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Zábava pro vaše děti, 
odpočinek pro vás

FUNTAZIE SPORT ACADEMY
 Výuka sportů pro děti – NOVINKA

BABY FUNTAZIE KLUB pro děti do 4 let

 Výuka plavání a pohybová i smyslová cvičení
s českými odbornými instruktory

FUNTAZIE TEENZ KLUB pro děti od 12 let

 Sportovní animace, turnaje, vodní sporty 
a nejrůznější soutěže

FUNTAZIE KLUB pro děti od 4 let

 Zábavné tematické programy pod vedením 
našich animátorů

SKI FUNTAZIE KLUB pro děti od 5 do 12 let

 Výuka lyžování s českými instruktory a zábavné 
programy v Itálii a Rakousku

Popusťte uzdu své prázdninové fantazii a naplánujte si rodinnou dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. 

S dětským klubem Funtazie a českými animátory prožijí děti ty nejlepší prázdniny a vy si dopřejete více než 

zasloužený odpočinek a čas pro sebe.

www.fischer.cz  800 12 10 10



3

Vážení klienti,

pojďte s námi poodhalit tajemství arabského světa, v kulisách kvalitních 

hotelových resortů, nádherného moře, velkého množství starodávných 

památek, ale i nejmodernější architektury a v doprovodu krásného 

slunečného počasí.  

Tunisko, Egypt a Spojené arabské emiráty jsou každoročně 

nejvyhledávanějšími destinacemi. Každá z těchto zemí vám může 

nabídnout naprosto odlišný zážitek. Je pouze na vás, zda se necháte 

obklopit luxusem Spojených arabských emirátů, prozkoumáte bohatý 

podmořský svět Rudého moře v Egyptě či budete obdivovat bezpočet 

krásných památek v Tunisku. 

Jsme si jisti, že si z naší nabídky jistě vyberete tu pravou dovolenou. 

Vždy pro vás máme něco navíc. Spojte dovolenou v Emirátech 

s návštěvou Dubaje nebo využijte množství fakultativních výletů 

za dávnou historií v Tunisku a v Egyptě.  

I v letošním roce jsme pro vás rozšířili nabídku hotelů na Djerbě. Čeká 

zde na vás větší výběr možností, kde prožít příjemný odpočinek 

na pláži a koupání ve vyhřátém moři. 

Jako jedna z nejstarších cestovních kanceláří na českém trhu 

a součást největší cestovní skupiny v zemi máme ta nejpřísnější měřítka 

na kvalitu nabízených hotelů. Dbáme na to, aby všechny hotely v naší 

nabídce patřily k nejlepším, jaké lze v dané oblasti nalézt. Na dalších 

stranách se také můžete přesvědčit, že množství služeb, které vám 

poskytneme od prvního odbavení až po návrat z dovolené, je skutečně 

unikátní. 

Jako zkušení cestovatelé jistě víte, že nejpopulárnější letoviska 

a nejlepší hotely je ideální rezervovat v předstihu. Proto bych vám 

i v letošním roce ráda doporučila nabídku 1. momentu. Můžete získat 

slevu až 17 640 Kč na dospělou osobu, nebo 1 dítě až do 15 let zcela 

zdarma a až pro 2 další děti ubytování zdarma. Koupit dovolenou 

v nabídce 1. momentu přitom nenese žádné riziko: termín, destinaci 

i hotel můžete zdarma změnit ještě týden před odletem a předem stačí 

uhradit zálohu pouze 1 490 Kč na osobu. 

Až si prohlédnete katalog, jsme vám dále plně k dispozici. Můžete nás 

navštívit v pobočkách po celé České republice a na Slovensku nebo 

zavolat na bezplatnou infolinku 800 12 10 10. Kdykoli také navštivte náš 

web www.fi scher.cz, kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny. 

Vítejte ve světě vašich zážitků. 

Přeji vám krásnou dovolenou.

Jolana Zavadilová

ředitelka sekce zájezdů

k blízkým mořím
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Vyberte si dovolenou na 1. moment z nového katalogu letní dovolená u 

moře 2016 a získejte zájezd s celou řadou výhod a slev! Těšit se můžete 

na tradičně nejoblíbenější destinace a hotely, ale i novinky v nabídce!

Rezervujte na 1. moment 
za nejlepší cenu!
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VYUŽIJTE NABÍDKY NEJVYŠŠÍCH SLEV A NEJLEPŠÍCH 

VÝHOD 1. MOMENTU!

Pokud plánujete letní dovolenou s dětmi, při rezervaci na 1. moment 

bude mít vaše dítě až do 15 let dovolenou zcela zdarma a až 2 další 

děti ubytování zdarma. Pokud cestujete bez dětí či využití dětských slev, 

dáme vám slevu až 17 640 Kč pro každou dospělou osobu!

100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY

Pokud na 1. moment najdete stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře za 

nižší cenu, rozdíl vám dorovnáme. Podrobné informace o 100% záruce 

nejnižší ceny naleznete v Podmínkách pro cestující na str. 265 tohoto 

katalogu.

MYSLÍME NA RODINY S DĚTMI

Užijte si rodinnou dovolenou s dětským klubem Funtazie a českými 

animátory. Funtazie klub – zábava pro vaše děti, odpočinek pro Vás. 

Nabídku hotelů s Funtazie klubem jsme pro tuto sezónu rozšířili o 30 %.

Navíc přicházíme s úplnou novinkou – sportovní akademií s výukou 

sportů pro děti – Funtazie Sport Academy.

PROŽIJTE LÉTO NAPLNO

Přidejte se i vy a rozjeďte letní party přesně podle těch nejaktuálnějších 

trendů. Chcete vyzkoušet večírek na jachtě, vychutnat si grilovací party 

na pláži nebo zažít nezapomenutelnou noc v těch nejproslulejších klu-

bech světa? Proč ne! S programem Euphoric je zábava zaručena.

   Pro bližší informace volejte infolinku 800 12 10 10 nebo 

navštivte kteroukoliv naši pobočku

*  Nabídka platí ve vybraných hotelech a termínech v doprovodu minimálně 

2 dospělých osob. Podmínky slev závisí vždy na konkrétní destinaci, hotelu 

a délce pobytu. Nabídka platí při uzavření cestovní smlouvy do 15. 1. 2016.

SLEVA AŽ

17 640 Kč
1 DÍTĚ ZCELA ZDARMA 
A DALŠÍ 2 UBYTOVÁNÍ 

ZDARMA

  Maximální možná SLEVA pro dospělé až 17 640 Kč

  1 DÍTĚ do 15 let ZCELA ZDARMA 

a až pro 2 další děti UBYTOVÁNÍ ZDARMA

  NEJNIŽŠÍ ZÁLOHA na osobu jen 1 490 Kč

  PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI v Praze, Brně a Ostravě ZDARMA

  ZDARMA ZMĚNA zájezdu ještě týden před odletem

  100% záruka NEJNIŽŠÍ CENY

CO ZÍSKÁTE NÁKUPEM DO 15. 1. 2016* 
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Dovolená
pro každého
Nyní si vyberte z přehlednější nabídky 

přesně takovou dovolenou, po jaké 

toužíte. Kompletní portfolio hotelů 

jsme rozdělili podle jejich předností do 

šesti segmenů tak, abychom vám 

co nejvíce zjednodušili orientaci 

v naší široké nabídce.

Můžete tak snadno 

vybírat jen mezi hotely 

vhodnými pro rodiny 

s dětmi nebo naopak 

jen pro páry. Preferujete 

odpočinkovou či aktivní 

dovolenou? Pak vybírejte v segmentu 

wellness či klubové dovolené. 

Užijte si výběr své ideální dovolené 

z nejpřehlednější nabídky na trhu.

PRO MLADÉ

U
dělejte si dovolenou ve stylových designových resortech plných je-

dinečné atmosféry, které mají nejmodernější vybavení, restaurace 

s nabídkou jídel moderní gastronomie i luxusní wellness a fi tness 

centra. Vybrali jsme pro vás hotely situované v blízkosti center měst, a 

tak to nebudete mít za zábavou nikdy daleko. Výhodné polohy hotelů 

vám umožní objevovat řady rozmanitých lokálních restaurací nebo ener-

gický noční život ve vyhlášených klubech.

PRO PÁRY

D
o naší nabídky jsme pro vás, kteří si chcete užít dovolenou ve 

dvou, začlenili také hotely určené především pro dospělé. Relaxuj-

te, bavte se nebo prožívejte nerušeně společné romantické chvíle 

dle svých snů. Do této nabídky jsme zařadili hotely, které jsou zpravidla 

situovány v klidnějších lokalitách a nabízejí celou škálu relaxačních služeb 

včetně kvalitního wellness či sportovních aktivit. Najděte svůj ráj pro váš 

společný vytoužený a nerušený odpočinek těla i mysli.

