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Afrika 11/19-10/20            DERTOUR 

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, okružní cesty, krátké cesty, obytné 

vozy/karavany, Drifters, transfery a výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

Pozor: pro některé hotely a okružní cesty platí odlišné 

storno podmínky dle systému. 

 

19.4 Game Reserves/Lodges, národní parky, letecká 

safari, safari, aktivní a turistické zájezdy 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 1 dne před začátkem cesty 90 % ceny.  

Pozor: pro jednotlivé kempy, lodges a safari platí 

odlišné storno podmínky dle systému. 

 

19.5 Cesty vlakem 

do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. dne před začátkem cesty 100 % ceny. 

 

19.6 Pronájem vozu od společností AVIS, Budget, 

Tempest, Europcar a Britz 

do 1 dne před začátkem pronájmu bude účtován 

poplatek EUR 26 za poukaz na pronájem. Stornování v 

den začátku pronájmu nemůže být zohledněno a 

náhrada ceny za pronájem není v tomto případě 

možná.
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Asien 11/19-10/20             DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia po 

fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace dlouhých 

cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených destinací kromě 

severní a střední Ameriky ve třídách N a P na letech do 

vzdálených destinací po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, okružní cesty, krátké cesty, transfery a 

výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Pronájem vozu 

do 1 dne před začátkem pronájmu EUR 26 za 1 poukaz na 

pronájem. Stornování v den začátku pronájmu nebo 

později nemůže být zohledněno, navrácení ceny za 

pronájem v těchto případech není možné.  

 

19.5 Mekong – okružní plavba; Vietnam & Kambodscha 

mit kolonialem Flair; Bhutan – Im Land des Drachens; 

hotely v Goa a Kerale; Belmond Road to Mandalay; 

Eastern & Oriental Express: 

do 90. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 89. do 42. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 41. do 11. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 10. dne před začátkem cesty 90 %.  

 

19.6 Říční okružní plavby s RV Pandaw; okružní cesty 

v Myanmaru; Dschunkenkreuzfahrt Südthailand; 

okružní plavby na katamaránu v Thajsku: 

do 61. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 60. do 46. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 45. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 

 

19.7 Star Clipper 

do 60. dne před naloděním 20 %, 

do 30. dne před naloděním 25 %, 

do 15. dne před naloděním 50 %, 

od 14. dne před naloděním 90 % ceny. 

 

19.8 Vnitrostátní lety v Číně, Indii, Thajsku a na 

Filipínách, nabídka letů v Indočíně, v Myanmaru a 

v kombinaci s Thajskem  

po fixní rezervaci 100 % ceny.
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Australien, Neuseeland, Südsee 04/20-03/21           DERTOUR

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat 

jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy SSDB, 

NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, Tuifly, 

Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss,  Qatar Airways  a Alitalia  

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech (kódy 

QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké a 

středně dlouhé cesty) příp. EUR 160 na osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy HSDB, 

KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %.  

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a TAP 

Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety za pevné ceny, které lze rezervovat pouze v 

kombinaci s pozemní službou 

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Německa a Rakouska se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (destinace v severní 

s střední Americe navíc i ve třídě T) a odlety ze Švýcarska ve 

všech třídách, lety British Airways do Evropy; Air Dolomiti, 

Icelandair, Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe 

a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss 

a United do destinací jižní Ameriky platí pro dlouhé cesty 

v třídě T, stejně jako do všech destinací v rámci dlouhých cest 

kromě severní a střední Ameriky v třídách N a P, 95 % ceny 

po fixní rezervaci.  

 

18.3 Hotely, cesty autem, okružní cesty, krátké cesty, 

obytné vozy a karavany, pronájem vozů Go Rentals a Jucy, 

trajekty, vnitrostátní lety ve Fran. Polynésii, transfery a 

výlety  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

18.4 Plavby lodí a potápěčské zájezdy (s výjimkou MS Paul 

Gauguin, Aranui, „Polynesia Dream“, Blue Lagoon Cruises), 

Premium resorty a lodges (s výjimkou Southern Ocean 

Lodge a Longitude 131), australské autobusové cesty 

v kombinaci s vnitrostátním letem (strana 14-51). 

do 42. dne před začátkem cesty 20%, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1 dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

18.5 Pronájem vozů (s výjimkou Go Rentals a Jucy)  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin před 

začátkem pronájmu. Stornování v den začátku pronájmu 

nebo později nemůže být zohledněno. Navrácení ceny za 

pronájem v tomto případě není možné. Na místě sjednané 

dohody nejsou platné.  

 

18.6 Plavby s MS Paul Gauguin, Aranui, „Polynesia Dream“, 

Blue Lagoon Cruises a Southern Ocean Lodge, Longitude 

131, cesty vlakem 

do 61. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 60. do 45. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 44. do 31. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 30. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 

 

18.7 Lety mezi Francouzskou Polynésií a Cookovými ostrovy 

po fixní rezervaci 100 % ceny. 

 

18.8 Australské autobusové cesty s Ghan a vnitrostátními 

lety 

do 61. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 60. do 42. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 41. do 31. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 30. do 16. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 15. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 
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Deluxe – Afrika, Orient, Indischer Ozean 11/19-10/20               DERTOUR

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10%, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

18.3 Hotely, okružní cesty, krátké cesty, Fly-In safari, 

transfery, výlety   

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

Pozor: pro některé hotely, camps, lodges, safari a 

okružní cesty platí odlišné storno podmínky dle 

systému. 

 

18.4 Plavby lodí  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1. dne před naloděním 90 % ceny. 

Pozor: pro některé hotely a okružní cesty platí odlišné 

storno podmínky dle systému. 
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Deluxe - Amerika 05/20-10/20          DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels  Airlines,  

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, okružní cesty, krátké cesty, vstupenky, 

transfery a výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

19.4 Plavby lodí  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1 dne před naloděním 90 % ceny. 
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Deluxe – Asien, Ozeanien 11/19-10/20              DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, okružní cesty, krátké cesty, vstupenky, 

transfery, výlety  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2 dní před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Plavby lodí  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1 dne před naloděním 90 % ceny. 

 

19.5 Vlak Orient Express 

do 55. dne před začátkem cesty 25 %, 

 od 54. do 21. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 20. do 3. dne před začátkem cesty 70 %, 

od 2 dní před začátkem cesty 80 % ceny. 
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Deluxe - Europäische Metropolen 11/19-10/20                  DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, transfery, výlety, vstupenky, ICE/TGV do 

Paříže a CityNightLine  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 DERTOUR vlakové jízdenky 

do 22. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 21. do 8. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 7. do 3. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 2 dní před začátkem cesty 80 % ceny. 
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Deluxe - Europa Nordafrika 05/20-10/20                DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, transfery, výlety, vstupenky, ICE/TGV do 

Paříže a CityNightLine  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

19.4 DERTOUR vlakové jízdenky (kromě „Bahn Spar“ 

tarifů) 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny DERTOUR vlakových 

jízdenek. U „Bahn Spar“ tarifů po fixní rezervaci není 

možné vrácení peněz.   
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Deluxe - Kreuzfahrten 04/20-03/21               DERTOUR

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

Tuifly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines,  

Swiss/Edelweiss,  Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) příp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety za pevné ceny, které je možné rezervovat jen 

s další pozemní službou 

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines,  Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro 

destinace v severní a střední Americe navíc ve třídě T) 

a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

18.3 Silversea 

do 60. dne před začátkem plavby 10 %, 

od 59. do 40. dne před začátkem plavby 20 %, 

od 39. do 30. dne před začátkem plavby 40 %, 

od 29. do 20. dne před začátkem plavby 60 %, 

od 19. do 1 dne před začátkem plavby 80 %,  

od 0. dne před začátkem plavby 95 % z ceny. 

Pro cestu kolem světa nebo segmenty platí odlišné 

podmínky. Lety z/do Ushuaia a Longyearbyen mohou 

být stornovány pouze při kompletním stornování 

rezervované plavby. Náhrada je možná pouze při 

stornování více než 60 dní před odjezdem. Storno 

poplatek za lety rezervované přes Silversea činí 100 %. 

 

18.4 Ponant 

do 151. dne před začátkem plavby 5 % max. EUR 300,  

od 150. do 91. dne před začátkem plavby 15 %,  

od 90. do 46. dne před začátkem plavby 25 %, 

od 45. do 31. dne před začátkem plavby 50 %,  

od 30. do 10. dne před začátkem plavby 75 %, 

od 9. do 1 dne před začátkem plavby 90 %, 

při nenastoupení na plavbu nebo stornu v den začátku 

plavby 95 % z ceny. 

