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DOVOLENÁ 5. ČÁSTDOVOLENÁ 5. ČÁST

Vážení čtenáři,
V seriálu článků „JEDEME NA DOVOLENOU“  Vám v jednotlivých tématech radíme, jak úspěšně zvládnout výběr své dovolené. Máme 
za sebou již kapitoly s názvy 1) „POJEDEME SAMI, NEBO S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ ?“  a  2) U KTERÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘE 
SI VYBRAT SVOJI DOVOLENOU ???   Dnes dokončíme rady:

JEDEME NA DOVOLENOU !!!

JAK SPRÁVNĚ ČÍST KATALOGY
CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ?   (5. část) 

Ve čtvrté části jsem Vám popsal:
1)   STABILITU INFORMACÍ 
 JEDNOTLIVÝCH KATALOGŮ 
 A NABÍDEK
a) Jaké informace se mohou 

měnit ? Téměř šestiměsíční 
předstih přípravy katalogů 
může způsobit, změny proti 
realitě. Změny ovlivňují tyto 
faktory:  změna kurzu české 
koruny, změna ceny pohon-
ných hmot, energie, potravin, vybavenosti 
jednotlivých hotelů a změna rozsahu poskyto-
vaných služeb.

b) Co mohou změny udělat s cenou ? Souhrn 
výše uvedených změn může ovlivnit ceny 
zájezdů oběma směry, a proto doporučuji si 
vždy u prodejce dovolené následně cenové 
podmínky a rozsah nabízených služeb ověřit !  

c) Ověřování katalogových informací. Každý 
solidní prodejce může jediným náhledem do 
aktualizované nabídky organizátora zájezdu 
na internetu ihned zkontrolovat jestli nedošlo 
k nějakým změnám proti tištěné katalogové 
nabídce. V případě, že není internet „po ruce“, 
je možno kontaktovat telefonicky organizátora 
zájezdu na jeho rezervačním dispečinku. 

2)  JAK HLEDAT V KATALOGU 
 NEJLEVNEJŠÍ DOVOLENOU ?
a) Chci to nejlevnější ! nezáleží-li vám na místě 

pobytu, tak vyčkejte na doprodej zájezdů, 
který bývá pod označením „LAST“. Slevy pak 
mohou dosahovat až do výše 30% z původní 
ceny (na www.atis.cz jsou tyto doprodejové 
slevy ve výši až 50% !)

b) Chci výhodně nakoupit konkrétní zájezd ! 
Uplatněte nabízené slevy a výhody ! které se 
v katalogu nabízejí. Můžete ušetřit  5 až 20 % 
!  

c) Dovolená poštou až do domu – využití služeb 
zásilkové CA . 

 V poslední době se nabízí ještě jedna možnost  
cenově zvýhodněného nákupu Vaší dovolené. 
Nemusíte nikam chodit, nebo jezdit. Svoji 
dovolenou si můžete vybrat a objednat od 
pracovního stolu, ze svého obývacího pokoje 
uprostřed domácí pohody. Stačí Vám k tomu 
jen Váš telefon nebo počítač. Vše se s Vámi 
dále vyřídí telefonem, e-mailem a poštou ! 
Bezhotovostní platba na bankovní účet. Do tří 
dnů po zaplacení ceny vybrané DOVOLENÉ 
obdržíte ubytovací poukaz - ale je to možné 
i rychleji !!

 Jde o naprostou obdobu zásilkového prodeje 
spotřebního zboží prostřednictvím katalogu, 
letáčků a jiných propagačních aktivit

 Tyto zásilkové cestovní agentury zprostředkují 
prodej ověřených zájezdů renomovaných tou-
roperátorů, kteří za ně nesou plnou odpověd-
nost (díky povinnosti vlastnit koncesní listinu, 
jejíž součástí je i povinné smluvní pojištění pro 
případ úpadku CK).  

 Další výhodou těchto nabídek je skutečnost, že 
za Vás sledují široké spektrum nabídky rekre-

ačních pobytů a dovolené. Vybírají pouze ově-
řené ubytovatele a tuto nabídku dále analyzují 
a třídí. Výsledkem jsou jakési virtuální kata-
logy podle typu dovolené, např. „Dovolená 
s dětmi“, „Seniorská dovolená“,  „Dovolená 
pro vozíčkáře“, „Víkendové pobyty“, „Týden 

již za 1980,-Kč“, „Wellness dovo-
lená“ aj.
 Zájezdy z nabídky zásilkové 
CA pak můžete pořídit o cca 5 
– 10 % levněji, než z katalogu 
cestovní kanceláře, která prodává 
v klasické „kamenné prodejně“. 
Může si to dovolit díky úspoře 

nákladů, které např. při provozování reprezen-
tační prodejny dosahují nemalé výše a tyto si 
pochopitelně konkurence musí „rozpustit“ do 
cen svých zájezdů. Obrovskou výhodou je dále 
časová úspora, neboť Vám odpadá docházení 
k prodejci a jak jistě dnes všichni víme „čas 
jsou peníze !!!“ 

