
O.S.  Naši vážení zákazníci a příznivci ! 

 
a) POZVÁNÍ – udělejte si výlet na brněnské Výstaviště – DOVOLENÁ s veletržní slevou až 52% 
Zveme Vás do žlutého stánku cestovní kanceláře ATIS na brněnské Výstaviště.  
Pátek, sobota + neděle (20.,21. a 22. ledna) na Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „GO 2017“ a  „REGIONTOUR“ 

Vezměte s sebou rodinu, přátele,  doporučte svým známým !    

  

b) VSTUPNÉ PRO VÁS SE SLEVOU  
při registraci na webových stránkách  www.bvv.cz/go-regiontour 

 

Na základě předběžné internetové registrace získáte zvýhodněné vstupné se slevou oproti 
běžné ceně vstupenky!  
  
Postup registrace návštěvníka: 

 jděte na stránky www.bvv.cz/go-regiontour 
 klikněte na banner REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ, 
 zadejte Váš e-mail  
 zadejte registrační kód BONUSGO2017  
 vyplňte zobrazený formulář a odešlete 

Potvrzení registrace a voucher (_pdf) obdržíte e-mailem, kterým se prokážete u pokladny 
Výstaviště.  
V případě problémů s registrací vstupenky, volejte na Helpdesk tel.: +420 541 152 520 
 

 

 

c) VYHRAJTE POBYT PRO 2 OSOBY NA LIPNĚ 

Hotel RACEK - (pro 2 osoby na 3 dny / 2 noci s možnosti prodloužení za příplatek) 
Navštivte nás ve stánku ATIS a vyplňte si jednoduchou anketu.  Losovat vítěze budeme z anketních lístků v neděli 
22.1.2017  ve 14,00 hod.  V případě, že pobyt vyhrajete a nebudete u losování přítomni, oznámíme Vám výhru 
telefonem a následně Vám ji zašleme. Anketní lístek je v příloze.   
       

 

Pro pomoc s vyplněním si prolistujte katalog.  
 
Listujete v nich navigačními tlačítky a pomocí aktivních 
odkazů se snadno dostanete na jednotlivé hotely (zájezdy) 
s možností okamžité on-line rezervace přímo  
na stránkách www.atis.cz   
 
http://www.atis-online-katalogy.cz/zima_2017/strana-1/  
 
http://www.atis-online-katalogy.cz/leto_2017/strana-1/  
 
 

 

 

d) SLEVY PRO VÁS 
Na vybrané pobyty veletržní SLEVA až  52 !!! –  (v příloze)   další slevy viz ZDE -  http://www.atis.cz/aktualni-slevy/  
 

Bonusy k pobytům   (Kupóny k uplatnění bonusu budou přiloženy zákazníkovi k pobytovému voucheru) najdete ZDE    
- SLEVA 20 % na zboží LITEX  
- SLEVA 10 % na doplňky stravy od Zdravetuky.cz 
- SLEVA 500,- Kč kupón na nákup domácí solné jeskyně SALIN 
- SLEVA 10% na nákup sýrů a jídla v areálu „KOZÍ VRŠOK“ - Ivachnová u Bešeňové (při cestě do Tater) 
- SLEVA 10% na konzumaci v restauraci KFC – Praha Průhonice (v blízkosti Aquaparku Čestlice) 
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http://www.domacisolnajeskyne.eu/
http://www.kozivrsok.sk/
http://www.kfc.cz/restaurace/cestlice_pruhonice/kfc_praha_4_pruhonice
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e) DÁRKY PRO VÁS !  - SLAVÍME LETOS 26 LET !  
MÁME PRO VÁS dále, např. DOTOVANÉ TÝDENNÍ POBYTY JIŽ ZA 2 990,- Kč S POLOPENZÍ A PROCEDURAMI 
VE VYBRANÝCH TERMÍNECH ROKU 2016 v Karlových Varech, Piešťanech, Bojnicích, Ružbachy, Luhačovice, 

v Klatovech, Tatrách aj.   
 
Doporučujeme např. týden v luxusním Park hotelu MORRIS**** s polopenzí jen za 2990,-  Podrobnosti a další 

nabídky ZDE  nebo na stánku !!!!!!   

     

 
f) JAK SI VYBRAT SVOJI DOVOLENOU 
Zastavte se a posaďte se v pavilonu F před pódiem ACK ČR na prezentaci CK ATIS na téma  TIPY PRO VÁS 
 

Pátek:     14:00 – 15:00 Pobyty v Maďarsku 
   17:00 – 18:00 Pobyty na Slovensku 
 
 
 
Doporučujeme 

g) RETRO REKREACE – „ANDĚL NA HORÁCH“ !    - nenechte si ujít 
Tuto recesní dovolenou  - „Rekreace ROH – dovolená v Tatrách jako tenkrát“ najdete jen u nás. Koná se ve Vysokých 
Tatrách v hotelu Morava v Tatranské Lomnici (pozor !! od ledna 2014 má hotel  nově repasované pokoje a 
koupelny).  Pobytu se zúčastnilo již více než 3 400 nadšených rekreantů. Vše je dobrovolné. Můžete všechno – 
nemusíte nic !  
 