Pro expediční okružní plavby (Antarktida, Arktida, 

Grónsko a Kanada) platí odlišné storno podmínky: 

do 211. dne před začátkem cesty 5 % max. EUR 300, 

od 210. do 151. dne před začátkem cesty 15 %,  

od 150. do 91. dne před začátkem cesty 25 %,  

od 90. do 46. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 45. do 31. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 30. do 1 dne před začátkem cesty 90 %, 

při nenastoupení na plavbu nebo stornu v den začátku 

plavby 95 % z ceny. 

 

18.5 SeaDream Yacht Club 

do 121. dne před začátkem cesty EUR 49,  

od 120. do 91. dne před začátkem cesty EUR 135 za 

osobu,  

od 90. do 46. dne před začátkem cesty 25 %,  

od 45. do 31. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 30. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 
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18.6 Crystal Cruises 

do 150. dne před začátkem cesty EUR 100,  

od 149. do 91. dne před začátkem cesty 5 %, 

od 90. do 46. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 45. do 31. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 30. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 

Pro cestu kolem světa nebo segmenty platí odlišné 

podmínky. 

 

18.7 Regent Seven Seas 

a) Plavby trvající méně než 15 dní, 

do 121 dní před začátkem cesty EUR 200, 

od 120. do 91. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 90. do 46. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 45. do 22. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 21. do 3. dne před začátkem cesty 90 %, 

od 2. dne před začátkem cesty až do storna v den 

začátku/nenastoupení na plavbu 95 % ceny. 

b) Plavby trvající 15 dní a více, 

do 181. dne před začátkem cesty EUR 200, 

od 180. do 151. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 150. do 75. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 74. do 51. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 50. do 22. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 21. do 3. dne před začátkem cesty 90 %, 

od 2. dne před začátkem cesty/nenastoupení na plavbu 

95 % ceny. 

 

18.8 Sea Cloud Cruises 

do 150. dne před začátkem cesty EUR 25,  

od 149. do 50. dne před začátkem cesty 25 %,  

od 49. do 22. dne před začátkem cesty 35 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 1. dne před začátkem cesty 80 %,  

odstoupení v den odjezdu 90 % ceny. 

 

18.9 Scenic Tours 

do 150. dne před začátkem cesty 3 %,  

od 149. do 91. dne před začátkem cesty 15 %,  

od 90. do 30. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 21. dne až do dne začátku cesty/nenastoupení cesty 

95 % ceny. 

 

18.10 Seabourn 

do 56. dne před začátkem cesty částka zálohy, 

od 55. do 28. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 27. do 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. do 1 dne před začátkem cesty 75 %,  

při nenastoupení na cestu v den začátku cesty 90 % 

ceny.  
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Deutschland 2020                DERTOUR

19.1 Prázdninové hotely, poznávací cesty autem, 

balíčky, vstupenky, DERTOUR vlakové jízdenky 

(kromě tarifů „Bahn Spar“) 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny DERTOUR vlakových 

jízdenek. U „Bahn Spar“ tarifů po fixní rezervaci není 

možné vrácení peněz.   

 

19.2 Prázdninové byty  

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) bude 

účtován poplatek za zpracování ve výši 20 % ceny 

pronájmu za ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty)  

50 % ceny pronájmu za ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

Tuifly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines,  

Swiss/Edelweiss,  Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) příp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

d) Lety se společnostmi Air France, Aer Lingus, 

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety za pevné ceny, které je možné rezervovat jen 

s další pozemní službou 

a) do 42 dní před začátkem cesty 20 %, 

od 41. dne do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. dne do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. dne do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. dne do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro 

destinace v severní a střední Americe navíc ve třídě T) 

a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako u všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P, 95 % ceny po fixní rezervaci. 
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Disneyland Paris 04/20-03/21    DERTOUR

19.1 Hotely, jednotlivé služby stejně jako ICE/TGV do Francie, DERTOUR jízdenky na vlak (kromě tarifu „Bahn Spar“) 

a letenky, které lze rezervovat pouze s pozemní službou  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den jízdy 100 % z ceny jízdenky na vlak (za ICE/TGV do Paříže a za DERTOUR vlakové jízdenky). 

„Bahn Spar“ tarify: po zpevnění rezervace není možné vrácení peněz. 

Lety se společnostmi Lufthansa, Austrian Airlines a Swiss/Edelweiss (v třídě K a L) po fixní rezervaci 95% ceny. 

 

19.2 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat pouze s pozemní službou  

a) Lety se společností Eurowings, Lufthansa, Austrian a Swiss/Edelweiss 

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

b) lety s Air France 

do 27. dne před začátkem cesty EUR 75 na osobu, 

od 26. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 

 

19.3 Lety, které lze rezervovat pouze s pozemní službou: 

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Německa a Rakouska se společnostmi Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss (ve třídě K a L) a odlety 

ze Švýcarska ve všech třídách, Luxair po fixní rezervaci 95%. 
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Europas Osten, Russland, Mittelasien 2020             DERTOUR

18.1 Prázdninové hotely, poznávací cesty autem, 

autobusem, studijní cesty, balíčky, transfery, výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

18.2 Prázdninové byty  

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) manipulační 

poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, resp. ceny na 

ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

18.3 DERTOUR vlakové jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. dne do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. dne do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. dne do 15. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 14. dne do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. dne do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 %,  

v den příjezdu 100 % ceny.   

 

18.4 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat 

jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy SSDB, 

NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, Tuifly, 

Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines,  

Swiss/Edelweiss,  Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech (kódy 

QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké a 

středně dlouhé cesty) příp. EUR 160 na osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy HSDB, 

KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.5 Lety za pevné ceny, které je možné rezervovat jen 

s další pozemní službou 

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve 

třídě K a L (u destinací v severní a střední Americe navíc ve 

třídě T) a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss 

a United do destinací jižní Ameriky platí pro dlouhé cesty 

v třídě T, stejně jako do všech destinací v rámci dlouhých cest 

kromě severní a střední Ameriky v třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

18.6 Vlak Zarengold 

do 92. dne před začátkem cesty 15 %,  

od 91. do 42. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 41. do 11. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 10. dne před začátkem cesty 90 % ceny.  

Pokud bylo vízum zařízeno přes DERTOUR, pak platí storno 

ve výši 100 %  

 

Poplatky za víza  

V případě storna nebo nenastoupení na cestu platí storno 

100 %. Pokud by byla okružní cesta zrušena kvůli nedosažení 

min. počtu osob (28 dní před začátkem cesty), poplatek za 

vízum je přesto nevratný. Více informací ohledně víz obdržíte 

po rezervaci ve Vaší cestovní kanceláři. 
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Familienurlaub ganz nah 2020             DERTOUR

18.1 Rodinné hotely, městské hotely, multiaktivní 

programy, balíčky, transfery, DERTOUR vlakové 

jízdenky (kromě „Bahn Spar“ tarifů)  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny za DERTOUR vlakové 

jízdenky. 

 

18.2 Prázdninové byty, chaty a apartmány  

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

18.3 Cyklistické a turistické cesty, aktivní tábory 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 8. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 7. do 3. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

18.4 Vstupenky  

Za vstupenky a prohlídkové trasy je účtován storno 

poplatek ve výši 100 % ceny. 

 

18.5 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

Tuifly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines,  

Swiss/Edelweiss,  Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) příp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.6 Lety za pevné ceny, které je možné rezervovat jen 

s další pozemní službou 

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací 

v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety 

ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 
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Fluss-Reisen 2020            DERTOUR

19.1 Říční plavby  

do 45. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 44. až 30. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 29. až 22. dne před začátkem plavby 50 %, 

od 21. dne před začátkem cesty 80 % ceny.  

Podmínky platí také pro všechny služby rezervované k 

říční plavbě, např. výletní balíčky, nápojové balíčky atd. 

 

19.2 DERTOUR vlakové jízdenky (kromě tarifu „Bahn-

Spar“), ICE a TGV do Francie 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2 dnů před začátkem cesty 80 % ceny,  

v den cesty 100 % ceny. 

Tarif „Bahn-Spar“: po fixní rezervaci 100 %. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10%, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

  

 

  



20 
 

Freizeit- und Ferienparks 2020               DERTOUR

18.1 Rezervace hotelů, jednotlivé rezervace, vlakové 

jízdenky (kromě „Bahn Spar“ tarifů) a City Cards 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny za DERTOUR vlakové 

jízdenky. 

„Bahn Spar“ tarify: po fixní rezervaci 100%. 

 

18.2 Prázdninové byty a domy 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

18.3 Vstupenky / výlety / transfery 

Na výlety a transferové služby platí odlišné storno 

podmínky dle rezervačního systému. Na vstupenky po 

vystavení voucheru platí storno poplatek 100 %. 

