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Cestovní
kanceláře

sleva ze zájezdu 3%

CA INVIA

Členové obdrží slevu ve výši
3 % z celkové ceny zájezdu včetně
rodinných příslušníků.

Členové obdrží slevu při koupi
letenek prostřednictvím Invia.cz,
a.s. Sleva bude poskytnuta formou
sníženého servisního poplatku,
který bude činit pouze 190 Kč/
osoba bez ohledu na formu
rezervace letenky. Běžná výše při
osobní koupi letenky činí 490 Kč/
osoba.

Sleva při koupi cestovního pojištění

Členové obdrží slevu 30 % z cestovního pojištění zakoupeného
společně se zájezdem u
společnosti Invia.cz, a.s.
Slevu na cestovní pojištění lze
uplatnit pouze u těch zájezdů,
kde je nabízeno cestovní
pojištění zprostředkované
prostřednictvím společnosti
Invia.cz, a.s.

Všechny slevy budou
poskytnuty na základě
předložení identifikace člena
OS KOVO.
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Cestovní
kanceláře

CK Exim Tours

sleva ze zájezdu 3%

Pro členy OS KOVO platí speciální
sleva 3% na letecké zájezdy od
cestovní kanceláře EXIM tours
z katalogů LÉTO 2019 v termínu od
1.1.2019 do 31.3.2019.

Následně platí pro členy OS KOVO
sleva 5% z LAST MINUTE nabídek.

Pro bližší informace k využití slev
volejte call centrum 255 787 787.

CK Kalousek & Williams
Stejně jako v loňském roce, Vám nabízíme
speciální slevu +5 % k nejvyšší časové slevě
nabízené naší cestovní kanceláří. Speciální
sleva je až do výše 20 % z katalogové ceny
zájezdu (nevztahuje se na příplatky).

V našem katalogu na rok 2019 je opět
výběr z Vašich oblíbených destinací, ale
i několik novinek. Tou největší je otevření
nového kempu Williams v Chorvatsku
v oblíbeném letovisku Sv. Filip i Jakov.
Kemp je přímo u pláže a můžete si vybrat
z ubytování v klimatizovaných karavanech
nebo luxusních mobilhomech různých
typů. Tento kemp jsme si sami budovali,
kvalitně a s ohledem na pohodlí klienta.

sleva ze zájezdu až 20%
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Cestovní
kanceláře

CK Kovotour
KOVOTOUR PLUS s.r.o. přináší pro členy OS KOVO řadu výhod a bonusů při
výběru dovolené. KOVOTOUR PLUS s.r.o. již 25 let organizuje pobytové
dovolené zejména v bezpečných a cenově
přívětivých destinacích, zejména do Černé
Hory, Albánie, Chorvatska, Bulharska,
Turecka, Řecka ‒ Kréta, Korfu a na Severní
Kypr.

SLEVA PRO ČLENA OS KOVO: 5%

Při zakoupení zájezdu z nabídky
KOVOTOUR PLUS s.r.o. je možno uplatnit
poukázky společností Sodexo, Le Cheque
Déjeuner a Edenred.

Kancelář nabízí slevu 10% na katalogové
zájezdy do ceny zájezdu 20.000 Kč a 5 %
na zájezdy nad 20.000,- Kč/os. Tyto slevy
platí i na zájezdy z webových stránek
www.quicktour.cz. Slevy jsou určeny pro
členy OS KOVO a jejich rodinné
příslušníky.

Možnost platby za vybraný zájezd je i
různými zaměstnaneckými poukázkami.

CK Quicktour

sleva ze zájezdu 10%

sleva ze zájezdu 5%



Hotely
a penziony
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CPI Hotels
Pro členy OS KOVO představujeme
zvýhodněné ceny v široké nabídce hotelů
společnosti CPI.