RODINNÁ DOVOLENÁ

Z
ažijte s rodinou ty nejkrásnější chvíle. Pečlivě jsme pro vás vybrali

hotely s perfektním rodinným zázemím, které disponují pokoji 

s dostatečným komfortem pro 2 dospělé a 2 děti. Ve většině hotelů 

najdete bazény, aquapark, dětské hřiště, ale například také herní míst-

nosti a sportoviště pro teenagery. Poleťte s námi tam, kde si dovolenou 

užije každý člen rodiny na 100  %!

VYBERTE SI 

SVOU IDEÁLNÍ 

DOVOLENOU
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WELLNESS

V
raťte se z dovolené jako znovuzrození! Nechte se rozmazlovat v se 

v hotelech, které vám poskytnou tu nejlepší péči nejen v oblasti 

wellness, ale i dalších službách. Každý den si tak budete moci 

dopřát například různé druhy sauny, relaxační jacuzzi, uvolňující masáže 

nebo speciální lázeňské procedury. To vše si vychutnáte stejně jako ne-

přeberné množství kulinářských zážitků.

PLATINIUM

D
opřejte si maximální komfort a prvotřídní služby v pětihvězdičko-

vých hotelech. Užijte si na maximum vše, co k dovolené patří – 

pohodlí prostorných pokojů s moderním vybavením, program all 

inclusive či ultra all inclusive plný vynikajícího jídla daného regionu od 

špičkových kuchařů nebo wellness a spa pro vaši relaxaci. Nechte se na 

dovolené hýčkat tak, jak si opravdu zasloužíte!

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

U
žijte si s námi vy i vaše děti rodinnou dovolenou s dětským 

klubem Funtazie, aktivní dovolenou s programem Fun & Active 

nebo dovolenou šitou na míru klientům 55+. Zábavný program 

v průběhu celého pobytu vám zajistí naši odborně vyškolení česky 

mluvící animátoři, se kterými se rozhodně nikdo nebude nudit! Během 

klubové dovolené tak prožijete nejen nezapomenutelné chvíle, ale 

možná při společných aktivitách získáte i nové přátele.

FUN & ACTIVE

•  Aktivní dovolená pro všechny 

věkové kategorie

•   Sportovní a zábavné aktivity

•   Vědomostní soutěže a kvízy

FUN & ACTIVE 55+

•  Sportovní a relaxační aktivity

•   Nenáročné pěší túry 

do zajímavých míst

•   Společenské hry

BABY FUNTAZIE KLUB – DO 4 LET

•  Výuka plavání s českými 

odbornými instruktory

•   Pestrý program s kombinací 

pohybových a smyslových cvičení

FUNTAZIE KLUB – OD 4 LET

•  Zábavné tematické programy 

pod vedením našich animátorů

•  Populární snídaně a večeře bez rodičů

•  Společný výlet s animátory

FUNTAZIE TEENZ KLUB – OD 12 LET

•  Sportovní animace, turnaje, vodní 

sporty a nejrůznější soutěže

•  Během letních prázdnin

JEDNIČKA V DĚTSKÝCH ANIMAČNÍCH KLUBECH

     Dětské kluby pro děti od 6 měsíců do 18 let v 3–5* hotelech s all inclusive

     Nejširší nabídka klubových destinací včetně Spojených arabských emirátů 
a Ománu na českém trhu

     Každý rok tematické programy – v rámci programu snídaně/večeře bez rodičů

    Česky a slovensky mluvící animátoři

KLUBY PRO DOSPĚLÉDĚTSKÉ KLUBY

55+
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Proč na dovolenou 
s CK FISCHER?
Létáme v tom s vámi!
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1. 
ŠIROKÉ PORTFOLIO ZÁJEZDŮ – 

NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ 

SKUPINA V ČR

Cestovní kancelář FISCHER je součástí FISCHER Group, největší ces-

tovní skupiny v České republice. Máme dlouholetou tradici a nabízíme 

široké portfolio zájezdů – letní i zimní dovolené u moře, klubové dovolené 

s dětským klubem Funtazie nebo Fun & Active, exotické a poznávací 

zájezdy, eurovíkendy, plavby i tematické zájezdy, jako jsou například 

dovolené s golfem. Na míru pro vás zajistíme také zahraniční teambuil-

dingové akce, svatbu a líbánky i jakoukoliv jinou dovolenou přesně podle 

vašeho přání. Máme také nejširší nabídku doplňkových služeb od pojiš-

tění, parkování na letišti, možnosti rezervace míst v letadle až po zajištění 

speciálního vybavení na pokoj pro vaše nejmenší.

2. 
VŽDY 

AKTUÁLNÍ 

NABÍDKA

Ať už zvolíte výhodný nákup v rámci nabídek 1. momentu, nebo čekáte 

na skvělý tip last minute, vždy u nás najdete rozmanitou, neustále aktua-

lizovanou nabídku zájezdů.

3. 
MÁME ZKUŠENÉ 

A KVALITNÍ 

DELEGÁTY

Naši delegáti se v destinaci postarají o váš komfort a pohodlí. Po celou 

dobu pobytu jsou vždy připraveni vám s čímkoliv pomoci, poradit 

či doporučit, kam se podívat, co nakoupit nebo čeho se vyvarovat. 

Zkrátka udělají maximum pro vaši bezproblémovou dovolenou.

4. 
GARANTUJEME VÁM 

NEJVYŠŠÍ 

KVALITU 

Spolupracujeme s více než 600 prověřenými hotely, které pravidelně 

navštěvujeme a kontrolujeme kvalitu jejich služeb, abyste dostali vždy 

tu nejlepší nabídku zájezdu. V případě jakýchkoliv problémů přichází 

na řadu systém kompenzací, tzv. ITQ Standard – mezinárodní standard 

kvality cestovních služeb. V rámci reklamace vám může být vráceno 

až 100 % ceny zájezdu.

5. 
O SVÉ PENÍZE 

NIKDY 

NEPŘIJDETE 

Cestovní kancelář FISCHER je pojištěna proti úpadku. To pro vás zna-

mená jistotu, že nikdy nepřijdete o své peníze a že se vždy dostanete 

zpět domů. Máme pojistku proti úpadku u ERV Evropské pojišťovny, a. s. 

Ta vám garantuje zajištění cesty z místa pobytu v zahraničí (pokud byla 

součástí vámi zakoupeného zájezdu) nebo fi nanční kompenzaci, pakliže 

se zájezd uskuteční pouze částečně nebo vůbec.

6. 
JSME TU PRO VÁS V POBOČKÁCH, 

NA NONSTOP INFOLINCE 

I ONLINE CHATU

Máme širokou síť poboček po celé České republice a na Slovensku. Svoji 

dovolenou si můžete vybrat, kdekoliv a kdykoliv se vám to hodí. Jsme 

vám k dispozici také na bezplatné nonstop telefonní lince 800 12 10 10 

a nově také na chatu přímo na našich stránkách www.fi scher.cz.
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LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE 

Podívejte se s námi již do téměř 40 středomořských destinací! Plánujete 

dovolenou s rodinou, v páru či s přáteli? Preferujete all inclusive, nebo 

chcete poznávat zajímavá místa? Chcete se přes den opalovat na pláži 

a večer bavit? Ať máte jakékoliv přání, u nás máte na výběr stovky ově-

řených hotelů!

ZIMNÍ DOVOLENÁ U MOŘE

Užijte si s námi krásné počasí a sluníčko kdykoliv v roce. Letos pro 

vás máme tradičně pestrou nabídku zájezdů na Kanárské ostrovy, do 

egyptských destinací, Spojených arabských emirátů nebo na květinovou 

Madeiru. 

EXOTICKÁ DOVOLENÁ 

Zažijte dovolenou na nejkrásnějších místech světa! Čekají vás výji-

mečné zážitky, dlouhé bílé pláže, průzračné azurové vody a nekonečné 

možnosti výletů za historií, kulturou i přírodními krásami. Zajistíme vám 

třeba relaxační dovolenou v luxusních hotelech s wellness, pozná-

vací zájezd, kde uvidíte a prožijete to nejlepší z dané destinace, nebo 

kombinaci obojího!

RODINNÁ DOVOLENÁ 

S KLUBEM FUNTAZIE 

U nás si můžete vybrat hned z několika typů dětských klubů. Pokud 

máte malé děti do čtyř let, můžete využít náš klub Baby Funtazie. Naši 

osvědčení a důkladně proškolení animátoři se postarají o vaše nejmenší 

a vy si tak můžete vychutnat zasloužený odpočinek. Pro děti starší čtyř 

let máme klasickou Funtazii, kde je prostor pro hry, nejrůznější soutěže 

a dobrodružství s našimi českými animátory. Funtazie má také svůj teens 

klub, jenž je určen pro náctileté. Ani tady nechybí pestrý program, který 

si vaši malí dospělí užijí na maximum! Žhavou novinkou pro tuto sezonu 

je Funtazie Sport Academy s výukou sportů pro děti.