 

18.4 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.5 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Griechenland Zypern 04/20-10/20  DERTOUR 

19.1 Hotely, cesty autem, okružní cesty, okružní 

plavby, Island Hopping, transfery, DERTOUR vlakové 

jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den zahájení cesty 100 % ceny DERTOUR vlakové 

jízdenky. 

 

19.2 Pronájem vozu  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není 

možné. Na místě sjednané skutečnosti nejsou platné. 

19.3 Prázdninové apartmány 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.4 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.5 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny.
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Golfurlaub 04/20-10/20            DERTOUR

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89 dní před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u 

destinací v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

18.3 Hotely, prázdninové domy, aktivní programy, 

okružní cesty, výlety, transfery, speciální služby  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

Pro všechny hotely ve Spojených arabských 

emirátech, Ománu a jižní Africe platí následující 

odlišné storno poplatky: 

do 45. dne před začátkem cesty 25 %,  

od 44. do 30. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 21. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

18.4 Golfové služby  

do 45. dne před začátkem služby 25 %,  

44. až 35. den před začátkem služby 50 %,  

od 34. dne před začátkem služby 100 %.  

 

18.5 Golfové skupiny  

Pro skupiny mohou platit odlišné storno podmínky a 

být vyžadovány vyšší zálohy. 
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Gruppenreisen weltweit 11/19-12/20                DERTOUR

Storno podmínky k jednotlivým cestovním službám 

z katalogu: 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

U programů, které obsahují okružní plavbu, platí 

zvláštní storno podmínky: 

do 42 dní před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1 dne před začátkem cesty 90 % ceny. 
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Indischer Ozean 11/19-10/20                DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, okružní cesty, transfery, výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Plavby lodí  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od jednoho dne před naloděním 90 % ceny. 

 

19.5 Pronájem vozu  

Do 1 dne před začátkem pronájmu EUR 26 za 1 poukaz 

na pronájem. Stornování v den začátku pronájmu nebo 

později nemůže být zohledněno, náhrada ceny za 

pronájem v těchto případech není možná. 

 

  



25 
 

Irland Groβbritannien 2020           DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky platí 

pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech destinací 

v rámci dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky v 

třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, ubytovací šeky (B&Bs), cesty autobusem, 

autem, cesty vlakem, aktivní programy, výlety, 

transfery, speciální služby a trajekty  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

19.4 Prázdninové domy, obytné vozy a lodě 

do 45. dne před začátkem služby 25 %,  

od 44. do 35. dne před začátkem služby 50 %,  

od 34. dne před začátkem služby 80 %.  

 

19.5 Belmond Grand Hibernian a Royal Scotsman 

do 56. dne před začátkem cesty 15 %,  

od 55. do 21. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 20. do 3. dne před začátkem cesty 70 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 100 %. 

 

19.6 Pronájem vozu 

Do 1 dne před začátkem pronájmu EUR 26 za poukaz na 

pronájem. Stornování v den začátku pronájmu nebo 

později nemůže být zohledněno, navrácení ceny za 

pronájem v tomto případě není možné.  

 

19.7 Vstupenky (Military Tattoo Edinburgh), denní 

výlety z Edinburgu, vícedenní whisky tour z Edinburgu, 

Military Tattoo balíčky, Island Hopping po ostrovech a 

kanálu a aktivní balíčky kanálových ostrovů a Scilly 

ostrovů  

po potvrzení 100 %.  
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Italien Frankreich 2020           DERTOUR

19.1 Prázdninové hotely, cesty autem nebo 

autobusem, výlety, vstupenky a transfery, 

CityNightLine, Sprachcaffe Kalabrien, zážitkové 

programy, DERTOUR vlakové jízdenky (kromě 

„Bahn Spar“ tarifů) a TGV/ICE do Francie 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny za DERTOUR vlakové 

jízdenky. 

„Bahn Spar“ tarify: po fixní rezervaci 100 %.  

 

19.2 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu 

(cesty) na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

50 % ceny pronájmu (cesty) na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (začátku cesty) 

80 % ceny pronájmu (cesty) na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify 

(kódy SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), 

Eurowings, TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Brussels Airlines, Qatar Airways a 

Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních 

tarifech (kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na 

osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify 

(kódy HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, 

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a 

ve třídě T pro destinace v severní a střední 

Americe) a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, 

lety s Air Dolomiti, British Airways do Evropy, 

Icelandair, Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji 

Airways, Flybe a Alitalia po fixní rezervaci 95 % 

ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací Jižní Ameriky, 

pro rezervace dlouhých cest ve třídě T, tak jako 

všech vzdálených destinací kromě severní a střední 

Ameriky ve třídách N a P na letech do vzdálených 

destinací po fixní rezervaci 95 % ceny. 
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Kanada Alaska 04/20-03/21           DERTOUR 

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky platí 

pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech destinací 

v rámci dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky v 

třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

18.3 Hotely, apartmány, prázdninové domy, okružní cesty 

autobusem (kromě 18.4 a 18.6), cesty autem (kromě 18.6), 

obytné vozy a karavany, motorky, pronájem vozu od Go 

North, transfery, výlety, prohlídky měst, svatební balíčky, 

vstupenky do zábavních parků 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

Hotely na Havaji: Mezi 18.12. – 5.1. plazí odlišné storno 

podmínky. Prosíme, věnujte pozornost informacím v 

systému. 

 

18.4 Plavby lodí, okružní cesty „Sonnenseite Floridas & 

Royal Caribbean Cruise“, okružní cesty autobusem pro 

menší skupiny  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 1. dne před začátkem cesty 90 % ceny (u plavby lodí 

před datem nalodění). 

 

18.5 Pronájem vozu (kromě Go North) 

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není možné. 

Na místě sjednané skutečnosti nejsou platné. 

 

18.6 Cesty na motorce, cesty vlakem, okružní cesty 

autobusem pro menší skupiny 

do 60. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 59. do 45. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 44. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

.
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Karibik 11/19-10/20                 DERTOUR 

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat 

jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy SSDB, 

NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, TUIfly, 

Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, Brussels 

Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech (kódy 

QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké a 

středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy HSDB, 

KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a TAP 

Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve třídě T pro 

destinace v severní a střední Americe) a odlety ze Švýcarska 

ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British Airways do 

Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji 

Airways, Flybe a Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a United 

do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace dlouhých cest ve 

třídě T, tak jako všech vzdálených destinací kromě severní a 

střední Ameriky ve třídách N a P na letech do vzdálených 

destinací po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, okružní cesty, krátké cesty, vstupenky, 

transfery, výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2 dní před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Okružní cesty, pronájem vozu, výlety, Casas 

Particulares a Flexipass na Kubě 

do 46. dne před začátkem cesty EUR 60, 

od 45. do 31. dne před začátkem 10 %, 

od 30. do 15. dne před začátkem 25 %, 

od 14. do 8. dne před začátkem 40 %, 

od 7. do 3. dne před začátkem 60 %, 

od 2. do 1. dne před začátkem 80 %, 

od 24 hodin před začátkem 95 % ceny. 

 

19.5 Plavby lodí  

a) do 42. dne před naloděním 20 %, 

od 41. do 30. dne před naloděním 25 %, 

od 29. do 22. dne před naloděním 30 %,  

od 21. do 15. dne před naloděním 50 %,  

od 14. do 2. dne před naloděním 80 %,  

od 1. dne před datem nalodění 90 % ceny. 

Toto platí také pro všechny další doplňkové služby jako např. 

transfery, služby na palubě, atd. 

b) Plachetnice/katamarány (Dream) 

do 90. dne před naloděním 25 %, 

od 89. do 60. dne před naloděním 50 %, 

od 59. do 30. dne před naloděním 75 %, 

od 29. dne před naloděním 100 % ceny. 

c) Star Clippers okružní plavby (Royal Clipper, Star Clipper, 

Star Flyer) 

do 60. dne před naloděním 20 %, 

od 59. do 30. dne před naloděním 25 %, 

od 29. do 15. dne před naloděním 50 %, 

od 14. dne před naloděním 90 %, 

v den nalodění, při nenastoupení na cestu 95 % ceny. 

Upozorňujeme, že změna jména je možná za poplatek EUR 

50. 

 

19.6 Vnitrostátní lety v Karibiku  

Pro vnitrostátní lety v Karibiku, např. se společností Liat, platí 

částečně odlišné storno podmínky dle systému. 

 

19.7 Svatební balíčky 

do 8. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 7. dne před začátkem cesty 80 % ceny.
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Kreuzfahrten 04/20-03/21            DERTOUR

18.1 Plavby 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

Platí také pro všechny doplňkové  služby daného 

rejdařství jako např. transfery, služby na palubě atd.  

