšímu 
jezeru v ČR
Termín: 13.–14. 08. 2016 Cena: 1 300,-

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Křivoklátsko:
Výlet po naučné stezce Brdatka, z Křivoklátu do Zbečna 
(cca 6‚5km) s prohlídkou hradu Křivoklát
Termín: 03. 09. 2016 Cena: 500,-

Škoda Mladá Boleslav + Mělník:
Prohlídka výrobních prostor továrny Škoda + historická část 
města Mělník spojená s vinobraním
Termín: 16. 09. 2016 Cena: 360,-

Kutná Hora + Sedlec:
Prohlídka historického centra a chrámu svaté Barbory (Unesco) 
v Kutné Hoře + katedrála a kostnice Sedlec
Termín: 15. 05. 2016 Cena: 410,-

Cesta kocoura Mikeše:
Nenáročný výlet vhodný i pro děti. Hrusice – Mnichovi-
ce – Myšlín – Struhařov – Klokočná – Světice – Říčany 
(cca 20km)
Termín: 04. 09. 2016 Cena: 450,-
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Karlštejn + zatopený lom Velká Amerika:
Prohlídka hradu + výlet k vápencovému lomu Velká Amerika
Termín: 25. 09. 2016 Cena: 450,-

Koněpruské jeskyně + zámek Konopiště:
Exkurze do hlubin Koněpruských jeskyň + prohlídka zámku 
Konopiště
Termín: 08. 05. 2016 Cena: 550,-

PRAHA
Petřín + plavba po Vltavě:
Lanovkou na Petřínskou rozhlednu, návštěva zrcadlového blu-
diště + plavba po Vltavě
Termín: 30. 09. 2016 Cena: 390,-

NĚMECKO
Orlí Hnízdo + Königssee + Salzburg – 2 dny:
1.den: Výlet do horského sídla Adolfa Hitlera, jízda speciální 
busem, výtah nacist. vůdce, horská procházka + projížďka po 
jezeře Königssee, ubytování s polopenzí.
2.den: Prohlídka Salzburgu na cestě domů
Termín: 05.–06. 07. 2016 Cena: 2 100,-

Tropical Island:
Zájezd za koupáním na Tropické ostrovy, které leží 70 km 
od Berlína
Termín: 03. 04. 2016 Cena: 590,-

Königstein + Bad Muskau:
Prohlídka pevnosti Königstein + zahrady u zámku (Unesco) 
v lázeňském městečku Bad Muskau
Termín: 11. 06. 2016 Cena: 490,-

Postupim:
Prohlídka rokokového zámku Sanssouci, který je zapsaný na 
seznamu světového dědictví Unesco
Termín: 17. 11. 2016 Cena: 740,-
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Oybin + Jonsdorf + Luž:
Prohlídka hradu a kláštera v městečku Oybin + motýlí dům 
v nedalekém Jonsdorfu + výlet na nejvyšší horu Lužických 
hor – Luž
Termín: 21. 05. 2016 Cena: 250,-

Zittau:
Výlet za nákupy do Německa
Termín: 02. 04. 2016
Termín: 19. 11. 2016 Cena: 190,-

Bautzen – Velikonoce:
Velikonoční jízda křižáků na koních a shazování vajíček
Termín: 27. 03. 2016 Cena: 350,-

Moritzburg + Míšeň – Advent:
Prohlídka zámku Moritzburg + porcelánky v Míšni + historické 
památky města a adventní trhy
Termín: 03. 12. 2016 Cena: 550,-

Görlitz – Advent:
Prohlídka historických památek města Görlitz + adventní trhy
Termín: 10. 12. 2016 Cena: 250,-

Advent na jezeře Wolfgangsee – Advent:
St.Gilgen + Strobl + St.Wolfgang
Termín: 17. 12. 2016 Cena: 1 100,-

POLSKO
Krakov + Wieliczka:
Prohlídka historické části města (Unesco) + solné doly Wie-
liczka
Termín: 30. 04. 2016 Cena: 990,-

Wroclav – Advent:
Prohlídka historických památek města Wroclav + adventní 
trhy
Termín: 26. 11. 2016 Cena: 590,-
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Jelenia Gora:
Výlet za nákupy do Polska
Termín: 09. 04. 2016
Termín: 12. 11. 2016 Cena: 330,-

RAKOUSKO
Vídeň:
Putování po památkách hlavního města Rakouska
Termín: 23. 04. 2016 Cena: 970,-

Údolí Wachau:
Městečko Krems, na soutoku Kremže a Dunaje. Výletní lodí 
po Dunaji úžasnou krajinou Wachau (UNESCO). Klášter Go-
ttweig, zříceniny hradu Durnstein, Weissenkirchen, Aggstein 
i Willendorf, místo nálezu rakouské Venuše. Městečko Melk 
s klášterem.
Termín: 28. 09. 2016 Cena: 1 100,-

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE TULAČKA, s. r. o.
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního 
ruchu společnosti Tulačka ck, s. r. o. (dále jen Tulačka ck) se sídlem ulice 5. května 
170/17, 460 01 Liberec, IČO 04312732 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 36112. Všeobecné smluvní podmín-
ky Tulačka ck tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem 
a Tulačka ck. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře s cestovní kanceláří smlouvu 
o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je 
i osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených níže.

