
Na co si dát pozor při zakoupení zájezdů u cestovních kanceláří.

Nejlépe je, když si zájezd koupíte u vámi již známé CK, nebo na osobní doporučení. Pokud ne, doporučujeme si přečíst o CK veškeré reference.
CK Premium se v oblasti cestovního trhu pohybuje již více než 20 let. Naší specializací jsou především skupinové a také individuální zájezdy do 
exotických destinací. Naším cílem je spokojenost klientů, a proto se zaměřujeme na kvalitu (servis, ubytování, stravování a výběr profesionálních  
průvodců). U našich speciálních akcí je většinou stravování zajištěno formou polopenze a u komfortnějších propagačních akcí formou plné penze. 
Důležité je také pojištění. Nabízíme pojištění renomovaných pojišťoven, které mají bohaté zkušenosti a rychle plní případné pojistné události.
Našimi klienty jsou lidé všech věkových kategorií, jednotlivci, páry i skupiny, podnikatelé, umělci, sportovci atd., ale také velké a středně velké 

společnosti, sportovní kluby a další.

Když se podíváte na nabídky různých zájezdů do stejných destinací od jiných CK, zjistíte, že některé CK nabízí nižší ceny. 
Má to však háček. Vždy si zkontrolujte, co cena zahrnuje. U levnějších nabídek většinou nejsou v programech zahrnuta ta nejatraktivnější místa, 
v drtivé většině je nabízeno ubytování v nižších kategoriích, stravování je obvykle zajištěné pouze se snídaní (kde při každodenním vyhledávání vhodných 

restaurací ztrácíte mnoho drahocenného času) a v ceně nebývají zahrnuty ani vstupy a další nutné poplatky. 

I mezi našimi klienty (ze kterých jsou dnes již naši stálí klienti) jsou tací, kteří si před mnoha lety také zakoupili „levnější zájezd“ s cílem ušetřit a poté zjistili, 
že při shánění obědů a večeří ztratili spoustu času, že ubytování ne vždy odpovídalo uvedeným kategoriím, že snídaně byli opravdu velmi skromné –

takže si museli ještě něco koupit, (čím nižší kategorie ubytování je nabízena, tím chudší a skromnější jsou také snídaně), že transfery byly zajištěny většinou místní 
dopravou. Po této zkušenosti říkali, že šetřit na kvalitě je to nejhorší, co mohli udělat. Navíc, celková cena, včetně dodatečných výdajů (strava, vstupy 

apod.), bývá ve finále mnohdy vyšší, než cena, za kterou si mohli zakoupit zájezd, kde je vše v mnohem lepší kvalitě a vše je již předem zahrnuté v ceně.  
A to je ten háček.

Proto vždy a každému kdo má zájem o jakoukoliv exotickou destinaci, doporučujeme zakoupit si takový zájezd, kde je již předem vše zajištěné -
kvalitní ubytování, kompletní stravování, vstupy, co nejatraktivnější program a profesionální český průvodce, který zájezd doprovází.

Zájezd si samozřejmě můžete koupit i u jiné CK, nejen u nás. Důležité je, aby vše podstatné bylo již zahrnuto v ceně. 

To je pouze vysvětlení, jak se mohou lákavé, nižší ceny (na začátku), změnit na vyšší (na konci).