Praha
Buddha-Bar Hotel Prague *****
Clarion Congress Hotel Prague ****
Clarion Hotel Prague Old Town ****
Clarion Hotel Prague City ****
Hotel Fortuna West ***
Mamaison Hotel Riverside Prague ****
Mamaison Residence Belgicka
Prague****

České Budějovice
Clarion Congress Hotel České
Budějovice****

Ostrava
Clarion Congress Hotel Ostrava ****
Imperial Hotel Ostrava****

Hradec Králové
Hotel Černigov Hradec Králové*** Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc ****
Comfort Hotel Olomouc Centre ***

Liberec
Clarion Grandhotel Zlatý Lev****

Špindlerův mlýn
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn ****

Františkovy Lázně
Spa & Kur Hotel Harvey ****
Spa & Kur Hotel Praha***

Ústí nad Labem
Clarion Congress Hotel Ústí n. Labem
****
Comfort Hotel Ústí nad Labem City ***

Všechny rezervace prosím pouze na:
kordovska.katerina@cmkos.cz nebo na telefonu 602 354 238



Hotely
a penziony
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Hotel Brans - Malá Morávka

Pro členy Odborového svazu KOVO jsme
připravili výhodnější ceny při pobytu v
horském hotelu Brans v krásné
a malebné krajině Jeseníků ve známém
lyžařském středisku Malá Morávka i pro
rok 2019. Při objednávání nahlaste
prosím název své ZO nebo SČ OS KOVO
a číslo Vašeho členského průkazu.

Horský hotel Brans, s.r.o. , Malá Morávka 215, 793 36
telefon 734 697 511 - e-mail brans@brans.cz

Hotel Olšanka
Exklusivní nabídka ubytování
a konferencí v Hotelu Olšanka k Vaší
maximální spokojenosti.

Hotel nabízí 608 lůžek v pestré pokojové
skladbě, kterou tvoří jednolůžkový nebo
dvojlůžkový pokoj standard, Lux
s terasou a výhledem na Prahu nebo pro
náročné Art Deco pokoje Superior.

Dále jsou hostům k dispozici pokoje pro
3 až 4 osoby. Všechny pokoje jsou
vybaveny příjemným nábytkem, LCD
televizorem se satelitním příjmem,
telefonem s přímou volbou, trezorem,
koupelnou se sprchovým koutem včetně
ručníků a osušek, fénem, toaletou
a připojením k internetu prostřednictvím
WiFi.

Všechny rezervace prosím pouze na:
kordovska.katerina@cmkos.cz nebo

na telefonu 602 354 238



Poskytujeme ubytování v různých
kategoriích ‒ apartmány, hotelové pokoje,
pokoje s kuchyňským koutem, rodinný
penzion a penzion Skiland v Petříkově.
Ubytování a dovolená ideální pro dvojice,
rodiny s dětmi, sportovní kluby, kurzy,
firmy, školy v přírodě, lyžařské kurzy,
turistické kluby a sportovně založené
osoby. Areál leží v turisticky zajímavé
oblasti Ostružná, Ramzová, Petříkov v
blízkosti SKI areálů, cyklistických a
turistických tras cca 14 km od Jeseníku.

Areál je uzavřený, vybavený pro
sportovní i relaxační vyžití, různé
atrakce pro zabavení dětí.

Penzion Skiland v Petříkově je od areálu
Skiland vzdálen cca 2,5 km. Firma PROFI
spol. s.r.o. je provozovatelem Areálu
Skiland Ostružná a Petříkov. V celém
zařízení uplatňuje pravidla Českého
systému kvality služeb.

Přijeďte se nadýchat čerstvého vzduchu,
prozkoumat krásy okouzlující přírody
Jeseníků a Rychlebských hor a obohatit se
o plno zážitků v Areálu Skiland v malebné
obci Ostružná.

Hotely
a penziony
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Hotel Skiland

Penzion Skiland

Při objednávce je potřeba vyplnit objednávkový formulář
http://www.skiland.cz/ubytovani/objednavkovy-formular/, do poznámky uveďte
název ZO OS KOVO, v které jste evidován a číslo Vašeho členského průkazu.