AKTIVNÍ DOVOLENÁ U MOŘE 

S PROGRAMEM FUN & ACTIVE  

Pokud je pro vás dovolená příležitostí pro aktivní odpočinek a sportovní 

vyžití, můžete využít nabídku zájezdů s programem Fun & Active. Naši 

animátoři pro vás zajistí bohatý program, v rámci kterého si budete moci 

zkusit nejrůznější sporty, hry a zábavné aktivity. 

Vítejte ve světě zážitků!
Vyberte si dovolenou podle svých představ z naší široké a rozmanité 

produktové řady zájezdů. Užívejte si a poznávejte s námi svět!



11

MÁTE SPECIÁLNÍ PŘÁNÍ?

Rádi vám vyjdeme vstříc s jakýmkoliv vaším přáním! Poraďte se s námi v kterékoliv 
pobočce, na infolince 800 12 10 10 nebo nám napište na e-mailovou adresu: 
individual@fi scher.cz.

EUPHORIC

Exkluzivní program pro všechny mladé lidi, kteří se chtějí bavit i na dovo-

lené stylově a naplno! Přes den si můžete užít koupání, sportovní aktivity 

na pláži nebo relaxovat a nabírat síly, abyste to večer mohli rozjet v těch 

nejvyhlášenějších klubech a barech.  

LYŽOVÁNÍ 

V ALPÁCH  

Ve spolupráci s NEV-DAMA, jedničkou na zimní lyžařskou dovolenou, vám 

přinášíme nejširší výběr kvalitních ubytovacích kapacit v oblíbených lyžař-

ských střediscích v Alpách. Navíc rodiny s dětmi mohou využít náš dětský 

klub Ski Funtazie, který je obdobou populárních letních přímořských klubů.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Vyberte si z naší nové nabídky poznávacích zájezdů. Pořádáme okruhy 

po destinacích na šesti kontinentech, na kterých vás každý den prove-

deme tím nejzajímavějším z dané oblasti! 

EUROVÍKENDY 

Ať už si chcete dopřát atmosféru starověkého Říma, procházet se zahra-

dami tulipánů v Amsterdamu, bavit se v Disneylandu v Paříži, nebo se 

zaletět podívat na fotbal do Barcelony, u nás najdete perfektní kombinaci 

výhodných letenek a ubytování pro nezapomenutelné zážitky z cest.

DOVOLENÁ S GOLFEM 

Zajistíme vám golfovou dovolenou na míru i služby podle vašich přání – 

letenky, ubytování a green fee včetně transferu vašeho golfového vyba-

vení. Užijte si dovolenou u moře a golf na prvotřídní úrovni. 

PLAVBY

Objevujte krásy Středomoří i tropických ostrovů. Zažijte maximální 

komfort a jedinečné služby, které jsou na palubách velkých zaoceán-

ských lodí samozřejmostí. K dispozici je vám zpravidla také náš delegát 

a český průvodce.

LETENKY DO CELÉHO SVĚTA 

Díky spolupráci s nejvýznamnějšími leteckými společnostmi a celosvě-

tovému rezervačnímu systému Amadeus jsme vám vždy schopni nabíd-

nout nejvhodnější řešení vašeho požadavku na let.  
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VÝHODNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ U ERV EVROPSKÉ POJIŠŤOVNY

Sjednejte si ke své dovolené cestovní pojištění za zvýhodněnou cenu! 

Spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou, jedinou specializovanou 

cestovní pojišťovnou na českém trhu. Nabízíme vám pojištění k dovolené 

u moře i na horách, golfové dovolené, ale můžete si objednat i pojištění 

pouze k letenkám nebo k ubytování.

BEZPEČNÉ PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA

Využijte cenově výhodné parkování na letišti v Praze. Nechte svůj vůz na 

moderním krytém parkovišti hlídaném fyzickou ostrahou i kamerovým sys-

témem. Parkoviště se nachází naproti terminálům, 2 minuty chůze od haly 

Terminálu 1 a 3 minuty chůze po kryté lávce od haly Terminálu 2. K dis-

pozici je také úschovna cenností, dobíjení baterie a služby mytí vozidel.

VIP SALÓNKY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA

Počkejte na svůj let z Letiště Václava Havla Praha v pohodlí letištních 

salónků Erste Premier Lounge, MasterCard Lounge nebo Citigold 

Lounge. Privátní salónky můžete využít v prostorách Terminálu 1 i Ter-

minálu 2. V salóncích je připraven bar s občerstvením, denní tisk, TV 

a dětský koutek. Ve všech prostorách salónku se také můžete připojit 

na WiFi síť. Salónek Citigold Lounge nabízí rovněž možnost individuální 

bezpečnostní kontroly a přednostního odbavení. Užívejte si už na letišti!

REZERVACE MÍST V LETADLE

U vybraných letů si můžete před odletem vybrat, kde i vedle koho chcete 

v letadle sedět. Vyhněte se situaci, že budete mít místa v různých čás-

tech letadla. Buďte si nablízku i během letu!

NADVÁHA ZAVAZADEL

Plánujete dovolenou a víte, že vaše zavazadlo bude vážit víc, než je 

povolený limit? Zajistíme vám jeho přepravu za výhodnější cenu, než 

jakou byste platili u odbavení. Nechte starosti se zavazadly na nás!

PRONÁJEM AUT

Buďte i na dovolené pány svého času. Plánujte si výlety, poznávání míst-

ních krás i nákupy podle svého. Rezervujte si vůz s předstihem a ušetříte. 

Ve více než 6 000 destinací vám zajistíme spolehlivé auto z renomova-

ných autopůjčoven nebo od našich prověřených místních partnerů. 

FISCHER Služby+
Chtějte od dovolené něco navíc! Vyberte si z celé řady služeb, díky nimž bude vaše dovolená plná 

nadstandardních zážitků. Připravili jsme pro vás spoustu exkluzivních nabídek. Díky spolupráci 

s ověřenými a spolehlivými partnery budete mít navíc vždy jistotu záruky kvality i výhodných cen!
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Exkluzivní cestovní 
pojištění

PŘEHLED POJISTNÉHO PLNĚNÍ (LIMITY V KČ) BASIC FISCHER PLUS FISCHER LIGHT FISCHER EXOTIKA PLUS FISCHER MEDICAL

ÚZEMNÍ ROZSAH EVROPA/SVĚT EVROPA EVROPA CELÝ SVĚT EVROPA/SVĚT

Léčebné výlohy Léčebné výlohy 5 400 000 5 400 000

Zubní ošetření 24 000 24 000

Fyzioterapie 120 000 120 000

Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně neomezeně 

Převoz, přeložení a přeprava 1 000 000 1 000 000

Repatriace tělesných ostatků 1 000 000 1 000 000

Opatrovník 150 000 150 000

Úraz Trvalé následky úrazu 300 000 300 000 300 000

Úmrtí následkem úrazu 200 000 200 000 200 000

Osobní věci Škoda na osobních věcech 30 0001) 30 0001) 80 0001) 

Zpoždění zavazadel 10 0002) 

Poskytnutí zálohy na pojistné plnění 100 € 100 € 100 €

Odpovědnost Škoda na zdraví 4 000 000 4 000 000 6 000 000

Škoda na věci 2 000 000 2 000 000 4 000 000

Právní ochrana 200 000 200 000 200 000

Odjezd Zmeškání 5 000 5 000 5 000

Zpoždění 5 0003) 5 0003) 5 0003) 

Zrušení cesty Stornopoplatky 80 0004) 100 0004) 

Přerušení cesty 50 000 50 000 50 000

Nevyužitá dovolená Nevyužitá dovolená 15 0005) 15 0005) 15 0005) 

Cesty autem Spoluúčast na dopravní nehodě 15 000

CENY POJIŠTĚNÍ FISCHER PLUS FISCHER LIGHT FISCHER EXOTIKA PLUS FISCHER MEDICAL

Zvýhodněná cena za osobu a pobyt na 1–24 dní 690 Kč 490 Kč 990 Kč 300 Kč

Děti do 15 let na 1–24 dní (v den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit 15 let) 345 Kč 245 Kč 495 Kč 300 Kč

  Komplexní balíček včetně zrušení cesty připravený na míru 

klientům Cestovní kanceláře FISCHER

  Specializovaná asistenční služba, celosvětové 

pokrytí služeb

  Vyškolení delegáti v místě pobytu s dokonalou znalostí 

produktu od ERV Evropské pojišťovny a.s. – vyhnete se 

případným komplikacím v destinaci

VÝHODY POJIŠTĚNÍ FISCHER PLUS

Sjednáte-li si pojištění Fischer Plus, Fischer Light nebo Fischer Exotika Plus, je součástí služeb spojených s Vaším zájezdem i pojištění Basic.

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti): 1) spoluúčast 500 Kč; 2) 5 000 Kč za každých 12 hodin; 3) 1 000 Kč za každých 6 hodin; 4) spoluúčast 10–20 %; 5) 1 000 Kč za den

Již při rezervaci zájezdu vám doporučujeme sjednat si komplexní pojištění 

od ERV Evropské pojišťovny, a. s., které navíc zahrnuje bonus cestovní 

kanceláře v podobě pojištění Basic.