2. SMLUVNÍ VZTAH
Cestovní smlouvou se CK zavazuje, že zákazníkovi/kům (objednateli zájezdu, účast-
níkovi/kům zájezdu – osobám, v jejichž prospěch byla cestovní smlouva 
uzavřena – dále jen zákazník) poskytne zájezd, dopravu a jiné služby a zá-
kazník se zavazuje, že zaplatí dohodnutou cenu zájezdu a ostatních smlu-
vených služeb.Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě uzavřené 
cestovní smlouvy mezi zákazníkem (objednavatelem) a CK.V případě rozporu mezi 
podmínkami sjednanými v cestovní smlouvě a podmínkami uvedenými v katalogu 
nebo ve Všeobecných smluvních podmínkách (dále jen VSP), platí podmínky sjed-
nané v cestovní smlouvě, které mají přednost před podmínkami v katalogu (elektr. 
katalogu) a ty před VSP.

3. REZERVACE ZÁJEZDU, ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLADY
Zájezd si zákazník může rezervovat v prodejních místech Tulačka ck a dále u všech 
provizních prodejců označených jako prodejce zájezdů Tulačka ck. Závazná rezerva-
ce – zaknihování zájezdu, objednání služby – vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné 
a podepsané Smlouvy o zájezdu a prohlášením, že je zákazník plně seznámen s těmi-
to Všeobecnými smluvními podmínkami a souhlasí s nimi. U nezletilých dětí do 18-ti 
let musí Smlouvu o zájezdu podepsat i zákonný zástupce. Za smluvní závazky dalších 
přihlášených ručí zákazník jako za své vlastní. – Zákazník je odpovědný za dodržování 
pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů všech zemí, přes něž se cestuje, ja-
kož i země, do níž se cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek. – Zákazník 
je povinen mít u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady o zaplacení a na požá-
dání je předložit ke kontrole pracovníkům CK. – Zákazník je povinen řídit se písemný-
mi pokyny pro účastníky zájezdu, pokyny delegáta zájezdu a průvodce a dodržovat 
stanovený program. – Zákazník nemá právo na žádné jiné plnění a služby než ty, 
které tvoří součást zájezdu, resp. Výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny 
zájezdu. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvise-

jících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v za-
hraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) jsou službami, které může CK poskytnout jen 
na podkladě objednávky a následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.

4. CENA ZÁJEZDU A JEJÍ ÚHRADA
-  Cenu zájezdu platí zákazník v hotovosti, a to pouze v provozovnách CK nebo bankov-

ním převodem (popř. složenkou) na účet CK uvedený v cestovní smlouvě.
-  Zákazník je povinen celou cenu zájezdu uhradit tak, aby byla nejpozději 30 dnů před 

datem zahájení zájezdu složena v provozovnách CK nebo připsána na účet CK.
-  Zákazník souhlasí s tím, že CK je oprávněna požadovat uhrazení zálohy ve výši 

stanovené cestovní smlouvou, nebo katalogem, jinak ve výši 5 000 Kč za každého 
účastníka zájezdu – dospělou osobu a 1 000 Kč za každého účastníka zájezdu 
mladšího 12 let. U zájezdů v celkové ceně do 10 000 Kč činí záloha 50% ceny 
zájezdu. Záloha je splatná nejpozději 7 dnů od uzavření cestovní smlouvy zákazní-
kem (i za osoby, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena). U zájezdů na zvláštní 
objednávku (individuální, na vyžádání) je CK oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy 
až ve výši 100% ceny zájezdu.

-  Je-li zřejmé, že cestovní smlouva bude uzavřena v době kratší než 30 dnů před 
datem zahájení zájezdu, je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu v den uza-
vření cestovní smlouvy.

-  CK má právo na zaplacení celé ceny zájezdu a celé ceny ostatních služeb v ceně zájez-
du nezahrnutých před jejich poskytnutím. Bez úplného zaplacení ceny zájezdu a ostat-
ních služeb v ceně zájezdu nezahrnutých nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí 
zájezdu a služeb) ze strany CK. Případné slevy vyhlášené CK po datu uzavření cestovní 
smlouvy nemají vliv na cenu platnou v době uzavření cestovní smlouvy.