Doporučuji nahlédnout, např. na
  www.DovolenaDomu.cz ,  
 www.LevnePobyty.cz ,    
 www.LevnaRekreace.cz ,  
 www.LevneDovolene.cz ,
Když se nyní vrátíme k názvu mého článku „JAK 
SPRÁVNĚ ČÍST KATALOGY CK ?“, tak už nyní 
mohu odpovědět krátkou rekapitulací. Doporučuji 
se na kontakt s katalogem CK předem připravit 
tím, že si jasně definujte požadavky na svoji dovo-
lenou. Pak už Vám zbývá „jen“ detailně katalogy 
číst, hledat a porovnávat. Pokud se ovšem neroz-
hodnete, že tento výběr za Vás, na základě Vašich 
jasně definovaných požadavků, provede prodejce. 
Je to skoro jako s vymalováním bytu.  Buďto se do 
toho pustíte sami, nebo si zavoláte malíře !.  

Než to však uděláte, nechte se inspirovat nejčastěj-
šími doporučenými postupy, které připravujeme 

do témat:
 „JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT POBYT 

PRO DOVOLENOU S DĚTMI DO 15 LET 
?“

 „JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT POBYT 
PRO DOVOLENOU OD 50 LET ?“

 „ZVOLIT RADĚJI  POBYT V LÁZNÍCH 
NEBO VE WELLNESS HOTELU ?“

 „DOVOLENÁ SE PSEM - 
NEZAPOMEŇTE DOMA SVÉHO PSA 
A KOLO !“

 „LYŽOVÁNÍ S KOUPÁNÍM – Z LYŽÍ 
ROVNOU DO BAZÉNU !“

 „REKREACE ROH – DOVOLENÁ 
V TATRÁCH JAKO TENKRÁT“

 „PENDOLÍNEM NA VÍKENDY DO 
ČESKÝCH A MORAVSKÝCH MĚST“

Až Vám bude všechno jasné, tak už si můžete 
svoji dovolenou již klidně objednat. Praktické 
rady zpracováváme do témat:. 
 „JAK SI SPRÁVNĚ OBJEDNAT 

A ZAPLATIT SVOJI DOVOLENOU“.
 „OBSAHUJE NAŠE DOVOLENÁ TO 

SPRÁVNÉ POJIŠTĚNÍ ?“
 „JAK SPRÁVNĚ REKLAMOVAT 

NEKVALITNÍ SLUŽBY NA DOVOLENÉ“
Ale toto všechno si rozebereme v některém 
z příštích dílů tohoto miniseriálu „JEDEME NA 
DOVOLENOU“.  Sledujte proto další vydání 
svého čtrnáctideníku 

Petr Krč, Obchodní a produkční ředitel, Cestovní 
kancelář ATIS a.s. specialista na rodinnou dovole-
nou v ČR, SR  a v maďarských termálech.  Více 
na www.atis.cz .

Rád odpovím na Vaše případné otázky a téma-
ta, která Vás zajímají. Zasílejte mi je, prosím, 
na adresu:
CK ATIS a.s., Fügnerova 7,   
792 11 Bruntál, krc@atis.cz 

REZERVACE POBYTŮ:
po-pá 7.00 - 18.30

TEL: 554 787 111

Vše s Vámi vyřídíme
telefonem a poštou

Mimo výše uvedenou ukázku z nabídky cca 400 pobytových míst, doporučujeme nahlédnout 
do níže uvedených virtuálních katalogů, které jsou soustředěny na WWW.ATIS.CZ

VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE na WWW.ATIS.CZ KLIKNI NA VIRTUÁLNÍ KATALOGY VYBER A JEĎ !

SLEVA

ZA VČASNÝ NÁKUP

až20%
„FIRST“

KRKONOŠE - „ŠPINDL ZA BABKU“
4 DNY S POLOPENZÍ za 1 295,-4 DNY S POLOPENZÍ za 1 295,-

H 1066   Hotel*** LENKA SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (včetně pojištění):
Ubytování: 2 - lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, Spr.+WC, SAT/TV, telefon.
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetových stolů, večeře 2 chodové menu.
Dále pro Vás ZDARMA: parkování, úschova vlastních kol.
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LAST termíny 07.09.  -  10.09. 08 nebo  14.09.  -  17.09. 08
(ne - st) 28.09.  -  01.10. 08 nebo 12.10.  -  15.10. 08

AKČNÍ  NABÍDKA
1 295 Kč/osoba na lůžku s polopenzí
1 195 Kč/osoba na přistýlce s polopenzí