 Skuteční specialisté 
 na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou 

pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR. Podle 

objemu pojistného z cestovního pojištění dlou-

hodobě patří mezi TOP 3 pojišťovny.

Spolupracujeme s 9 z 10 největších cestovních 

kanceláří v ČR.

 Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Vaše cestovní pojištění má mnoho nadstan-

dardních prvků: Neomezenou aktivní asistenci, 

vysoký limit léčebných výloh v zahraničí 

(2,4 mil. Kč), odpovědnost za škodu na zdraví (až 

6 mil. Kč), pojištění osobních věcí nebo pojištění 

nevyužité dovolené. 

 Pojištění, které delegáti
 Canaria Travel dobře znají

Delegáti Canaria Travel díky dlouholeté spoluprá-

ci a pravidelnému školení velmi dobře znají pod-

mínky našeho pojištění, mají seznam lékařských 

zařízení a umí klientům v případě potřeby rychle 

a ochotně poradit. Mohou tak garantovat 100% 

podporu i při řešení pojistné události v destinaci.

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty CK Fischer

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul

Larnaca

Prague

Palma 
de Mallorca

Sydney

 Vlastní non-stop 
 asistenční služba

ERV Evropská vlastní asistenční službu 

Euro-Center Prague, s níž sedí v jedné budově. 

Může tak jednoduše řídit způsob pomoci svým 

zákazníkům. Asistenční služba je k dispozici 

non-stop v češtině.

 Vlastní celosvětová síť 
 pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických desti-

nacích na všech kontinentech síť Euro-Center, 

která jsou připravena pomoci přímo v místě 

problému. Pravidelně prověřují kvalitu lékař-

ských zařízení a úroveň poskytované péče.  

 Bezkonkurenčně rychlá 
 likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi 

vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou 

většinu škod uzavřeme do 7 pracovních dnů. 

Jako jediná pojišťovna umožňujeme skutečně 

100% on-line hlášení škody přes web 

www.ERVpojistovna.cz.

 Téměř 100 %
 spokojených klientů

99,4 % našich klientů je spokojeno se služba-

mi, které jim poskytujeme před cestou, během 

ní i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme 

nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporu-

čovat svým příbuzným a známým. 

 Nejlepší pojišťovna 
 v oboru

Již po deváté v řadě jsme byli členy Asoci-

ace českých pojišťovacích makléřů zvoleni 

Pojišťovnou roku v kategorii specializované 

pojištění. Po dvanácté v řadě jsme pak zvítězili 

v soutěži TTG Travel Awards jako pojišťovna 

s nejlepším cestovním pojištěním v ČR.

1

 Silné mezinárodní 
 zázemí

ERV Evropská je součástí největší světové 

skupiny cestovních pojišťoven ETIG, patří do 

rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích 

světových zajišťoven. Máme více než 100 

let mezinárodních zkušeností při pojišťování 

cestovních rizik.

 Srozumitelné 
 pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné 

a všechny případné výluky jsou barevně 

zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi nic 

neskrýváme. 

2 3

4

5

6

9

7 8

10
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DESTINACE LETIŠTĚ VZDÁLENOST DOBA LETU ODLETOVÝ DEN POČET NOCÍ

Tunisko PRG 1 800 km 2:35 hod. úterý/pátek 7/10/11/14

BRQ, OSR pátek 7/14

Tunisko – Djerba PRG 1 950 km 3:00 hod. úterý 7/14

PRG, BRQ, OSR  úterý/pátek 10/11

Egypt – Hurghada PRG 3 400 km 4:30 hod. sobota/neděle 7/14

BRQ, OSR středa 7/14

PRG, BRQ, OSR úterý/pátek 10/11

Egypt – Marsa Alam PRG, BRQ, OSR 3 500 km 4:40 hod. neděle 7/14

PRG, BRQ, OSR úterý/pátek 10/11

Spojené arabské emiráty PRG 4 500 km 6:30 hod. sobota/neděle 7/10

Místa jako stvořená pro letní 
dovolenou u moře
Každá destinace, kterou jsme pro vás vybrali pro trávení dovolené v letním období, zaručuje teplé 

a slunečné počasí. Je jen na vás, pro kterou se rozhodnete.

PRG – Praha, BRQ – Brno, OSR – Ostrava

DJERBA

HURGHADA

EGYPT

E V R O P A

A S I E

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

Č E R N É  M O Ř E

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

MARSA ALAM

R
U

D
É

 M
O

Ř
E

TUNISKO
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Servis na palubě

Aby byl váš let příjemným a komfortním zážitkem, nabízíme vám již nyní, při rezervaci zájezdu, 

možnost dokoupit občerstvení na vašem letu.

Hot Meal  ...................................................  350 Kč

předkrm, teplé jídlo, desert, voda, káva, čaj 

Kuřecí řízky malé ..................................  300 Kč

0,5 kg plato kuřecích řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb) 

Kuřecí řízky velké  .................................  400 Kč

1 kg plato kuřecích řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb) 

Vepřové řízky malé  ..............................  400 Kč

0,5 kg plato vepřových řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb)

Vepřové řízky velké  .............................  600 Kč

1 kg plato vepřových řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb)

Kanapky (20 ks)  ......................................  300 Kč

Šampaňské Moët (0,7 l)  .................. 1 850 Kč

Šampaňské Taittinger (0,7 l)  ......... 1 550 Kč

Sekt (0,7 l)  .................................................  300 Kč

Víno Frontera  (0,7 l)  .............................  220 Kč

bílé, červené

Baby Meal  ................................................  170 Kč

zeleninový příkrm, ovocný nápoj a 1 kus ovoce

Přehled základních nabízených služeb leteckou společností Travel Service u příslušných leteckých spojení.

Výše uvedený rozšířený servis na palubě letadla je nutné objednat vždy předem.

Nabídka rozšířeného servisu platí pouze na letech zajišťovaných leteckou společností Travel Service. 

Změna typu produktu vyhrazena. Uváděné ceny jsou vždy za 1 pokrm/nápoj v jednom směru cesty.

Další základní občerstvení (nápoje a cukrovinky) je možné zakoupit přímo na palubě letadla dle aktuální nabídky uvedené v palubním magazínu.

Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, desert, kanapky) s výběrem alkoholických a nealkoholických nápojů, salónek na letišti v Praze, 

Brně, Ostravě, podhlavníky Travel Plus Comfort, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, zvýšená volná váha zapsaných zavazadel 

na 20 kg. Seating v přední části letadla, místa nejsou oddělena přepážkou. V případě zájmu o konkrétní místo je nutné uhradit poplatek za seating.

Travel Plus Comfort ..................................................................................................................................................................  1 495 Kč /1 směr, 2 990 Kč /obě cesty

SLUŽBA DESTINACE – PŘÍLETOVÁ LETIŠTĚ POPIS SLUŽBY

Bez sevisu (Buy on Board)

Lety kratší než 3 hodiny

Bulharsko – Burgas, Bulharsko – Varna, Costa de Almería, 

Černá Hora, Egejská riviéra – Bodrum, Egejská riviéra – Kusadasi, 

Chalkidiki a Olympská riviéra – Soluň, Chorvatsko – Dubrovník, 

Chorvatsko – Split, Ibiza, Kalábrie, Karpathos, Korfu, Kos, 

Kréta – Heraklion, Kréta – Chania, Lefkada, Mallorca, 

Menorca, Rhodos, Samos, Santorini, Sardinie – Cagliari, 

Sardinie – Olbia, Turecká riviéra – Antalya, Zakynthos

Občerstvení na palubě za poplatek dle ceníku 

palubního prodeje. Již při rezervaci si můžete 

zakoupit rozšířené občerstvení dle naší nabídky.

Lehký snack (Meal)

Lety nad 3 hodiny

Costa de la Luz, Costa del Sol, Egypt – Hurghada, Egypt – Marsa Alam, 

Kypr – Larnaca, Portugalsko – Algarve, Portugalsko – Madeira, 

Turecká riviéra – Gazipasa

Teplé jídlo a 1 nealkoholický nápoj zdarma s možností 

dokoupení dalšího občerstvení dle ceníku palubního 

prodeje. Již při rezervaci si můžete zakoupit 

rozšířené občerstvení dle naší nabídky.

Rozšířené menu

(Full Meal and Beverages Service)

Dubaj, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Předkrm, teplé jídlo, desert a nealkoholický nápoj, 

pivo, víno, káva nebo čaj. Již při rezervaci si můžete 

zakoupit rozšířené občerstvení dle naší nabídky.
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Přehled hotelů  Vyberte si ten svůj
Preferujete komfortní hotely vyšších kategorií s vynikajícím servisem a programem all inclusive? 

Jedete s rodinou či sami? Hledáte hotel s pokoji upravenými pro handicapované klienty? Zajímáte se 

o výhodnou nabídku pro novomanžele? Níže naleznete přehledný seznam hotelů s podrobnými údaji, ze 

kterého si vyberte ten pravý podle svých požadavků.