18.2 Plavby rejdařství Carnival Cruise Line, Holland 

America Line, Seabourn, Disney Cruise Line*, Oceania 

Cruises 

do 45. dne před začátkem cesty 25 %, 

44. až 29. den před začátkem cesty 50 %, 

28. až 16. den před začátkem cesty 75 %, 

od 15. dne před naloděním 95 % ceny.  

(*od 14. dne před začátkem cesty 100 %). 

Platí také pro všechny doplňkové  služby daného 

rejdařství jako např. transfery, služby na palubě atd.  

Zvláštní storno podmínky platí pro plavby rejdařství nicko 

cruises, Celestyal Cruises, pro Suite, Concierge a The 

Haven by Norwegian-Suites (kategorie začínající písmeny 

S, C a H) rejdařství Norwegian Cruise Line, pro Grand 

World Voyages, Grand Voyages a části cest  Grand World 

Voyages rejdařství Holland America Line. Pro Suite a 

Concierge Staterooms pokoje rejdařství Disney Cruise 

Line platí také odlišné storno podmínky:  

od 29. dne před začátkem cesty 100 % ceny.  

 

18.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky platí 

pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech destinací 

v rámci dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky v 

třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19. Poskytnutí pomoci, záchrana, přeprava nákladu 

DERTOUR má právo poskytnout pomoc ostatním lodím, 

odtáhnout je nebo vyprostit popř. převážet jakýkoliv 

náklad. Všechny takové činnosti, ať už byly předem 

avizovány či nikoliv platí jako součást plavby a pasažéři na 

ně nemají nárok.  

 

20. Zavazadla 

Vaše zavazadla smí obsahovat pouze věci osobní potřeby. 

Obzvláště nebude umožněno vzít si na palubu zbraně 

nebo další nebezpečné předměty, omamné prostředky 

nebo určité alkoholické nápoje pro spotřebu během 

plavby. 
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Klassik und Kultur live erleben 2020              DERTOUR

19.1 Cestovní balíčky  

do 90. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 89. do 60. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 59. do 31. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 30. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

19.2 Vstupenky a startovní čísla 

Vstupenky a startovní čísla nemohou být refundovány. 

V případě, že si toto budete přát, můžeme přesto 

zkusit vstupenky prodat. Pokud bude další prodej 

možný, budou Vám účtovány poplatky za zpracování 

ve výši 30 % ceny vstupenky. 

 

19.3 Odchylky  

Prosíme, věnujte pozornost případným odchylkám 

v platebních a storno podmínkách dle systému.  

 
 

 

Live Sport 01/20-02/21   DERTOUR 

18.1 Cestovní balíčky  

do 90. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 89. do 60. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 59. do 31. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 30. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

18.2 Vstupenky a startovní čísla 

Vstupenky a startovní čísla nemohou být refundovány. V 

případě, že si toto budete přát, můžeme přesto zkusit 

vstupenky prodat. Pokud bude další prodej možný, budou 

Vám účtovány poplatky za zpracování ve výši 30 % ceny 

vstupenky. 

 

18.3 Odchylky  

Prosíme, věnujte pozornost případným odchylkám 

v platebních a storno podmínkách dle systému. Pro cesty na 

OH v Tokiu 2020 platí odlišné storno podmínky dle katalogu 

DERTOUR SPORTS Olympische Spiele Tokio 2020. 

 

18.4 Pro skupinové rezervace platí odlišné storno 

podmínky, informujte se prosím ve Vaší CK. 

 

18.5 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat 

jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy SSDB, 

NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, TUIfly, 

Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, Brussels 

Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech (kódy 

QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké a 

středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy HSDB, 

KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a TAP 

Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.6 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss 

a United ve třídě K a L (u destinací v severní a střední Americe 

navíc ve třídě T) a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety 

s Air Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss 

a United do destinací jižní Ameriky platí pro dlouhé cesty v 

třídě T, stejně jako do všech destinací v rámci dlouhých cest 

kromě severní a střední Ameriky v třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny.
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Kroatien, Montenegro, Albanien, Slowenien, Malta 04/20-10/20  DERTOUR 

19.1 Hotely, cesty autem, okružní cesty, okružní 

plavby, Island Hopping, transfery, DERTOUR vlakové 

jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny za DERTOUR vlakové 

jízdenky. 

 

19.2 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u 

destinací v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,   

po fixní rezervaci 95 % ceny. 
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Mexiko, Lateinamerika 11/19-10/20            DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia po 

fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace dlouhých 

cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených destinací kromě 

severní a střední Ameriky ve třídách N a P na letech do 

vzdálených destinací po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, okružní cesty, krátké cesty, cesty vlakem, 

vstupenky, transfery, výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Plavby lodí, okružní cesta „Sacha Lodge”, okružní 

cesta vlakem „Tren Crucero“ 

do 33. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 32. dne před začátkem 90 % z ceny. 

 

19.5 Okružní cesty „Andenmystik mit Komfort erleben“, 

Krátké cesty „Scalesia Lodge“, „Gálapagos Island 

Hopping“, „Galapagos – Hotel Silberstein“ a okružní 

plavba „M/V Legend“ 

do 61. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 60. dne před začátkem cesty 90 % z ceny. 

 

19.6 Karnevalové balíčky Rio de Janeiro 

po fixní rezervaci 90 % ceny. 

 

19.7 Zážitkové cesty „Mit dem Truck: Carretera Austral 

& das Ende der Welt”  

do 60. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 59. do 30. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 29. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.8 Pronájem vozu  

do 1 dne před začátkem pronájmu EUR 26 za 1 pronájem. 

Stornování v den začátku nebo později nemůže být 

zohledněno, navrácení ceny za pronájem není v tomto 

případě možné. 

 

19.8 Odlišné storno podmínky jsou u jednotlivých 

produktů k zobrazení v systému a v případě rezervace 

jsou zobrazeny na potvrzení rezervace.
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Mittelmeer Kanaren 11/19-04/20  DERTOUR 

19.1 Prázdninové hotely, poznávací cesty autem a 

autobusem, výlety, vstupenky, okružní plavby, 

plavby na Nilu, jazykové školy, transfery, DERTOUR 

vlakové jízdenky  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %,  

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny.  

V den příjezdu 100 % ceny u DERTOUR vlakových 

jízdenek.  

 

19.2 Rijády v Maroku  

do 30. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 29. do 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 100 % ceny.  

 

19.3 Pronájem vozu  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není 

možné. Na místě sjednané skutečnosti nejsou platné. 

19.4 Prázdninové apartmány 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.5 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.6 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 
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Nordafrika 11/19-10/20  DERTOUR 

19.1 Prázdninové hotely, poznávací cesty autem a 

autobusem, výlety, vstupenky, okružní plavby, 

plavby na Nilu, jazykové školy, transfery, DERTOUR 

vlakové jízdenky  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %,  

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny.  

V den příjezdu 100 % ceny u DERTOUR vlakových 

jízdenek.  

 

19.2 Rijády v Maroku  

do 30. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 29. až 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 100 % ceny.  

 

19.3 Pronájem vozu  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není 

možné. Na místě sjednané skutečnosti nejsou platné. 

 

19.4 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.5 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

  



35 
 

Nordische Länder, Baltikum 05/20-10/20             DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky platí 

pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech destinací 

v rámci dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky v 

třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19.3 Poplatky za víza  

V případě storna nebo nenastoupení na cestu platí storno 

100 %. Pokud by byla okružní cesta zrušena kvůli 

nedosažení min. počtu osob (28 dní před začátkem cesty), 

poplatek za vízum je přesto nevratný. Více informací 

ohledně víz obdržíte po rezervaci ve Vaší cestovní 

kanceláři.   

 

19.4 Hotely, trajekty, aktivní programy, okružní cesty, 

výlety, transfery a speciální služby 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

19.5 Arctic TreeHouse Hotel 

do 60. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 59. do 31. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 30. dne před začátkem cesty 90 % z ceny. 

 

19.6 Prázdninové byty, apartmány, chatky  

do 45. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 44. až 35. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 34. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.7 Pronájem vozu  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není možné. 

Na místě sjednané skutečnosti nejsou platné. 

 

19.8 Obytné vozy a karavany, cesty do Grónska (str. 10-

18) 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 16. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 15. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

19.9 Plavba Göta Kanal, plavby s Ocean Diamond (str. 

19-21), výlety lodí v Bergenu (str. 112) 

do 41. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 40. do 20. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 19. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 
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Olympische Spiele Tokio 2020  DERTOUR 

18.1 Cestovní balíčky na Olympijské hry Tokio 2020 

do 31.3.2020 60 %,  

od 1.4.2020 80 % ceny. 

