
Nezisková organizace JEKA se sídlem v Bruselu se od svého založení v roce 1960 se zaměřuje na podporu výhodného cestování  
skupin mládeže, turistů, rodin a zájmových spolků, a zároveň na aktivní prožití pobytů.  

Pobyty Jeky pro skupiny od 15 osob jsou v Česku exkluzivně nabízeny prostřednictvím neziskové organizace JEKA-CS, z. s.

 2020
60 let zkušeností s cestováním skupin,  

60 let poznávání atraktivních míst v Evropě,  
60 let kvalitních služeb Jeky! 60 let Jeky

Letní pobyty  
pro skupiny od 15 osob
 

Pro sestavení programu pro vaši skupinu můžete využít  
zdarma lanovky v údolí Lechtal a obci Lech,  

turistický autobus v údolí Lechtal, návštěvu řezbářské školy  
nebo exkurzi do sýrárny.

JEKA - CS, z. s., K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice, info@jekacs.cz, 257 712 049, 602 398 263, 602 215 376

zvýhodněný  
pobyt  

s programem

3.990 Kč 

Rakousko 
Tyrolské Alpy
údolí Lechtal 

K oslavě 60. výročí založení belgické organizace JEKA jsme pro vás připravili:

www.jekacs.cz

Nabídka zvýhodněného pobytu platí pro skupiny od 30 osob.  
Cena 3.990 Kč za osobu zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, 
pobyt na 5 nocí a kartu Lechtal Aktiv Card. 

akce platí pro období  
23.5. - 30.6. a 22.8. - 10.10. 2020



www.jekacs.cz
JEKA - CS, z. s., K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice, info@jekacs.cz, 257 712 049, 602 398 263, 602 215 376

pobyty s plnou penzí

 Chorvatsko, Istrie - Pula            od 11 400 Kč
Francie, Châtel          od 14 670 Kč
Maďarsko, Balaton od 9 900 Kč
Nizozemsko, Frísko od 11 920 Kč
Slovinsko, Triglav od 9 870 Kč

2020

Maďarsko, Visegrád od  6 990 Kč
Rakousko, Lechtal od 7 470 Kč
Rakousko, Schladming - Dachstein od 7 220 Kč
Slovensko, Slovenský ráj od 7 140 Kč
Španělsko, Montseny od 10 860 Kč
Švýcarsko, Wallis od 13 450 Kč
Česko, Český kras  (možné od září do června) od 260 Kč/noc

pobyty s dodávkou potravin a vlastním vařením

Francie - Châtel
 2020

ubytování (7 nocí na místě),  dopravu, zastoupení v místě pobytu,   
stravu = potraviny pro přípravu 3 jídel denně anebo plnou penzi.

Domy Jeky se nacházejí podél severovýchodní části jezera, od obce 
Balatonakarattya až po obce Siófok a Zamárdi.   

U severního pobřeží jezera se rozkládá Národní park horního  
Balatonu, u městečka Tihany chráněná přírodní oblast. 

Sportovní aktivity: výlety lodí, aquapark, koupání v jezeře  
a různé vodní sporty, lanové centrum Kalandpark Zamardi,  
motokáry, paintball, turistika v okolí,  
jeskyně Lóczy v Balatonfüred. 

Domy Jeky leží u obce Châtel, v departmentu Haute-Savoie,  
v regionu Rhône-Alpes, na hranicích Francie a Švýcarska.  

Sportovní aktivity: rafting, canyoning, plavání v bazénu  
i v divoké vodě, cyklistika, lanová centra a zábavní parky. 

Turistické cíle: horská jezera Lac des Plagnes a Lac de Tavaneuse, 
vrcholy Mont de Grange a Mont de Chillon s výhledy  
na Mont Blanc, Geopark u Ženevského jezera,  
klášter v Abondance apod.  

Maďarsko - Balaton

 Mimo letních pobytů nabízí JEKA i zimní lyžařské pobyty ve dvou spolkových zemích v Rakousku - v Tyrolsku a Štýrsku.  
Podrobné informace v kanceláři Jeky - CS nebo www. jekacs.cz 

Letní pobyty pro skupiny od 15 osob 
12 atraktivních základen - 10 zemí Evropy

Nové destinace Jeky

Cena obsahuje:  