Tunisko

443311 22

FOTO TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ H HI HII STRANA

Rodinná dovolená Bravo Hammamet cccc A 2 2–14 let 39
4 Rodinná dovolená Club President ccc A 2 2–12 let 34

Pro mladé Dreams Beach ccc S, P 1 2–12 let 49
Rodinná dovolená Eden Club ccc A 2 2–12 let 65
Rodinná dovolená El Kantaoui Center cccc P, A 2 2–12 let 47
Rodinná dovolená El Mouradi Club Selima ccc A 2 2–12 let 48
Rodinná dovolená El Mouradi El Menzah cccc A 2 2–12 let 40
Platinium El Mouradi Palm Marina ccccc UA 1 2–12 let 44
Rodinná dovolená El Mouradi Skanes cccc A 2 2–12 let 64
Klubová dovolená Funtazie & Active Sahara Beach ccc A 3 2–15 let 62
Klubová dovolená Funtazie klub One Resort Aquapark cccc A 3 2–14 let 58
Pro mladé Golf Residence cccc P, PP+ 2 2–14 let 46
Rodinná dovolená Houda Golf & Beach Club ccc A 2 2–13 let 66
Rodinná dovolená Houda Yasmine & Spa cccc A 2 2–13 let 42
Rodinná dovolená Jinene Beach ccc A 2 2–12 let 55
Rodinná dovolená Karawan ccc A 2 2–12 let 54

1 Rodinná dovolená Khayam Garden Beach & Spa cccc UA 2 2–12 let 33
Rodinná dovolená Marhaba Palace cccc A 1 2–12 let 43

5 Rodinná dovolená Marhaba Resort cccc A 2 2–12 let 50
Rodinná dovolená Marhaba Royal Salem cccc A 2 2–12 let 53
Rodinná dovolená One Resort Monastir cccc UA 2 2–12 let 56
Rodinná dovolená Residence La Paix ccc S, P 4 2–13 let 35
Rodinná dovolená Samira Club ccc A 2 2–12 let 36
Pro páry Sentido Phenicia ccccd A 1 2–12 let 32

3 Rodinná dovolená Skanes Serail cccc A 3 2–12 let 60
Wellness Tour Khalef Marhaba Thalasso & Spa cccc A 2 2–12 let 52

2 Rodinná dovolená Vincci Taj Sultan ccccc A 2 2–12 let 38
Rodinná dovolená Yadis Hammamet cccc A 2 2–12 let 31

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho 

dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené; ZKRATKY: A – all inclusive, P – polopenze, PP+ – plná penze plus, S – snídaně, UA – ultra all inclusive.
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Tunisko – Djerba

443311 22

FOTO TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ H HI HII STRANA

1 Wellness Bravo Djerba cccc UA 2 2–12 let 90
Rodinná dovolená Cedriana ccc A 2 2–12 let 86

3 Rodinná dovolená Djerba Castille cccc A 2 2–12 let 91
Rodinná dovolená Djerba Holiday Beach cccc A 2 2–12 let 83
Rodinná dovolená Djerba Mare cccc A 2 2–12 let 85

2 Rodinná dovolená Djerba Playa Club cccc A 2 2–13 let 81
Wellness Eden Star cccc A 2 2–12 let 96
Rodinná dovolená El Mouradi Djerba Menzel cccc A 2 2–12 let 88
Klubová dovolená Funtazie klub Odyssee Resort Zarzis cccc A 2 2–14 let 92
Rodinná dovolená Iberostar Mehari Djerba cccc A 4 2–15 let 79
Pro mladé Isis Thalasso & Spa cccc P, A 2 2–13 let 84
Rodinná dovolená Joya Paradise cccc A 1 2–13 let 80
Rodinná dovolená Lella Meriam cccc P, A 2 2–12 let 94
Rodinná dovolená One Resort Djerba Golf & Spa cccc UA 2 2–10 let 78
Platinium Radisson Blu Palace Resort & Thalasso ccccc S, P 1 2–12 let 72
Platinium Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso ccccc S, P 1 2–12 let 73

5 Rodinná dovolená Robinson Club Djerba Bahiya ccccd A 3 2–18 let 74
Rodinná dovolená Sangho Club Zarzis ccc A 2 2–12 let 97
Pro páry Sentido Cesar Thalasso ccccd A 76
Rodinná dovolená Sentido Djerba Beach cccc A 1 2–12 let 77
Rodinná dovolená Venice Beach ccc A 2 2–12 let 87

4 Rodinná dovolená Vincci Djerba Resort cccc A 2 2–12 let 82
Rodinná dovolená Zephir & Spa cccc A 2 2–12 let 95

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná cena ubytování pro 

jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené; ZKRATKY: A – all inclusive, P – polopenze, S – snídaně, UA – ultra all inclusive.
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Egypt – Hurghada

443311 22

FOTO TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ H HI HII STRANA

Rodinná dovolená Al Nabila Grand Bay ccccd A 2 2–14 let 150
Rodinná dovolená Aladdin Beach Resort cccc A 2 2–14 let 134

4 Rodinná dovolená Ali Baba Palace cccc A 2 2–14 let 132
Rodinná dovolená Amwaj Blue Beach ccccd A 3 2–15 let 158
Rodinná dovolená Arabella Azur Resort cccc A 1 2–14 let 118
Rodinná dovolená Arabia Azur Resort cccc A 2 2–14 let 120

3 Pro páry Bel Air Azur Resort cccc A - 122
Pro mladé Bella Vista Hotel & Resort cccc A 2 2–14 let 124
Rodinná dovolená Caribbean World Resorts Soma Bay ccccc A 3 2–15 let 156

1 Pro páry Caves Beach Resort ccccc A - 105
Platinium Citadel Azur Resort ccccc A 2 2–14 let 142
Rodinná dovolená Coral Beach Hurghada Resort cccc A 2 2–15 let 127
Klubová dovolená Funtazie klub Desert Rose ccccd A 2 2–14 let 114
Klubová dovolená Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc A 2 2–14 let 116
Klubová dovolená Funtazie klub Palm de Soma Bay Caribbean ccccc A 2 2–15 let 154
Klubová dovolená Funtazie klub Sol Y Mar Paradise Beach cccc A 3 2–14 let 162
Rodinná dovolená Geisum Village ccd P, A 2 2–15 let 140
Rodinná dovolená Grand Seas Hostmark cccc A 2 2–14 let 126

5 Rodinná dovolená Hilton Hurghada Resort ccccc A 2 2–14 let 112
Rodinná dovolená Imperial Sahms Abu Soma ccccd A 2 2–15 let 160
Rodinná dovolená Jasmine Village cccd A 2 2–14 let 135
Rodinná dovolená Jewels Sahara Boutique Resort cccd A 3 2–14 let 138
Rodinná dovolená Lillyland Beach Club cccc A 3 2–14 let 113
Rodinná dovolená Magic Beach cccc P, A 2 2–14 let 137
Rodinná dovolená Nubia Aqua Beach Resort ccccc A 2 2–14 let 111
Rodinná dovolená Old Palace Resort ccccc UA 2 2–14 let 144
Rodinná dovolená Palma de Mirette cccc A 2 2–14 let 136
Rodinná dovolená Pickalbatros Beach Albatros Resort cccc A 2 2–14 let 128
Rodinná dovolená Pickalbatros Jungle Aqua Park cccc A 3 2–14 let 130
Rodinná dovolená Royal Azur ccccd A 2 2–14 let 149
Rodinná dovolená Sea Star Beau Rivage ccccc A 1 2–13 let 110
Platinium Sentido Palm Royale Soma Bay ccccc A 2 2–14 let 152
Rodinná dovolená Serenity Fun City ccccc A 3 2–14 let 146
Rodinná dovolená Serenity Makadi Beach ccccc A 2 2–14 let 148
Platinium Steigenberger Al Dau Beach ccccc A 2 2–13 let 106

2 Rodinná dovolená Steigenberger Aqua Magic ccccc A 2 2–14 let 108
Rodinná dovolená Tia Heights Hotel & Resort ccccc A 2 2–14 let 145
Rodinná dovolená Triton Empire ccc P, A 2 2–14 let 139
Rodinná dovolená Tropitel Sahl Hasheesh ccccc A 3 2–14 let 141

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná cena ubytování 

pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené; ZKRATKY: A – all inclusive, P – polopenze, UA – ultra all inclusive.
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Egypt – Marsa Alam

443311 22

FOTO TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ H HI HII STRANA

Rodinná dovolená Aurora Bay – Marsa Alam cccc A 3 2–15 let 188
2 Rodinná dovolená Blue Reef Resort cccc A 3 2–14 let 189

Rodinná dovolená Brayka Bay Resort ccccd A 3 2–14 let 184
Rodinná dovolená Concorde Moreen Beach Resort & Spa ccccc A 3 2–14 let 172