 

18.2 Vstupenky a startovní čísla 

Vstupenky a startovní čísla nemohou být refundovány. V případě, že si toto budete přát, můžeme přesto zkusit vstupenky 

prodat. Pokud bude další prodej možný, budou Vám účtovány poplatky za zpracování ve výši 30 % ceny vstupenky. 

 

Trainingsreisen 04/19-05/20  DERTOUR 

19.1 Cestovní balíčky  

do 90. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 89. do 60. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 59. do 31. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 30. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

19.2 Vstupenky a startovní čísla 

Vstupenky a startovní čísla nemohou být refundovány. V 

případě, že si toto budete přát, můžeme přesto zkusit 

vstupenky prodat. Pokud bude další prodej možný, budou 

Vám účtovány poplatky za zpracování ve výši 30 % ceny 

vstupenky. 

 

19.3 DERTOUR vlakové jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

19.4 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat 

jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy SSDB, 

NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, TUIfly, 

Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, Brussels 

Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech (kódy 

QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké a 

středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy HSDB, 

KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a TAP 

Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.5 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve třídě T pro 

destinace v severní a střední Americe) a odlety ze Švýcarska 

ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British Airways do 

Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji 

Airways, Flybe a Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a United 

do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace dlouhých cest ve 

třídě T, tak jako všech vzdálených destinací kromě severní a 

střední Ameriky ve třídách N a P na letech do vzdálených 

destinací po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19.6 Golfové služby 

do 46 dní před odjezdem 50 %, 

od 45. dne před odjezdem 100 % ceny. 

 

19.7 Skupiny 

Pro skupinové rezervace platí odlišné storno podmínky dle 

systému.
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Orient 11/19-10/20             DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, resorty, okružní cesty, krátké cesty, 

okružní cesty pronajatým vozem, transfery a výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Pronájem vozu  

Do 1 dne před začátkem pronájmu EUR 26 za 1 poukaz 

na pronájem. Stornování v den začátku pronájmu nebo 

později nemůže být zohledněno, navrácení ceny za 

pronájem v tomto případě není možné 

 

19.5 Vyřízení víz  

Pokud již bylo zažádáno o vízum 100 % ceny. 
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Österreich, Schweiz 2020           DERTOUR

19.1 Prázdninové hotely, okružní cesty autem a vlakem, 

balíčky, DERTOUR vlakové jízdenky (kromě „Bahn Spar“ 

tarifů)                                   

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

19.2 Prázdninové byty  

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky platí 

pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech destinací 

v rámci dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky v 

třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 
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Portugal 2020             DERTOUR

19.1 Prázdninové hotely, poznávací cesty autem a 

autobusem, turistické výlety, okružní cesty, výlety, 

kombinace ostrovů a transfery, DERTOUR vlakové 

jízdenky, víza 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

Pro DERTOUR vlakové jízdenky platí storno 100 % ceny 

v den nastoupení na vlak. 

 

19.2 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky platí 

pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech destinací 

v rámci dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky v 

třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny.  
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Rad, Wandern, Outdoor 2020               DERTOUR

18.1 Hotely, transfery, sportovní programy a DERTOUR 

vlakové jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

Pro DERTOUR vlakové jízdenky platí storno 100 % ceny v 

den nastoupení na vlak. 

 

18.2 Cyklistické a turistické cesty, cyklistické poznávací 

cesty formou výletů z jednoho výchozího bodu 

(Sternradtouren) 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. až 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. až 8. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 7. až 3. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny.  

 

18.3 Cyklistické zájezdy s ubytováním na lodi (Rad-

Schiffstouren) 

do 45. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 44. do 35. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 34. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

18.4 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) manipulační 

poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, resp. ceny na 

ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 % 

ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

18.5 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.6 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky platí 

pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech destinací 

v rámci dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky v 

třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny.
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Spanien  2020            DERTOUR

19.1 Prázdninové hotely, poznávací cesty autem a 

autobusem, výlety, transfery,  DERTOUR vlakové 

jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

Pro DERTOUR vlakové jízdenky platí storno 100 % ceny 

v den nastoupení na vlak. 

 

19.2 Vstupenky Port Aventura a Alhambra* 

ode dne rezervace 100 % ceny. 

*včetně skupinových a privátních prohlídek 

 

19.3 Prázdninové byty  

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.4 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.5 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u destinací v 

severní a střední Americe navíc ve třídě T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky platí 

pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech destinací 

v rámci dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky v 

třídách N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny.
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Städtereisen 11/19-10/20            DERTOUR

19.1 Rezervace hotelů, jednotlivé rezervace, ICE a TGV 

do Francie, ICE do Bruselu, Brennerbahn, City Cards a 

autobusy, DERTOUR vlakové jízdenky (kromě tarifu 

„Bahn-Spar“) 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny.  

V den odjezdu 100 % ceny u DERTOUR vlakových 

jízdenek, ICE/TGV do Francie, autobusů a City Cards.  

Tarif „Bahn-Spar“: po fixní rezervaci 100 % ceny. 

 

19.2 Vstupenky/výlety/transfery  

Na vstupenky, výlety a transferové služby platí odlišné 

storno poplatky dle rezervačního systému. 

Na vstupenky do zábavních a zážitkových parků se 

vztahují storno poplatky ve výši 100 %. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.5 Programy pro skupiny  

Pro skupiny od 15 osob platí zvláštní storno podmínky. 

Více informací Vám poskytne Vaše cestovní kancelář.
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Türkei, Bulgarien 2020  DERTOUR 

19.1 Prázdninové hotely, poznávací cesty autem a 

autobusem, výlety, vstupenky, okružní plavby, 

plavby na Nilu, transfery, DERTOUR vlakové jízdenky  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny u DERTOUR vlakových 

jízdenek.  

 

19.2 Riády v Maroku  

do 30. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 29. do 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 100 % ceny.  

 

19.3 Pronájem vozu  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není 

možné. Na místě sjednané skutečnosti nejsou platné. 

19.4 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.5 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u 

destinací v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,   

po fixní rezervaci 95 % ceny.
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USA, Bahamas  04/20-03/21              DERTOUR

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB) 

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou 

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u 

destinací v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandai, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací v jižní Americe při 

rezervaci dlouhého letu ve třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě střední a severní 

Ameriky ve třídě N a P,  

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19.3 Hotely, apartmány, prázdninové byty, okružní cesty 

autobusem (výjimka viz bod 19.4 a 19.6) a pronajatým 

vozem (výjimka bod 19.6), obytné vozy a karavany, 

motorky, tříkolky, pronájem vozů Go North, transfery, 

výlety, okružní cesty ve městech, svatební balíčky, 

vstupenky do zábavních parků  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny.  

Hotely na Havaji: Mezi 18.12. - 5.1. platí odlišné 

podmínky. Prosíme, věnujte pozornost informacím 

v systému.  

 

19.4 Plavby, okružní cesty „Sonnenseite Floridas & Royal 

Caribbean Cruise“, okružní cesty autobusem pro menší 

skupiny 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 1 dne před začátkem cesty (u plaveb před datem 

nalodění) 90 % ceny. 

 

19.5 Pronájem vozu (s výjimkou Go North):  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není možné. 

Na místě sjednané skutečnosti nejsou platné. 

 

19.6 Cesty na motorce, cesty vlakem, okružní cesty pro 

menší skupiny 

do 60. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 59. do 45. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 44. dne před začátkem cesty 90 % ceny.
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Wellness- und Vitalwelten 11/19-10/20          DERTOUR

19.1 Hotely, léčebné cesty, balíčky, služby wellness 

a transfery 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.2 DERTOUR vlakové jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2 dnů před začátkem cesty 80 %, 

v den odjezdu 100 % ceny. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify 

(kódy SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), 

Eurowings, TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Brussels Airlines, Qatar Airways a 

Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních 

tarifech (kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na 

osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, 

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a 

ve třídě T pro destinace v severní a střední Americe) 

a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací Jižní Ameriky, 

pro rezervace dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech 

vzdálených destinací kromě severní a střední 

Ameriky ve třídách N a P na letech do vzdálených 

destinací po fixní rezervaci 95 % ceny. 
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Winter in the City 12/19-04/20 DERTOUR 

19.1 Rezervace hotelů, jednotlivé rezervace, City 

Cards a autobusy, DERTOUR vlakové jízdenky (kromě 

tarifu „Bahn-Spar“) 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den odjezdu 100 % ceny u DERTOUR vlakových 

jízdenek, autobusů a City Cards.  