-  V případě, že zákazník uhradí na základě vlastního rozhodnutí jakoukoli část ceny 
zájezdu proviznímu prodejci (nikoliv CK), činí tak na vlastní nebezpečí. CK bude mít 
jeho povinnost uhradit cenu zájezdu za splněnou až okamžikem, kdy jí bude cena 
zájezdu předána, resp. připsána na účet.

Tulačka ck má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zá-
jezdu nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu v případě, že dojde v mezidobí ke 
zvýšení ceny za dopravu v návaznosti na zvýšení cen pohonných hmot nebo plateb 
spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo směnného kurzu čes-
ké koruny vůči konvertibilním měnám použitého pro stanovení ceny zájezdu v průmě-
ru o více než 5%. Tulačka ck cenu upraví přiměřeně tomuto zvýšení cen, plateb či kur-
zu. Oznámení o zvýšení ceny zájezdu zašle CK zákazníkovi poštou nebo elektronicky, 
nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Navýšení ceny zájezdu dle tohoto článku je 
zákazník povinnen doplatit CK nejpozději ve lhůtě stanovené platebními podmínkami.
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5. ZMĚNY CESTOVNÍ SMLOUVY
-  Realizace zájezdu je vždy podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. 

CK je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen z méně jak 75%. Písemné 
oznámení o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků 
je CK povinna odeslat zákazníkovi (objednavateli zájezdu) nejpozději 5 dnů před 
datem zahájení zájezdu.

-  Změny cestovní smlouvy ze strany zákazníka: před zahájením zájezdu může 
zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba 
v oznámení uvedená. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, 
že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Zákazníkem se nový zákazník stává 
dnem, kdy je oznámení doručeno CK, to vše však za podmínky, že tato změna je 
uskutečnitelná (např. s ohledem na lhůtu pro zajištění víza atd.). CK je oprávně-
na po zákazníkovi (stávajícím zákazníkovi) požadovat poplatek za realizovanou 
záměnu (změna letenky) a náklady s tím spojené (např. náklady na víza nového 
zákazníka). Původní a nový zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení 
ceny zájezdu a úhradu nákladů. Poplatky jsou účtovány za každého účastníka.

-  Změny cestovní smlouvy ze strany CK:
a) před započetím zájezdu:
–  CK je oprávněna z objektivních důvodů změnit program zájezdu, přesunout dobu 

jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, ubytování či další sjednané podmínky. 
Takovéto změny je povinna zákazníkovi oznamovat, včetně návrhu nové ceny. Po-
kud zákazník nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn cestovní smlouvy od 
cestovní smlouvy neodstoupí, pak platí, že s navrženými změnami souhlasí. Od-
stoupí-li zákazník z tohoto důvodu od cestovní smlouvy, má právo požadovat uza-
vření nové cestovní smlouvy na jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní 
cestovní smlouvě (je-li v nabídce CK), jinak mu CK vrátí uhrazenou část zájezdu.

–  dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v důsledku 
mimořádných okolností ke změně (zpoždění) odjezdu, které nemůže CK ovlivnit, 
vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti, a autobu-
su. V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn 
nemohly být vyčerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly 
zákazníkovi vzniknout.

b) v průběhu zájezdu:
CK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb, je-li 
to z naléhavých důvodů nezbytně nutné a není možno dodržet stanovený program 
a poskytnout původně objednané služby. V takovýchto případech je CK povinna:
–  zajistit náhradní program a služby ve stejném nebo vyšším rozsahu a kvalitě
–  upravit cenu zájezdu v závislosti na provedených změnách programu a slu-

žeb a vrátit účastníkovi rozdíl v ceně, byly-li náhradní služby poskytnuty 
v nižším rozsahu.

6. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
-  Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy a důvodem odstoupení není porušení 

povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo Občanským 
zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu 
z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je CK po zákazníkovi, se kterým se takto 
cestovní smlouva ruší a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, 
oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené cestovní smlouvou 
a není-li výslovně odstupné stanoveno, pak v následující výši:

a)  10% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od uzavření cestovní smlouvy do 40 dní 
včetně před zahájením zájezdu,

b)  40% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 39 dní do 30 dní včetně před zahá-
jením zájezdu,

c)  60% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 29 dní do 20 dní včetně před zahá-
jením zájezdu,

d)  80% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 19 dní do 10 dní včetně před zahá-
jením zájezdu,

e)  100% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 9 dní a méně před zahájením zájezdu 
(platí i pro případ nenastoupení zájezdu)

Poznámka: Za „cenu zájezdu“ se považuje cena mimo „pojištění“ (zejm. „pojištění 
storna zájezdu“). Výpočet odstupného se provádí z ceny zájezdu mínus pojištění.
-  CK je oprávněna od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu odstoupit:
a)  z důvodu zrušení zájezdu
b)  pokud bude zákazník (objednavatel zájezdu) v prodlení s úhradou dohodnuté 

zálohy nebo doplatku ceny zájezdu, nebo z důvodu porušení povinnosti zákaz-
níka. V takovém případě je CK po objednavateli zájezdu oprávněna požadovat 
zaplacení odstupného. Pro výši odstupného a lhůty se přiměřeně použijí usta-
novení odstavce 1 čl. V.