Podívejte se na video o pobytu:  https://www.youtube.com/watch?v=-P0QZzu8WrQ&feature=player_embedded  
 
Seberte své známé a vyrazte do svých mladých let - Více ZDE 

 
 

 

http://www.atis.cz/vypis-produktu-tema/tyden-za-2990/?CatalogueID=45&Katalog=Ano
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h) JAK POBYTY SE SLEVOU REZERVOVAT  
V případě Vašeho zájmu reagujte, prosím, rezervací pobytu na www.atis.cz     
Potřebujete-li pomoci, volejte 554 787 111 (po-čt 7,30 – 18,00,  pá. do 17,00 hod.). Rádi Vám poradíme a s rezervací 
pomůžeme.   Doporučujeme brzkou rezervaci pokojů:    
  
 

ch) NOVINKA  „CHCI TO LEVNĚ“  - sledujte průběžně  vyplatí se !!! 

kliknutím na www.ChciToLevne.cz  získáte aktuální nabídku zvýhodněné dovolené s výraznými slevami.  Tato 
nabídka se průběžně obměňuje  a nebývá obvykle k rezervaci déle než 10 – 14 dnů.. Zde si můžete pobyty po dobu 
24 hod denně vybrat, objednat i zaplatit (platba je možná rovněž platební kartou). 

 

i) VYBÍREJTE Z DALŠÍ NABÍDKY – (klikni na název pobytu) 

LYŽOVÁNÍ S KOUPÁNÍM - lyžařské areály poblíž bazénů, termálů, aquaparků.   
VALENTÝN - překvapte partnera romantickou večeří při svíčkách, společnou koupelí ap.    
VELIKONOCE – vyzkoušejte „svátky jara“ mimo domov.   
DOTOVANÉ POBYTY - TÝDEN S POLOPENZÍ JIŽ ZA 2990,- Kč !  - Tatry, lázně.   
DOVOLENÁ ZA BABKU - nabídka týdenní dovolené do 2990 Kč.       
DOPRODEJ POBYTŮ SE SLEVOU AŽ 50% - aktuálně na www.atis.cz   
RELAXAČNÍ VÍKENDY - celoročně pro skupiny i jednotlivce.   
DOVOLENÁ V TERMÁLECH – celoroční relax (SR, Maďarsko,Rakousko).   
REKREACE ROH - dovolená v Tatrách jako tenkrát - retro pobyt typu „Anděl na horách“.   
DOVOLENÁ S DĚTMI  do 15ti let s výhodami pro rodinnou dovolenou.   
DOVOLENÁ BEZ DĚTÍ –  relaxujte - každá minuta je pouze Vaše 
DOVOLENÁ PRO VELKOU RODINU – ubytujeme Vás v pokojích, kam se všichni vejdete 
DOVOLENÁ PRO ZRALÝ VĚK  od 50ti let - pobyt s výhodami pro seniory včetně dětí.   
DOVOLENÁ PRO JEDNOTLIVCE „SINGLE“ – „Jedu sám a nic nepřiplácím !“   
DOVOLENÁ S VOZÍKEM - bezbariérové pobyty pro každého.   
DOVOLENÁ SE PSEM - s námi můžete do označených pobytů s pejskem.   
DOVOLENÁ BEZ LEPKU – pobyty s upraveným jídelníčkem.   
DOVOLENÁ NA RYBÁCH - chlapi rybaří – rodina relaxuje.   
DOVOLENÁ NA HOUBÁCH - doporučíme vám pobyty s podmínkami pro houbaření. 
JÍST A SPÁT JAKO KNÍŽE – užijte si jedinečné kouzlo zámeckých hotelů   
POBYTY S PŘÍCHUTÍ PIVA – relaxujte v blízkosti regionálních minipivovarů – NOVINKA !!! 

 
Přejeme Vám úspěšný vstup no roku 2017 a těšíme se na viděnou. 

ATIS - Dovolená v Česko-Slovensku, maďarské termály, Rakousko. 
Člen Asociace cest. kanceláří ČR (ACK ČR), na trhu od roku 1990.  
 

ATIS a.s.,  
Fügnerova 7,   CZ-792 11 BRUNTÁL 
tel/fax +420 554 787 111,   

dispecink@atis.cz     www.atis.cz    FACEBOOK 
IČO: 253 511 17,    DIČ:  CZ 253 511 17, Zapsána v OR KS Ostrava, odd.B, vl.1252 
 

REZERVACE POBYTŮ:  (po-čt: 7,30 -18,00,  pá do 17,00 hod.)    

tel/fax +420 554 787 111,  dispecink@atis.cz 

 

  

 

 

 

 

 
              
 

 Po kliknutí  na příslušný plakátek se „propadnete“ do nabídky pobytů (elektronického katalogu), 
které odpovídají cílové skupině zákazníků, které plakát oslovil.  Odtud pak můžete přímo rezervovat 
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