Tarif „Bahn-Spar“: po fixní rezervaci 100 % ceny. 

 

19.2 Vstupenky/výlety/transfery  

Na vstupenky, výlety a transferové služby platí odlišné 

storno poplatky dle rezervačního systému. 

Na vstupenky do zábavních a zážitkových parků se 

vztahují storno poplatky ve výši 100 %. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.5 Programy pro skupiny  

Pro skupiny od 15 osob platí zvláštní storno podmínky. 

Více informací Vám poskytne Vaše cestovní kancelář.
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Winterspaß weltweit 11/19-04/20             DERTOUR 

19.1 Hotely, okružní cesty, balíčky, výlety, turistické 

karty, transfery v Evropě 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 2 dní před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.2 Prázdninové byty/apartmány v Evropě 

do 45. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 44. do 35. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 34. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.3 DERTOUR vlakové jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny, 

v den odjezdu 100 % ceny. 

 

19.4 Nabídky lyžování v severní Americe 

a) hotely, prázdninové apartmány, okružní cesty za 

lyžováním, výlety: 

do 46. dne před začátkem 25 %, 

od 45. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

Pro pobyty od 26.12.2019 do 4.1.2020 platí: 

do 61. dne před začátkem 25 %, 

od 60. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

b) Skipasy, transfery a zapůjčení lyžařského vybavení: 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

c) Heliskiing: 

po potvrzení 90% ceny. 

 

19.5 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a 

TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.6 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia po 

fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace dlouhých 

cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených destinací kromě 

severní a střední Ameriky ve třídách N a P na letech do 

vzdálených destinací po fixní rezervaci 95 % ceny. 
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Wohn- und Campmobile Kanada USA 04/20-03/21               DERTOUR 

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 

 

19.3 Obytné vozy a karavany 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %,  

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Okružní cesty obytným vozem 

do 60. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 59. do 45. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 44. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 
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Afrika und Orient 11/19-10/20             MEIER’S WELTREISEN

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat jen 

v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy SSDB, 

NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, TUIfly, 

Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech (kódy 

QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké a 

středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy HSDB, 

KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United ve třídě K a L (pro destinace v severní a střední Americe 

navíc ve třídě T) a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s 

British Airways v Evropě; Air Dolomiti, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a United 

do destinací jižní Ameriky, u rezervací dlouhých cest ve třídě T, 

stejně jako u všech dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky ve třídě N a P  

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

 

19.3 Okružní cesty autobusem/pronajatým vozem, hotely, City 

Specials, transfery, výlety a vstupenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. den před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. den před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. den před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Letecké safari Namibia 

do 45. dne před začátkem cesty 15 %,  

od 44. do 31. den před začátkem cesty 20 %,  

od 30. do 22. den před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 8. den před začátkem cesty 50 %,  

od 7. do 1. dne před začátkem cesty 65 %,  

ode dne začátku cesty 80 % ceny.  

 

19.5 Pronájem vozu  

Do 1 dne před začátkem pronájmu bude účtován poplatek EUR 

26 za poukaz na pronájem. Náhrada při stornu v den vypůjčení 

nebo při předčasném vrácení vozu není možná. 

 

19.6 Safari v Keni, Tanzanii a Ugandě, Game Reserves, Lodges, 

Flugsafari, safari, aktivní okružní cesty v JAR a Namibii: 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

19.7 Botswana, Zambie a Zimbabwe Lodges a Safari 

do 45. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 44. do 30. dne před začátkem cesty 25 %,  

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 21. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.8 Cesty vlakem  

ROVOS Rail/Shongololo: 

do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem 30 %, 

od 21. dne před začátkem cesty 100 % ceny. 

BLUE Train: 

do 60. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 59. do 30. dne před začátkem 50 %, 

od 29. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.9 Přelety v Africe 

Letenky v rámci přeletu v Africe rezervovány přes místní 

agenturu po fixní rezervaci 100 %. 

 

Ostatní zvláštní storno podmínky jsou uvedeny v systému u 

daného produktu a deklarovány odpovídajícím způsobem při 

rezervaci popř. na potvrzení cestovních služeb.
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Asien 11/19-10/20            MEIER’S WELTREISEN

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

od 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro 

destinace v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s British 

Airways v Evropě; Air Dolomiti, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací jižní Ameriky, u rezervací dlouhých 

cest ve třídě T, stejně jako u všech dlouhých cest kromě 

severní a střední Ameriky ve třídě N a P  

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

 

19.3 Okružní cesty, krátké cesty, hotely, transfery a 

výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. den před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. den před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. den před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Pronájem vozu  

Do 1 dne před začátkem pronájmu (cesty) bude účtován 

poplatek EUR 26 za poukaz na pronájem. Stornování v den 

začátku pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není možné. 

 

19.5 Plavby po Mekongu – Vietnam & Kambodscha mit 

kolonialem Flair; Bhutan – Im Land des Drachens; hotely 

v Goa a Kerale; Belmond Road to Mandalay; Eastern & 

Oriental Express 

do 90. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 89. do 42. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 41. do 11. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 10. dne před začátkem cesty 90 %.  

 

19.6 Říční okružní plavby s RV Pandaw; okružní cesty 

v Myanmaru; Dschunkenkreuzfahrt Südthailand; 

okružní plavby na katamaránu v Thajsku: 

do 61. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 60. do 46. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 45. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 

 

19.7. Star Clipper 

do 60. dne před naloděním 20 %, 

od 59. do 30. dne před naloděním 25 %, 

od 29. do 15. dne před naloděním 50 %, 

od 14. dne před naloděním 90 %, 

v den nalodění, při nenastoupení na cestu 95 %. 

 

19.8 Vnitrostátní lety v Číně, Indii a Thajsku, nabídka letů 

v Indočíně, v Myanmaru a v kombinaci s Thajskem  

po fixní rezervaci 100 % ceny.
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Australien, Neuseeland, Südsee 04/20-03/21              MEIER’S WELTREISEN 

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké 

a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé 

cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou 

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro 

destinace v severní a střední Americe ještě třída T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací v jižní Americe při 

rezervaci dlouhého letu ve třídě K, stejně tak jako pro 

všechny dlouhé lety kromě střední a severní Ameriky ve 

třídě N a P na dlouhých trasách platí storno poplatek 95 % 

ceny. 

 

18.3 Hotely, okružní cesty, skupinové cesty, krátké cesty, 

trajekty, transfery, výlety, vnitrostátní lety ve 

Francouzské Polynésii 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. den před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. den před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. den před začátkem cesty 75 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 85 % ceny.  

 

18.4  Premium Resorts and Lodges, okružní cesty po 

Austrálii obsahující vnitrostátní lety (S. 12-57) 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1. dne před začátkem cesty 90 % ceny.  

 

18.5 Pronájem vozu  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno. 

Navrácení ceny za pronájem v tomto případě není možné. 

Na místě sjednané dohody nejsou platné.  

 

18.6 Plavba lodí „Aranui“ 

do 61. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 60. do 45. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 44. do 31. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 30. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 

 

18.7 Autobusové okružní cesty po Austrálii vlakem „The 

Ghan“ a/nebo vnitrostátními lety 

do 61. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 60. do 42. dne před začátkem 35 %, 

od 41. do 31. dne před začátkem 50 %, 

od 30. do 16. dne před začátkem 80 %, 

od 15. dne před začátkem 90 % ceny.
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Indischer Ozean 11/19-10/20      MEIER’S WELTREISEN

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro 

destinace v severní a střední Americe navíc ve třídě T) 

a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s British 

Airways v Evropě; Air Dolomiti, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky, u 

rezervací dlouhých cest ve třídě T, stejně jako u všech 

dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky ve 

třídě N a P  

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

 

19.3 Okružní cesty, hotely, transfery a výlety  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. den před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. den před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. den před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Plavby 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1 dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

19.5 Pronájem vozu  

Do 1 dne před začátkem pronájmu (cesty) bude 

účtován poplatek EUR 26 za poukaz na pronájem. 

Náhrada při předčasném vrácení vozu není možná.  

 

Ostatní zvláštní storno podmínky jsou uvedeny 

v systému u daného produktu a deklarovány 

odpovídajícím způsobem při rezervaci popř. na 

potvrzení cestovních služeb. 
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Karibik 11/19-10/20              MEIER’S WELTREISEN

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28 do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro 

destinace v severní a střední Americe navíc ve třídě T) 

a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s British 

Airways v Evropě; Air Dolomiti, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky, u 

rezervací dlouhých cest ve třídě T, stejně jako u všech 

dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky ve 

třídě N a P  

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

 

19.3 Vnitrostátní karibské lety (např. s Liat) 

platí částečně jiné storno podmínky uvedené v systému 

při jednotlivých produktech. 