Areál Skiland Ostružná, Ostružná 103, 788 25
e-mail skiland@skiland.cz - telefon 777 254 542
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Penzion Relax

Penzion Sněžná

Penzion Sněžná provozujeme v citlivě
zrekonstruované roubence z 18. století
v šumavských Volarech. Jedná se o stavbu
lidové architektury alpského typu, která je
typická právě jen pro tuto oblast a jinde
v České republice ji nenajdete. Také proto
je budova našeho penzionu současně
národní kulturní památkou. Penzion dnes
nabízí ubytování pro 50 hostů (47 lůžek
a 3 přistýlky) v celkem 13 pokojích - 3x
dvoulůžkový pokoj, 3x třílůžkový pokoj,
4x čtyřlůžkový pokoj, 2x pětilůžkový
apartmán s oddělenými ložnicemi pro
2 a 3 osoby.

Penzion Sněžná, Budějovická 41, Volary 384 51
telefon 774 343 448 - e-mail rezervace@penzionsnezna.cz

Pension RELAX nabízí ubytování na
úpatí Sněžky, v malebném horském
středisku Pec pod Sněžkou - Velká Úpa,
jen 100 m od lanovky Velká Úpa -
Portášky. Pension nabízí nadstandardní
služby a dostatek vyžití v místě i okolí.
Součástí pensionu je restaurace,
wellness s vířivkou a saunou, bowling,
herna s kulečníkem, fotbálkem
a šipkami. Dostanete se k nám autem
(k dispozici vlastní parkoviště) nebo
autobusy, zastávka 20 m od pensionu.

Penzion Relax, Pec pod Sněžnou - Velká Úpa 140, 542 21 Pec pod Sněžnou
telefon 608 830 030 - e-mail info@penzionrelax.cz



Lázeňské
pobyty
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Spa.cz
Užijte si pohodu v lázních a wellness
hotelech se SPA.CZ

Portál Spa.cz již od roku 2008 poskytuje
svým klientům nejsnadnější cestu k
pobytům v prověřených lázních a wellness
hotelech v České republice a dalších pěti
zemích střední Evropy. V nabídce
samozřejmě nechybí tradiční lázeňské, ale
ani například zážitkové pobyty.

Při objednávání nahlaste prosím název
své ZO nebo SČ OS KOVO a číslo Vašeho
členského průkazu.

V případě nižších cen u akčních balíčků
jednotlivých lázní, Vám garantujeme vždy
výhodnější cenu.

Rezervace pobytů a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555
nebo emailové adrese vip@spa.cz.

Pro rok 2019 přinášíme bohatou nabídku pobytů pro posílení Vašeho zdraví a pro
dobrou pohodu. Zvýhodněné pobyty nabízejí oblíbené hotely a lázně v České
republice, na Slovensku, v Maďarsku a nově i v Polsku pro Vás i Vaše rodinné
příslušníky.

Úhrada pobytů je kromě hotovostního
a bezhotovostního způsobu, možná také
poukazy společností SODEXO, Edenred CZ,
Benefit plus, Cheque Déjeuner, a to
maximálně do výše 50 % hodnoty pobytu
u papírových poukázek a prostřednictvím
elektronických poukázek až do výše 100%
z celkové částky pobytu.

HOTEL.CZ a.s., Řeznická 1332/7,
Liberec I - Staré Město
telefon 222 535 555 - e-mail vip@spa.cz
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Lázeňské
pobyty

Lázně Priessnitz Jeseník
Ve spolupráci s léčebným zařízením
Lázněmi Priessnitz jsme členům OS KOVO
nabídli speciální 5 a 7 denní rehabilitační
pobyty s polopenzí a lázeňskými
procedurami v tomto resortu
(www.priessnitz.cz). Nabídka nerozlišuje
tzv. mimosezonu nebo hlavní sezonu,
ale je platná od 1. 1. do 31. 12. 2019.

Pobyty lze jednoduše objednávat
prostřednictvím kontaktní osoby pro
rezervaci pobytů na tel. +420 584 491 894,
mob: 778 401 703
(Mgr. Renáta Frančáková)
e-mail: francakova@priessnitz.cz nebo na
mob: 724 085 166 (Iveta Kucharíková).