3 Rodinná dovolená Coral Hills Resort cccc A 3 2–15 let 193
Rodinná dovolená Fantazia Resort ccccd A 2 2–13 let 186
Rodinná dovolená Floriana Dream Lagoon ccccc A 2 2–14 let 178
Rodinná dovolená Floriana Garden Lagoon ccccc A 2 2–14 let 179
Pro páry Floriana Emerald Lagoon cccc A - - 180
Klubová dovolená Funtazie klub Brayka Lagoon ccccd A 2 2–14 let 182
Klubová dovolená Funtazie klub Lti Akassia Beach ccccc A 3 2–14 let 174
Rodinná dovolená Hilton Nubian Resort ccccc A 2 2–12 let 169

4 Rodinná dovolená Laguna Beach Resort cccc A 3 2–15 let 190
1 Platinium Radisson BLU Resort ccccc A 3 2–14 let 170

Rodinná dovolená Resta Grand Resort ccccc A 3 2–14 let 176
Rodinná dovolená Rohanou Beach Resort cccc A 3 2–14 let 177
Rodinná dovolená Royal Brayka Resort ccccd A 2 2–14 let 181
Rodinná dovolená Shams Alam Resort cccc A 2 2–14 let 192
Rodinná dovolená Three Corners Happy Life Resort cccc A 3 2–14 let 195

5 Rodinná dovolená Three Corners Pensée Beach Resort cccc A 2 2–14 let 194
Rodinná dovolená Tulip Resort cccc A 2 2–14 let 187

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná 

cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené; ZKRATKY: A – all inclusive.



22

Spojené arabské emiráty

443311 22

FOTO TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ H HI HII STRANA

Dubaj

Platinium Al Qasr cccccd S, P 2 2–12 let 212
Rodinná dovolená Amwaj Rotana Jumeirah Beach cccc S, P 2 2–12 let 220
Pro mladé Arabian Park cccd S, P 1 2–6 let 224

1 Platinium Atlantis The Palm cccccd S, P 2 2–12 let 206
Platinium Burj Al Arab cccccc S 3 2–12 let 208
Rodinná dovolená Citymax Bur Dubai ccc S, P 1 2–12 let 226
Platinium Dar Al Masyaf cccccd S, P 2 2–12 let 212
Rodinná dovolená Grand Excelsior Hotel Bur Dubai cccc S, P 1 2–12 let 223
Rodinná dovolená Hilton Dubai Jumeirah Resort ccccc S, P 1 2–12 let 218
Rodinná dovolená Holiday Inn Bur Dubai cccc S, P 2 2–12 let 225

2 Platinium Jumeirah Beach ccccc S, P 2 2–12 let 214
Pro mladé Le Meridien Mina Seyahi ccccc S, P 2 2–12 let 217
Platinium Mina A’Salam cccccd S, P 2 2–12 let 212
Pro páry Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc S, P 1 2–12 let 221
Pro mladé Mövenpick Hotel Ibn Battuta Gate Dubai ccccc S, P, A 1 2–12 let 219
Platinium Rixos The Palm ccccc P 2 2–14 let 210
Wellness The Radisson Royal ccccc S, P 1 2–12 let 222

6 Wellness The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort ccccc S, P 2 2–12 let 216
Ajman

5 Wellness Ajman Saray Luxury Collection ccccc S, P 1 2–12 let 227
Sharjah

Rodinná dovolená Oceanic Khorfakkan Resort & Spa cccc P, SA 2 2–14 let 229
Rodinná dovolená Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa ccccc S, P 1 2–12 let 228

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho 

dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené; ZKRATKY: A – all inclusive, P – polopenze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.
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FOTO TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ H HI HII STRANA

Abu Dhabi

Rodinná dovolená Al Raha Beach ccccc S, P 2 2–12 let 235
Rodinná dovolená Hilton Abu Dhabi ccccc S, P 1 2–12 let 234
Rodinná dovolená InterContinental Abu Dhabi ccccc S, P, A 1 2–12 let 236
Rodinná dovolená Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ccccc S, P 1 2–12 let 237
Rodinná dovolená Le Meridien Abu Dhabi cccc S, P 1 2–12 let 238
Platinium Park Hyatt Abu Dhabi Hotel& Villas ccccc S, P 1 2–12 let 230
Platinium St. Regis Saadiyat Island Resort ccccc S, P 1 2–12 let 232
Rodinná dovolená Traders Hotel Qaryat Al Beri cccc S, P 1 2–12 let 239
Ras Al Khaimah

Rodinná dovolená Al Hamra Residence cccc P, A 2 2–12 let 252
Rodinná dovolená Al Hamra Village cccc P, A 2 2–12 let 253
Rodinná dovolená Beach Hotel by Bin Majid Hotels & Resorts ccc P, A 1 2–12 let 255
Rodinná dovolená Beach Resort by Bin Majid Hotels & Resorts cccd P, A 1 2–12 let 254
Platinium DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island ccccc P, A 2 2–12 let 240
Rodinná dovolená DoubleTree by Hilton ccccc P, A 2 2–12 let 256

3 Klubová dovolená Funtazie klub Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc A 2 2–14 let 242
4 Klubová dovolená Funtazie klub Rixos Bab Al Bahr ccccc UA 2 2–14 let 244

Rodinná dovolená Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc P, A 2 2–12 let 248
Pro mladé Mangrove cccc P, A 2 2–12 let 257
Rodinná dovolená Marjan Island Resort & Spa ccccc P, SA 2 2–12 let 251
Pro páry The Cove Rotana Resort ccccc P, A 2 2–12 let 246
Platinium Waldorf Astoria ccccc P, A 2 2–12 let 250
Fujairah

Rodinná dovolená Fujairah Rotana ccccc P, A 1 2–12 let 261
Pro páry Iberotel Miramar Al Aqah ccccc P, A 2 2–12 let 260
Rodinná dovolená Le Meridien Al Aqah ccccc P, A 2 2–12 let 262
Rodinná dovolená Radisson Blu Fujairah ccccc P, A 2 2–12 let 258
Umm Al Quwain

Rodinná dovolená Umm Al Quwain Beach ccc P, A 1 2–12 let 263

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho 

dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené; ZKRATKY: A – all inclusive, P – polopenze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.
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QR kód  Aktuální ceny snadno a rychle
CHCETE ZNÁT AKTUÁLNÍ CENY A VOLNÉ TERMÍNY?

Všechny informace získáte rychle a pohodlně pomocí svého mobilního 

telefonu. Každý hotel a nabídka mají svůj vlastní QR kód, který naleznete 

vždy vpravo dole u daného hotelu či nabídky zájezdu.

CO POTŘEBUJETE K PŘEČTENÍ QR KÓDU?

Mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovanou čtečkou QR kódů a připo-

jení k internetu. Čtečka QR kódů je aplikace, kterou nainstalujete pomocí 

služby pro stahování aplikací příslušející vašemu chytrému telefonu.

JAK NAČÍST QR KÓD?

Stačí spustit aplikaci a načíst kód umístěný na okraji stránky. Aplikace vás 

pak sama přesměruje na internetovou stránku, kde naleznete potřebné 

informace včetně aktuálních cen a volných termínů.

Hodnocení hotelů  Názory cestovatelů
VÁHÁTE, KTERÝ HOTEL VYBRAT? 

Porovnejte hodnocení od cestovatelů a turistů z celého světa. 

HODNOCENÍ PORTÁLU TRIPADVISOR

TripAdvisor je největší cestovní portál na světě, kde najdete recenze, 

hodnocení a fotografi e bezmála 1 milionu hotelů z celého světa. Využijte 

zkušeností těch, kteří hotely skutečně navštívili!

VZOROVÝ 

PŘÍKLAD: 4,5TripAdvisor
655 hodnotících
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Umíte si představit 
ideální
dovolenou?
S námi si ji nyní můžete sami naplánovat. Dejte 
prostor svým individuálním potřebám a vydejte 
se kamkoli, kdykoli a na jak dlouho chcete!

Létáme

DENNĚ

Výběr 

z 60 000
HOTELŮ

Na jak dlouho

CHCETE

Odlety z více než

10 LETIŠŤ

www.fischer.cz  800 12 10 10
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Pokud máte rádi exotiku, vydejte se na dovolenou 

do Tuniska. V Tunisku na vás čekají dlouhé písečné 

pláže omývané teplým mořem a sezona tu trvá 

od května až do října. Tunisané jsou usměvaví 

lidé, nikam nespěchají a to je ten pravý relax, který 

od dovolené očekáváte. Navíc se můžete projet 

třeba na velbloudovi nebo objevit oázu v poušti. 

Toužíte-li po skvělé dovolené plné koupání, slunce, 

ale i historie a tradiční kuchyně, víte, kam se vydat.  