-  CK je oprávněna od cestovní smlouvy v průběhu zájezdu odstoupit v případě 
závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu účastníkem 
zájezdu a dále v případě závažného porušení přepravních předpisů, hotelového či 
ubytovacího řádu, narušení programu nebo průběhu zájezdu účastníkem zájezdu. 
Průvodce zájezdu či delegát je pak oprávněn takového účastníka ze zájezdu vyká-
zat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb. – CK má právo odečíst odstupné 
ze složené zálohy nebo zaplacené ceny.

7. REKLAMACE
-  CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní 

smlouvy.
-  Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále 

jen reklamace) jsou upraveny zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ze-
jména pak § 852i, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

-  Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode 
dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Doporučujeme její 
uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to proto, že uplatnění reklamace na 
místě umožňuje cestovní kanceláři, resp. jejímu delegátovi, zajistit odstranění 
vady, s odstupem času je průkaznost i objektivnost posouzení a řádné vyřízení 
reklamace velmi obtížné a ne vždy možné.

-  Cestovní kancelář je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv svojí provozov-
ně, v jejím sídle a dále i prostřednictvím svého delegáta, resp. pověřeného 
zástupce v zahraničí.

-  Cestovní kancelář je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy 
zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

-  Povinností zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyřízení 
reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále 
umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li předmětem rekla-
mace ubytovací služba) apod.

-  Lhůta pro vyřízení reklamace cestovní kanceláří je 30 dnů.
-  Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo 

cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle předchozího 
odstavce zachovány, pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující 
cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

-  CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž 
organizátorem není CK.

-  Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo 
zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu autobusu dle pokynů 
CK apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

8. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
-  Na základě smlouvy s pojišťovnou CK zajišťuje pro své zákazníky formou příplatku 

cestovní pojištění a pojištění storna cesty a nevyužité dovolené.
-  Podrobnější informace o cestovním pojištění a o pojištění storna cesty a nevyužité 

dovolené je k dispozici v CK a na webových stránkách Tulačka ck.
-  V případě zakoupení cestovního pojištění klientem přímo jako součásti cestovní 

smlouvy, je CK klientovi nápomocna v řešení pojistných událostí, a to i v destinaci 
prostřednictvím svého delegáta/průvodce. U pojistných smluv, které klient neza-
koupí přímo jako součást zájezdu (od CK), ale individuálně, CK není oprávněna 
a ani nemůže při řešení pojistných událostí poskytovat pomoc (s výjimkou rychlé 
pomoci v nouzi).

-  CK není oprávněna vstupovat do vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou, působí 
pouze jako prostředník pro sjednání pojistné smlouvy a smluvní vztah v oblasti 
pojištění vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem.

9. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE
-  CK má uzavřenou s „pojišťovnou“ (v souladu se zákonem) pojištění záruky v dů-

sledku úpadku cestovní kanceláře. Pojištění se sjednává pro případ, kdy cestovní 
kancelář z důvodu svého úpadku:

a)  neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, 
pokud je tato součástí zájezdu,

b)  nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se 
zájezd neuskutečnil, nebo

c)  nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně uskuteč-
něného zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

-  Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK, přecházejí na pojišťovnu až do výše 
plnění, které mu pojišťovna poskytla.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře jsou účinné ode dne 

31. 10. 2015 a jsou součástí cestovní smlouvy.
-  Ukáže-li se jakékoli ujednání těchto podmínek nebo cestovní smlouvy neplatným, 

nemá to vliv na platnost ujednání ostatních.
-  Zákazník souhlasí s tím, aby CK ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jí za účelem zajiš-
tění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace 
služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CK. Za tímto 
účelem budou data zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhla-
su, po uplynutí této lhůty pro účely daňové, účetní a archivační.



Vy cestujete, 
my se staráme

Jsme skuteční specialisté 
na cestovní pojištění

 �  s nejširší pojistnou ochranou na trhu
 �  s unikátním konceptem péče a služeb před cestou, během ní i po návratu
 �  s vlastní asistenční centrálou dostupnou po celém světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 �  s Euro-centry v turistických destinacích řešícími nouzové situace přímo v místě pobytu
 �  se vstřícnou a bezkonkurenčně rychlou on-line likvidací škod do 7 pracovních dnů

www.ERVpojistovna.cz
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