 

19.4 Okružní cesty, krátké cesty, hotely, transfery, 

vstupenky, výlety  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.5 Okružní plavby / lodě / katamarány 

a) Carnival Cruise Lines: 

od 75. do 46. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 45. do 30. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 29. do 15. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 90 % ceny.  

b) Plachetnice/katamarány: 

do 90. dne před naloděním 25 %, 

od 89. do 60. dne před naloděním 50 %,  

od 59. do 30. dne před naloděním 75 %,  

od 29. dne před naloděním 100 % ceny. 

c) Royal Clipper, Star Clipper, Star Flyer 

do 60. dne před naloděním 3 %, 

od 59. do 30. dne před naloděním 25 %, 

od 29. do 15. dne před naloděním 55 %, 

od 15. do 14. dne před naloděním 90 %, 

od 13. dne před naloděním 95 %, 

v den nalodění nebo při nenastoupení na cestu 95 % 

ceny. 

Upozorňujeme, že změna jména je zpoplatněna 

částkou EUR 50. 

 

Ostatní zvláštní storno podmínky  

jsou uvedeny v systému u daného produktu a 

deklarovány odpovídajícím způsobem při rezervaci 

popř. na potvrzení cestovních služeb.  
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Mexiko, Mittel- und Südamerika  11/19-10/20             MEIER’S WELTREISEN 

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59 dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28 do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro 

destinace v severní a střední Americe navíc ve třídě T) 

a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s British 

Airways v Evropě; Air Dolomiti, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky, u 

rezervací dlouhých cest ve třídě T, stejně jako u všech 

dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky ve 

třídě N a P  

po fixní rezervaci 95 % ceny.   

 

19.3 Pronájem vozu  

Do 1 dne před začátkem pronájmu (cesty) bude 

účtován poplatek EUR 26 za poukaz na pronájem. 

Náhrada při předčasném vrácení vozu není možná.  

 

19.4 Okružní plavby 

a) Katamarán M/Y Isabela II na ostrovech Galapágy 

do 61. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 60. dne před začátkem cesty 90 % ceny.  

b) Loď M/V La Perla v Peru 

do 91. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 90. dne před začátkem cesty 95 % z ceny. 

 

19.5 Krátké cesty „Scalesia Lodge“, „Galapágos Island 

Hopping“, výlety na Santa Cruz, M/V Legend na 

Galapágách: 

do 61. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 60. dne před začátkem cesty 90 % ceny.  

 

19.6 Sacha Lodge v Ekvádoru: 

do 33. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 32. dne před začátkem cesty 90 % ceny.  

 

19.7 IBEROSTAR Grand Amazon 

do 45. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 44. do 30. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 

 

19.8 Pro okružní cesty v Jižní Americe platí zvláštní 

storno podmínky. Tyto lze zobrazit v systému. 
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USA, Kanada, Bahamas 04/20-03/21               MEIER’S WELTREISEN

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat 

jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy SSDB, 

NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, TUIfly, 

Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech (kódy 

QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké a 

středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy HSDB, 

KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou 

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, 

Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro destinace 

v severní a střední Americe ještě třída T) a odlety ze 

Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, British 

Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, Skandinavian 

Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss 

a United do destinací v jižní Americe při rezervaci dlouhého 

letu ve třídě K, stejně tak jako pro všechny dlouhé lety kromě 

střední a severní Ameriky ve třídě N a P na dlouhých trasách 

platí storno poplatek 95 % ceny. 

 

18.3 Hotely, apartmány, prázdninové byty, cesty 

autobusem (kromě bodu 18.4, 18.6 a 18.7), cesty 

pronajatým vozem (kromě 18.6), obytné vozy/karavany, 

cesty na motorkách/tříkolkách, transfery, výlety, okružní 

cesty městem, BC trajekty, vstupenky do zábavních parků, 

pronájem vozu od spol. GO North, svatební balíčky a 

trajekty BC Ferries 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny.  

Hotely na Havaji: Mezi 18.12. - 5.1. platí odlišné podmínky. 

Prosíme, věnujte pozornost informacím v systému.  

 

18.4 Plavby a okružní cesty autobusem/lodí „Westkanada 

und die Inside Passage“, „Auf dem Seeweg nach Alaska“, 

„Sonnenseite Floridas & Royal Caribbean Cruise“ 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. - 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

18.5 Pronájem vozu (kromě spol. Go North) 

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin před 

začátkem pronájmu. Stornování v den začátku pronájmu 

nebo později nemůže být zohledněno. Navrácení ceny za 

pronájem v tomto případě není možné. Na místě sjednané 

dohody nejsou platné.  

 

18.6 Zvláštní storno podmínky platí pro nabídku na Yukonu 

a na Aljašce (výjimka pronájem vozu, obytné 

vozy/karavany a okružní cesta „Brooks Camp – 

Bärenbeobachtung“), Calgary Stampede (hotelové balíčky 

a vstupenky), okružní cesty na motorce, okružní cesty 

pronajatým obytním vozem, cesty vlakem, skupinové cesty 

pro menší skupiny 

do 60. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 59. do 45. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 44. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

18.7 Cesty „Brooks– Bärenbeobachtung“ a „Kanadas 

Trauma uf Schienen“ 

do 61. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 60. dne před začátkem cesty 90 % ceny.
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Afrika 11/19-10/20  ADAC Reisen 

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus,  

Emirates a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (pro 

destinace v severní a střední Americe navíc ve třídě T) 

a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s British 

Airways v Evropě; Air Dolomiti, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky, u 

rezervací dlouhých cest ve třídě T, stejně jako u všech 

dlouhých cest kromě severní a střední Ameriky ve 

třídě N a P  

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

 

19.3 Hotely, okružní cesty, krátké cesty, obytné 

vozy/karavany, Drifters, transfery a výlety 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2 dní před začátkem cesty 80 % ceny. 

Pozor: pro některé hotely a okružní cesty platí odlišné 

storno podmínky dle systému. 

 

19.4 Game Reserves/Lodges, národní parky, letecká 

safari, safari, aktivní a turistické zájezdy 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 1 dne před začátkem cesty 90 % ceny.  

Pozor: pro jednotlivé kempy, lodges a safari platí 

odlišné storno podmínky dle systému. 

 

19.5 Cesty vlakem 

do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. dne před začátkem cesty 100 % z ceny. 

 

19.6 Pronájem vozu od společností AVIS, Budget, 

Tempest, Europcar a Britz 

do 1 dne před začátkem pronájmu bude účtován 

poplatek EUR 26 za poukaz na pronájem. Stornování v 

den začátku pronájmu nemůže být zohledněno a 

náhrada ceny za pronájem není v tomto případě 

možná. 
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Campingwelten für Familien 2020           ADAC Reisen

19.1 Mobilheim, maxi karavany, velké rodinné stany, bungalovy, prázdninové domy 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italien, Kroatien Sommer 2020           ADAC Reisen

18.1 Hotely, okružní cesty, cesty autem nebo 

autobusem, výlety, balíčky, vstupenky, Tourist Cards, 

ADAC Reisen vlakové jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %,  

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

18.2 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 
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Australien, Neuseeland, Südsee 2020/2021           ADAC Reisen

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze rezervovat 

jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy SSDB, 

NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, TUIfly, 

Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, Brussels 

Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech (kódy 

QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu (krátké a 

středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu (dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy HSDB, 

KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates a TAP 

Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s pozemní 

službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss 

a United ve třídě K a L (u destinací v severní a střední Americe 

navíc ve třídě T) a odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety 

s Air Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss 

a United do destinací jižní Ameriky platí pro dlouhé cesty v 

třídě T, stejně jako do všech destinací v rámci dlouhých cest 

kromě severní a střední Ameriky v třídách N a P,   

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

18.3 Hotely, cesty autem, okružní cesty, krátké cesty, 

obytné vozy a karavany, pronájem vozů Go Rentals a Jucy, 

trajekty, vnitrostátní lety ve Fran. Polynésii, transfery a 

výlety  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

18.4 Plavby lodí a potápěčské zájezdy (s výjimkou MS Paul 

Gauguin, Aranui, „Polynesia Dream“, Blue Lagoon Cruises), 

Premium resorty a lodges (s výjimkou Southern Ocean 

Lodge a Longitude 131), australské autobusové cesty v 

kombinaci s vnitrostátním letem (strana 14-51). 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 1 dne před začátkem cesty 90 % ceny. 