CHARAKTERISTIKA

Tuniské území se nachází v severozápadní části afrického kontinentu. Společně s Alžír-

skem a Marokem tvoří zeměpisnou a historickou jednotku nazývanou arabským světem 

Maghreb. Sever a východ země omývá Středozemní moře. Tunisko je velmi členité – 

sever země pokrývá horský masiv, vnitrozemí tvoří stepi, jih je pokryt pouští a východní 

oblast Sahel je pásem pobřežním. Sever Tuniska je zalesněn, s krásnými zelenými 

loukami, vřesy a borovicemi. Na jihu země se rozkládá africká poušť Sahara s mnoha 

solnými jezery a jezírky. Vnitrozemské úrodné stepi představují ideální podmínky pro 

pěstování ovoce.

Tuniské podnebí je velmi rozmanité. Ve vnitrozemí je kontinentální klima, pobřeží je ovšem 

typicky středomořské. Díky těmto rozdílům je Tunisko zemí, která má co nabídnout jak 

milovníkům vysokých teplot a pláží, tak těm, kteří dávají přednost výletům a památ-

kám. Severní pobřeží je oblíbenou letní turistickou destinací hlavně díky subtropickému 

charakteru počasí. Nejteplejšími měsíci jsou červenec a srpen, kdy se teplota vzduchu 

pohybuje v průměru kolem 30–35 °C.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Tunisko kromě slunce, pláží a vodních radovánek nabízí i mnohé památky. Za návštěvu 

jistě stojí přístavní město Sousse. Leží na východním pobřeží zvaném Sahel a je třetím 

největším městem v zemi. V Sousse se můžete vydat na prohlídku mediny.  Jedná 

se o středověkou arabskou čtvrť s úzkými uličkami a typickou arabskou atmosférou. 

Tato památka je zapsána na seznamu UNESCO. Je obehnána středověkými hradbami 

z 9. století. 

Dalším zajímavým městem je bezpochyby Hammamet. Ten byl postaven v 15. století 

na místě dvou bývalých římských měst. Z tohoto období pochází i hradby kolem starého 

arabského města. Právě zde se nachází většina památek (mešity, mauzolea, kasba). 

PRAKTICKÉ TIPY

Tunisko je skvělou destinací pro vodní sporty. Milovníci golfu ocení nádherné výhledy 

na okolní mořské pobřeží přímo z hřiště. Nakupování suvenýrů v Tunisku je velký zážitek. 

Určitě si dovezte památku na Tunisko v podobě tradičních berberských šperků. Cena 

se odvíjí od pracnosti výroby daného šperku. Tradičním výrobkem jsou také klekátka 

zdobená vzory nebo motivem velbloudů. Typickým způsobem nakupování v Tunisku jsou 

trhy ve starých částech měst. Pořídíte tam suvenýry a proniknete i do běžného života 

Tunisanů. Trhy probíhají celý týden na různých místech Tuniska.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)

Výlet do zoologické zahrady Friguia Park Hammamet ocení hlavně rodiny s dětmi. Zoo 

se nachází mezi městy Hammamet a Sousse a je zasazena do nádherného přírodního 

reliéfu. Trasu prohlídky si každý může volit individuálně a všude je dovoleno fotografovat. 

V Yasmine Hammamet naleznete i pravý vodní ráj v areálu zábavního parku Carthage 

Land. Park nabízí nejen vodní atrakce, ale také oblíbenou suchozemskou zábavu, jako 

jsou kolotoče, centrifugy nebo sloní show. 

Slunná země plná úsměvů

TO NEJLEPŠÍ Z TUNISKA

   Krásné písečné pláže s pozvolným vstupem do moře

   Orientální atmosféra tržišť a historických památek

   Hotely s programem all inclusive za dostupné ceny
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Monastir

TUNIS

T U N I S K O

TUNIS

T U N I S K O

A L Ž Í R S K O

S I C Í L I E

Hammamet

Sousse

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

Monastir

0 250 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 23 27 31 32 31 26

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 17 21 25 25 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

SIDI BOU SIAD  Pitoreskní předměstí hlavního města Tunisu s nádhernými 
výhledy, vyhledávané fi lmaři, umělci i turisty. Místo je známé výrobou ptačích klecí 
ze dřeva a drátu. TROGLODYTSKÁ OBYDLÍ V MATMATĚ  Podzemní obydlí 
vyhloubená z vrchní nebo boční strany kopce jsou světovým unikátem. Dodnes zde 
žijí původní obyvatelé – Berbeři. MEDINA V SOUSSE  Středověká arabská čtvrť 
z 9. století je na seznamu světových kulturních památek pod ochranou UNESCO. 
KARTÁGO  Pozůstatky starověkého punského a později římského města, které 
zaniklo s příchodem Arabů v roce 695. Zajímavé archeologické naleziště včetně 
nejproslulejších Antoniových lázní. AMFITEÁTR V EL JEMU  Třetí největší 
koloseum na světě a zároveň nejvýznamnější památka, jakou Řím zanechal 
na africké půdě. KAIROUAN  Čtvrté nejvýznamnější město islámu na světě 
po Mekce, Medině a Jeruzalému. Středisko náboženského a duchovního života 
v Tunisku. Mezi nejvýznamnější památky patří Velká mešita a Aghlábovské nádrže.

Tu
n
is
k
o
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 

Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Pojeďte s námi na celodenní 

výlet do metropole Tuniska, 

navštivte světoznámé 

Kartágo a malebné městečko 

Sidi Bou Said

Výlet začne v centru hlavního města Tunisu.

Mořskou branou vstoupíte do starobylé 

mediny – starého středu arabského 

města. Za návštěvu rozhodně stojí 

Velká mešita Jemaa el Zitouna – první 

univerzita v arabském světě z roku 732.

Po obědě se vypravíte do Kartága. Budete 

procházet archeologickým areálem lázní 

Antonia Pia z 2. století n. l. označovaných 

jako třetí největší římské lázně na světě. 

Dále zavítáte do městečka Sidi Bou Said, 

známého výrobou ptačích klecí ze dřeva 

a drátu. 

Doporučujeme návštěvu a odpočinek 

v jedné z maurských kaváren, kde se poko-

cháte krásným výhledem na Tuniský záliv.

Tunis, Kartágo, Sidi Bou Said, Kairouan nebo El Jem – všechna tato místa můžete navštívit, pokud si vyberete 

z nabídky našich výletů. Slunné Tunisko totiž není pouze vyprahlou zemí ve znamení pouště, ale můžete zde 

spatřit spoustu přírodních krás. Patříte-li k milovníkům lodí, moře a relaxace, vydejte se na fantastickou plavbu 

spojenou s koupáním. Bavit se budou i vaše děti, jelikož plavba bývá spojena s animačním programem.

  Vydejte se na celodenní 

výlet do posvátného města 

muslimů Kairouanu a El Jemu 

s impozantním koloseem

Prohlídku města Kairouan začnete 

u Aghlábovských nádrží vybudovaných 

v roce 862. 

Pokračovat budete k Velké mešitě a mau-

zoleu nazývanému též Mešita lazebníka. 

Je zde pohřben jeden z druhů proroka 

Mohameda. Nejen při návštěvě mešity, ale 

i celého města je třeba respektovat zdejší 

náboženské tradice (v mešitě zahalená 

ramena, kolena, u žen vhodná pokrývka 

hlavy, např. lehký hedvábný šátek).

Určitě nevynechejte návštěvu mediny, kde 

je soustředěna i tradiční řemeslná výroba.  

Po obědě odjedete do města El Jem, kde 

si prohlédnete třetí největší římské kolo-

seum na světě.

  Tento dvoudenní výlet 

patří k těm nejzajímavějším 

a uvítají jej milovníci historie 

i ti, kteří hledají exotiku 

a přírodní lákadla této země

V průběhu výletu navštívíte město El Jem 

s nádherným římským amfi teátrem, poté 

druhé největší tuniské město Sfax a pří-

mořskou oázu Gabes. Nevynecháte ani 

vesnici Matmata s troglodytskými obydlími, 

která jsou světovým unikátem.Jedno 

z těchto obydlí si osobně prohlédnete. 

Po obědě budete pokračovat do města 

Kebili nebo Douz (brána Sahary), kde 

budete ubytováni. Druhý den program 

pokračuje přejezdem přes solné jezero 

Chott El Djerid. Následuje cesta džípy 

(za poplatek) do horských oáz Chebika 

a Tamerza. Po obědě pojedete vnitroze-

mím směrem do Kairouanu, čtvrtého nej-

většího poutního místa na světě. 

  Pohodový výlet s koupáním 

vhodný pro všechny věkové 

kategorie

Čeká vás tříhodinová plavba podél pobřeží 

Sousse, Monastiru či Hammametu. Bavit 

bude děti i dospělé, protože je obvykle 

s animačním programem. Chybět nebude 

malé občerstvení (grilované ryby, salát, 

ovoce, nealkoholické nápoje) a těšit se 

můžete na koupání na širém moři.