Při objednávání nahlaste prosím název své
ZO nebo SČ OS KOVO a číslo Vašeho
členského průkazu. Ideální je mít od předsedy ZO OS KOVO písemné potvrzení o
Vašem členství při svém nástupu na léčebný pobyt.

Příklad zvýhodněných pobytů

5 denní rehabilitačně rekondiční pobyt
v roce 2019 za 5 842 Kč za osobu

7 denní rehabilitačně rekondiční pobyt
v roce 2019 za 7 930 Kč za osobu

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Priessnitzova 12/299
790 03 Jeseník

Tel: +420 584 491 111
Email: info@priessnitz.cz
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Lázeňské
pobyty

Lázně Libverda
Pro členy Odborového svazu KOVO
a jejich rodinné příslušníky nově
nabízíme relaxaci a odpočinek v
lázeňském SPA Resortu Libverda, který
naleznete v malebném lázeňském
městečku Lázně Libverda ležícím 25 km
od Liberce v podhůří Jizerských hor.

Při objednávání nahlaste prosím název
své ZO nebo SČ OS KOVO a číslo Vašeho
členského průkazu.

Lázně Libverda 82, 463 62
telefon 731 663 757
e-mail strapkova@lazne-libverda.cz

Lázně Poděbrady

Dopřejte si pobyt v Poděbradech za
exkluzivní ceny pro členy odborového
svazu KOVO. Lázně Poděbrady jsou
největším poskytovatelem lázeňské péče
ve Středočeském kraji specializující se na
léčení pohybového aparátu, onemocnění
srdce a cév. Blahodárné účinky
vyhlášených uhličitých pramenů
v kombinaci s dalšími lázeňskými
procedurami zajistí dokonalý odpočinek
a zdraví pro Vaše tělo.

Při objednávání nahlaste prosím název
své ZO nebo SČ OS KOVO a číslo Vašeho
členského průkazu.

Lázně Poděbrady, a.s., Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady
Telefon 326 530 566 - E-mail info@lazne-podebrady.cz
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Lázeňské
pobyty

Hotel Děvín - Mariánské lázně

Pro členy Odborového svazu KOVO a jejich
rodinné příslušníky nabízíme opět nabídku
na relaxaci a odpočinek v lázeňském SPA
Hotelu Děvín, který nabízí široký výběr
služeb včetně lázeňské léčby pod jednou
střechou. Jedinečný zážitek z pobytu
dotváří okolní upravené parky, překrásná
architektura města a světoznámé
Mariánskolázeňské prameny s léčivými
účinky.

Villa Regenhart
Pro členy Odborového svazu KOVO
a jejich rodinné příslušníky nabízíme
nabídku na relaxaci a odpočinek
v lázeňském městečku Jeseník. Ve
spolupráci s resortem Wellness &Spa
hotel Villa Regenhart jsme členům
OS KOVO nabídli slevu 5 % na ubytování
a 10 % slevu na pobytové balíčky.
(www.villaregenhart.cz). Tyto slevy jsou
již přednastaveny v rezervačním
formuláři, fungují automaticky a zobrazí
se při vyhledání konkrétního termínu.

Spa Hotel Děvín, Příkrá 618/2a, 353 01 Mariánské Lázně
Telefon 354 470 400 - E-mail info@spahoteldevin.cz

Villa Regenhart
Josefa Hory 673, 790 01 Jeseník
Telefon 588 886 640
E-mail recepce@villaregenhart.cz



Sport
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Městská divadla pražská

Národní a Stavovské divadlo

Divadlo ABC a Rokoko najdete v centru
Prahy. Hlásí se k tradici Městských divadel
pražských jako klasického činoherního
divadla, jehož základním výrazovým
prostředkem je herecký výkon. Staví na
výjimečných hereckých individualitách i na
týmové souhře.

Akcentuje pestrost a bohatost žánrů
činoherního divadla a snaží se tak oslovit
široké spektrum diváků.

Divadla pravidelně nabízí představení za
velmi výhodných podmínek pro členy
OS KOVO.

Národní divadlo je reprezentativní scénou
České republiky. Je jedním ze symbolů
národní identity a součástí evropského
kulturního prostoru.