 

18.5 Pronájem vozů (s výjimkou Go Rentals a Jucy)  

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin před 

začátkem pronájmu. Stornování v den začátku pronájmu 

nebo později nemůže být zohledněno. Navrácení ceny za 

pronájem v tomto případě není možné. Na místě sjednané 

dohody nejsou platné.  

 

18.6 Plavby s MS Paul Gauguin, Aranui, „Polynesia Dream“, 

Blue Lagoon Cruises a Southern Ocean Lodge, Longitude 

131, cesty vlakem 

do 61. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 60. do 45. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 44. do 31. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 30. dne před začátkem cesty 95 % ceny. 

 

18.7 Lety mezi Francouzskou Polynésií a Cookovými ostrovy 

po fixní rezervaci 100 % ceny. 

 

18.8 Australské autobusové cesty s Ghan a vnitrostátními 

lety 

do 61. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 60. do 42. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 41. do 31. dne před začátkem cesty 50 %, 

od 30. do 16. dne před začátkem cesty 80 %, 

od 15. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 
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Kroatien, Montenegro, Albanien, Slowenien, Malta 04/20-10/20          ADAC Reisen

19.1 Hotely, cesty autem, okružní cesty, okružní 

plavby, Island Hopping, transfery, DERTOUR vlakové 

jízdenky 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

 

19.2 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u 

destinací v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,   

po fixní rezervaci 95 % ceny. 
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Wonh- und Campmobile: USA, Kanada 04/20-03/21       ADAC Reisen

19.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u 

destinací v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,   

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

19.3 Obytné vozy a karavany 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

 

19.4 Cesty obytným vozem 

do 60. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 59. do 45. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 44. dne před začátkem cesty 90 % ceny.  
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Deutschland 2020          ADAC Reisen

19.1 Hotely, cesty autem, balíčky, vstupenky, 

DERTOUR vlakové jízdenky (kromě „Bahn Spar“ 

tarifů) 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny DERTOUR vlakových 

jízdenek. U „Bahn Spar“ tarifů po fixní rezervaci není 

možné vrácení peněz.   

 

19.2 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u 

destinací v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,   

po fixní rezervaci 95 % ceny. 
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Fluss-Reisen 2020          ADAC Reisen

19.1 Říční plavby  

do 45. dne před začátkem cesty 20 %, 

44. až 30. den před začátkem cesty 30 %, 

29. až 22. den před začátkem plavby 50 %, 

od 21. dne před začátkem cesty 80 %.  

Podmínky platí také pro všechny služby rezervované k 

říční plavbě, např. výletní balíčky, nápojové balíčky atd. 

19.2 DERTOUR vlakové jízdenky (kromě tarifu „Bahn-

Spar“), ICE a TGV do Francie 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2 dnů před začátkem cesty 80 % ceny,  

v den cesty 100 % ceny. 

Tarif „Bahn-Spar“: po fixní rezervaci 100 %. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 %. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %, 

od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny.
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Italien, Frankreich 2020          ADAC Reisen

19.1 Prázdninové hotely, cesty autem nebo 

autobusem, výlety, vstupenky a transfery, 

CityNightLine, Sprachcaffe Kalabrien, zážitkové 

programy, DERTOUR vlakové jízdenky (kromě „Bahn 

Spar“ tarifů) a TGV/ICE do Francie 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny za DERTOUR vlakové 

jízdenky. 

„Bahn Spar“ tarify: po fixní rezervaci 100%.  

 

19.2 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 
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Österreich, Schweiz 2020          ADAC Reisen

19.1 Prázdninové hotely, cesty autem nebo vlakem, 

balíčky, DERTOUR vlakové jízdenky (kromě „Bahn 

Spar“ tarifů)  

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

V den příjezdu 100 % ceny za DERTOUR vlakové 

jízdenky. 

„Bahn Spar“ tarify: po fixní rezervaci 100%.  

 

19.2 Prázdninové byty 

do 45. dne před začátkem pronájmu (cesty) 

manipulační poplatek ve výši 20 % ceny pronájmu, 

resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 44. do 35. dne před začátkem pronájmu (cesty) 50 

% ceny pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku;  

od 34. dne před začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny 

pronájmu, resp. ceny na ubytovací jednotku. 

 

19.3 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

19.4 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (a ve 

třídě T pro destinace v severní a střední Americe) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air 

Dolomiti, British Airways do Evropy, Icelandair, 

Luxair, Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a 

Alitalia po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Lety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/Edelweiss a 

United do destinací Jižní Ameriky, pro rezervace 

dlouhých cest ve třídě T, tak jako všech vzdálených 

destinací kromě severní a střední Ameriky ve třídách N 

a P na letech do vzdálených destinací po fixní rezervaci 

95 % ceny. 
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USA, Kanada 04/20-10/21         ADAC Reisen

18.1 Lety za denně aktualizované ceny, které lze 

rezervovat jen v kombinaci s pozemní službou 

a) Lety se společností Condor za základní tarify (kódy 

SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB a ZSDB), Eurowings, 

TUIfly, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss/Edelweiss, 

Brussels Airlines, Qatar Airways a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

b) Lety se společností Condor při flexibilních tarifech 

(kódy QSDB, ASDB a CSDB)  

do 29. dne před začátkem cesty EUR 120 na osobu 

(krátké a středně dlouhé cesty) resp. EUR 160 na osobu 

(dlouhé cesty), 

od 28. dne do 24 hodin před začátkem cesty 45 %,  

od 24 hodin před začátkem cesty 95 % ceny.  

c) Lety se společností Condor za zvláštní tarify (kódy 

HSDB, KSDB, XSDB a ISDB) 

do 89. dne před začátkem cesty 10 %, 

od 88. dne do 59. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 58. dne do 29. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 28. dne do 15. dne před začátkem cesty 70 %,  

od 14. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

d) Lety se společností Air France, Aer Lingus, Emirates 

a TAP Portugal 

do 27. dne před odletem EUR 75/osoba;  

od 26. dne před odletem 95 % ceny.  

 

18.2 Lety, které lze rezervovat jen v kombinaci s 

pozemní službou  

a) do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %, 

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %, 

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny. 

b) Lety z Rakouska a Německa se společnostmi 

Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels 

Airlines, Swiss/Edelweiss a United ve třídě K a L (u 

destinací v severní a střední Americe navíc ve třídě T) a 

odlety ze Švýcarska ve všech třídách, lety s Air Dolomiti, 

British Airways do Evropy, Icelandair, Luxair, 

Skandinavian Airlines, Fiji Airways, Flybe a Alitalia 

po fixní rezervaci 95 % ceny.  

Pro odlety z Rakouska se společnostmi Lufthansa, Air 

Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, 

Swiss/Edelweiss a United do destinací jižní Ameriky 

platí pro dlouhé cesty v třídě T, stejně jako do všech 

destinací v rámci dlouhých cest kromě severní a střední 

Ameriky v třídách N a P,   

po fixní rezervaci 95 % ceny. 

 

18.3 Hotely, apartmány, prázdninové byty, cesty 

autobusem, (výjimka viz 18.4 a 18.6) cesty pronajatým 

vozem (výjimka viz 18.6), obytné vozy/karavany, 

motorky/tříkolky, pronájem vozidel od spol. Go 

North, transfery, výlety, okružní cesty ve městech, 

svatební balíčky, vstupenky do zábavních parků 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 35 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 45 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 55 %,  

od 14. do 7. dne před začátkem cesty 75 %,  

od 6. dne před začátkem cesty 85 % ceny.  

Hotely na Havaji: Mezi 18.12. - 5.1. platí odlišné 

podmínky. Prosíme, věnujte pozornost informacím v 

systému. 

 

18.4 Plavby lodí, okružní cesty „Sonnenseite Floridas 

& Royal Caribbean Cruise“, okružní cesty autobusem 

pro menší skupiny 

do 42. dne před začátkem cesty 20 %, 

od 41. do 30. dne před začátkem cesty 25 %, 

od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %,  

od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %,  

od 14. do 2. dne před začátkem cesty 80 %,  

od 1 dne před začátkem cesty (u plaveb před datem 

nalodění) 90 % ceny. 

 

18.5 Pronájem vozu (kromě spol. Go North) 

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 hodin 

před začátkem pronájmu. Stornování v den začátku 

pronájmu nebo později nemůže být zohledněno, 

navrácení ceny za pronájem v tomto případě není 

možné. Na místě sjednané skutečnosti nejsou platné. 

 

18.6 Okružní cesty na motorce, cesty vlakem, okružní 

cesty autobusem pro menší skupiny 

do 60. dne před začátkem cesty 30 %, 

od 59. do 45. dne před začátkem cesty 60 %,  

od 44. dne před začátkem cesty 90 % ceny. 
 

  