Dnešní podobu Národního divadla tvoří
čtyři umělecké soubory ‒ Opera, Činohra,
Balet a Laterna magika ‒ a pod
uměleckou správu divadla patří čtyři
scény ‒ Národní divadlo, Státní opera,
Stavovské divadlo a Nová scéna.

Stavovské divadlo ceník vstupenek
Ceny vstupenek se pohybují v rozmezí od
160 Kč do 390 Kč večerní představení /
130 Kč do 290 Kč odpolední představení

Národní divadlo ceník vstupenek
Ceny vstupenek se pohybují v rozmezí od
190 Kč do 490 Kč
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Westernové městečko

Tornádo sport Most

Pouhých 36 km severně od Brna se
nachází jedno z turisticky nejnavštěvova-
nějších míst jižní Moravy - unikátní
Westernové městečko Boskovice.
Vybudované bylo v opuštěném pískovco-
vém lomu. Jeho vznik se datuje do roku
1994. Za tu dobu ho navštívilo více jak
milion návštěvníků. Autentické prostředí
Divokého západu zcela pohltí všechny
malé i velké návštěvníky.

Členové OS KOVO získají slevu ze vstup-
ného na konkrétní vystoupení.

Ti z Vás, kteří se rozhodnete naši nabídku
využít potřebujete mít s sebou členský
průkaz a občanský, nebo řidičský průkaz,
kterými se na pokladně u vstupu do
Westernového městečka prokážete.

Nabízíme squash, badminton, wallyball,
stolní tenis, fitness, schwinn cycling, HEAT
program, trampolínky, fitbox, power jógu,
t-bow, gliding, step aerobic, kruhový
trénink, STOB, Pilates, saunu, solárium,
masáže (sportovní a pro těhotné),
kinesiotaping. Prodej doplňků výživy a
vyplétání raket.

Kontakty pro objednávání permanentek:

Tornádo Sport s.r.o.
Okružní 1733, 434 01 Most

Andrea Kubínová - provozní ředitelka
Tel.: 476 120 000 , Mobil: 773 998 855
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Krokodýlí ZOO Praha

Bowling bar Beseda

Krokodýlí ZOO Praha je unikátní oázou
plazů takřka v centru Prahy. Návštěvníci u
nás uvidí téměř třicet kajmanů, krokodýlů
a aligátorů všech čtyř kontinentů, které
krokodýlovití obývají, v celkem jedenácti
druzích. A zdaleka ne pouze krokodýly.
Chováme i želvy, hady a leguány.

Součástí expozice je trvalá výstava velko-
plošných fotografií exotických zvířat od
nejlepších českých wildlife fotografů.

Otevřeno je od úterý do neděle, ve všed-
ních dnech 3x denně komentované
prohlídky s průvodcem. V sobotu a neděli
oblíbené moderované krmení krokodýlů.
Vždy v 10.30 a 14.00.

Po předložení členského průkazu získáte
slevu 10 %.

30 % sleva na bowling a saunu v Český
Budějovicích.

Ve spolupráci s předsedou ZO OS KOVO
Robert BOSCH s.r.o. panem Stanislavem
Jindrou a hotelem Beseda v Českých
Budějovicích jsme připravili slevu 30 % na
SAUNU a BOWLING pro všechny členy
OS KOVO.

Při objednávání nahlaste prosím název své
ZO nebo SČ OS KOVO a číslo Vašeho
členského průkazu.
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Nákupy výhodněji s TIPLI

RENOMIA pojištění

Získejte až 33 % cashback ve více než 929
ověřených obchodech.

Obchody platí Tipli za každý nákup a o tyto
peníze se rozdělíme s Vámi. Odměnu si můžete
nechat vyplatit už od 1 Kč.

Speciální nabídka pouze pro členy OS KOVO.



http://clen.oskovo.cz

nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3-Žižkov

SENIOŘI KOVÁCI nezoufejte

I když si užíváte zaslouženého odpočinku po náročné
práci, můžete využívat plně všech benefitů OS KOVO.

Co k tomu potřebujete?
Potvrzení vašeho předsedy ZO, že vaše členství stále

trvá.