Výlet lodí od 40 TND

Sahara – 2 dny od 180 TND

Kairouan, El Jem od 90 TND

Tunis, Kartágo, Sidi Bou Said od 1 200 Kč
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Sousse je často označováno za perlu země. Jako ve většině tuniských měst tvoří 

i v Sousse jeho jádro medina s pevností Ribat a mešitou (památka je zapsána na seznam 

kulturního dědictví lidstva UNESCO). Dlouhá světlá písečná pláž, podél níž se nachází 

hotelové komplexy, patří k nejkrásnějším v celém Tunisku. Na Sousse volně navazuje 

menší, ale velmi populární středisko Port El Kantaoui s malebným jachetním přístavem 

a známým golfovým hřištěm. Tento přístav ve středomořském stylu byl postaven teprve 

v 80. letech 20. století.

1   Hotel El Mouradi Palm Marina ccccc str. 44

2   Hotel El Mouradi Club Selima cccc str. 48

3   Hotel Marhaba Palace cccc str. 43

4   Hotel Golf Residence cccc str. 46

5   Hotel El Kantaoui Center cccc str. 47

6   Hotel Dreams Beach ccc str. 49

7   Hotel Jinene Beach ccc str. 55

8   Hotel Marhaba Royal Salem cccc str. 53

9   Hotel Tour Khalef Marhaba Thalasso & Spa cccc str. 52

q   Hotel Marhaba Resort cccc str. 50

w   Hotel Karawan ccc str. 54

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 30–45 minut

66

33

44

11

Sousse / Port El Kantaoui

Skanes, turistická zóna s mnoha hotely, světlými písečnými plážemi a blankytně modrou 

vodou, se nachází blízko města Monastir. Zde najdete tradiční trh (súk), mnoho kaváren, 

restaurací a barů, přístav jachet a výborné golfové hřiště. Turistickou zónou ve Skanes pro-

jíždí městská hromadná doprava i taxi, které jsou levným, pohodlným a hlavně praktickým 

propojením s možnostmi nákupů, zábavy a poznávání nejen sousedícího Monastiru, ale 

i středisek Sousse a Port El Kantaoui.

1   Hotel Eden Club ccc str. 65

2   Hotel El Mouradi Skanes cccc str. 64

3   Hotel Houda Golf & Beach Club ccc str. 66

4   Hotel Funtazie klub One Resort Aqua Park & Spa cccc str. 58

5   Hotel Funtazie klub Sahara Beach ccc str. 62

6   Hotel One Resort Monastir cccc str. 56

7   Hotel Skanes Serail cccc str. 60
Doba transferu z letiště cca 15 minut

55

44

11

Skanes / Monastir

55

22

77

88

99
qq

66

77

22
33

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

ww
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Hammamet / Yasmine Hammamet

44

55

66

2233

Oblíbené a zároveň nejstarší prázdninové letovisko Tuniska s překrásnými širokými 

písečnými plážemi, které se nachází jak severně, tak i jižně od historického centra 

města (mediny) a malého rybářského přístavu. Hotely nabízejí dobré příležitosti ke spor-

tování i odpočinku a pro milovníky golfu jsou zde dvě 18jamková hřiště. Nenechte si 

ujít návštěvu starého města s jeho křivolakými uličkami, k němuž neodmyslitelně patří 

i smlouvání o cenách zboží v místních obchůdcích. Yasmine Hammamet pak nabízí díky 

modernímu jachetnímu přístavu, věrné replice staré mediny s nákupními možnostmi, 

zábavnímu parku Carthage Land a příjemné pobřežní promenádě vyžití pro klienty všech 

věkových skupin. Středisko je také známé blízkostí 2 golfových hřišť a výbornými pod-

mínkami zejména pro vodní sporty.

Doba transferu z letiště cca 90–120 minut

Pobytové oblasti  Centrum turistického ruchu 

 Obchodní středisko  Aquapark  Přístav   Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

1   Hotel Khayam Garden Beach & Spa cccc str. 33

2   Hotel Yadis Hammamet cccc str. 31

3   Hotel Club President ccc str. 34

4   Hotel Residence La Paix ccc str. 35

5   Hotel Sentido Phenicia ccccd str. 32

6   Hotel Samira Club ccc str. 36

7   Hotel Houda Yasmine & Spa cccc str. 42

8   Hotel El Mouradi El Menzah cccc str. 40

9   Hotel Bravo Hammamet cccc str. 39 

q   Hotel Vincci Taj Sultan ccccc str. 38

77

qq

11

88
99
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POLOHA Ve středisku Hammamet. Historické 

centrum střediska se starobylou medinou 

cca 8 km. V okolí bary, restaurace a nákupní 

možnosti. Aquapark Flipper cca 100 m.

VYBAVENÍ 220 pokojů (5 pater, výtahy), vstupní 

hala s recepcí a trezory k pronájmu, hlavní restaurace, 

à la carte restaurace na pláži, bar, obchůdky se 

suvenýry, konferenční místnost, kadeřnictví, krytý 

bazén. Venku bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

cca 100 m, oddělená pouze nefrekventovanou 

pobřežní komunikací. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., 

telefon, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, počet 

pokojů omezen. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), aerobik, lukostřelba, stolní tenis, 

volejbal a další sportovní aktivity v rámci animačních 

programů. Za poplatek: vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Yadis Hammamet cccc
TUNISKO   HAMMAMET

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby  
(10.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Od dlouhé písečné pláže hotel 

oddělen jen místní komunikací

  Rodiny ocení bezprostřední blízkost 

aquaparku Flipper

  Nenechte si ujít návštěvu 

historického centra Hammametu 

se starobylou medinou

TripAdvisor
386 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.yadis.com

NOVINKAPROMO POKOJE
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POLOHA Moderní hotel, cca 5 km od historického 

centra Hammametu a cca 5 km od střediska 

a přístavu jachet Yasmine Hammamet.

VYBAVENÍ 391 pokojů ve dvou, 3–4patrových 

budovách. Vstupní hala s recepcí, trezory za poplatek, 

směnárna, výtah (hlavní budova), lobby bar, restaurace 

s terasou, 2 restaurace à la carte, piano bar, 

snack bar, maurská kavárna, obchody se suvenýry. 

V zahradě bazén, terasa s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže, lehátka, 

slunečníky a matrace zdarma. Bar na pláži..

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., telefon, 

minibar (není součástí all inclusive), trezor za poplatek, 

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (1 hod./denně), 

fi tness, plážový volejbal a fotbal, aerobik, stolní tenis, 

kuželky, boccia, lukostřelba, minigolf, nemotorizované 

vodní sporty. Za poplatek: biliár, turecké lázně, 

masáže, windsurfi ng a motorizované vodní 

sporty na pláži, golfová hřiště Hammamet Citrus 

a Yasmine cca 7 km (hotelový minibus zdarma).

ZÁBAVA Animační programy, diskotéka..

PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 

židličky, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový pohyb 

v areálu hotelu, pokoje nejsou přizpůsobeny.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Sentido Phenicia ccccd
TUNISKO   HAMMAMET

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Odpolední snack, lehké občerstvení a zmrzlina 
pro děti (14.30–18.00 hod.)

  Možnost večeře v tuniské restauraci à la carte 
(1× za pobyt, nutná rezervace)

  Bar na pláži v hlavní sezoně, jen nealkoholické 
nápoje (09.00–17.30 hod.) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročné klienty vyhledávající 

bohatý program all inclusive

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Golfová hřiště v dosahu

  Široká nabídka sportovních aktivit

TripAdvisor
4 200 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.sentidohotels.com
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POLOHA Mezi středisky Hammamet a Nabeul. 

Do historického centra Hammametu se starobylou 

medinou cca 15 km, do městečka Nabeul 

s pravidelnými trhy cca 1 km po pobřežní promenádě.

VYBAVENÍ 361 pokojů (3 patra, výtahy), 

vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, à la 

carte restaurace, lobby bar, maurská kavárna, 

obchůdky se suvenýry, konferenční místnost, krytý 

bazén, kadeřnictví. Venku 2 bazény (1 s malým 

aquaparkem), terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, 2 bary u bazénu.

PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Restaurace na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (15. 6. – 15. 9.), minibar 

(doplňován vodou), trezor zdarma, TV/sat., telefon, 

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenis (osvětlení za poplatek), minigolf, aerobik, 

lukostřelba, stolní tenis, volejbal a další 

sportovní aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR přizpůsobené 

pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 

hotelu, vstup do bazénu není speciálně upraven.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Khayam Garden Beach & Spa cccc
TUNISKO   HAMMAMET

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Snack během dne i večera (24 hodin denně)

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  1× za pobyt večeře v à la carte restauraci 
(nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u dlouhé písečné pláže

  Malý aquapark a skluzavky pro 

nejmenší děti přímo v hotelu

  Kvalitní program all inclusive

  Dobrá výchozí poloha pro výlety

do Kartága a Sidi Bou Said

TripAdvisor
511 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.khayamgarden.com

NOVINKA
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POLOHA V oblíbeném středisku Hammamet. 

Historické centrum střediska se starobylou medinou 

cca 8 km. V okolí bary, restaurace a nákupní 

možnosti a také aquapark Flipper (cca 100 m).

VYBAVENÍ 366 pokojů v hlavní budově (5 pater, 

výtahy) a několika jednopatrových bungalovech ve stylu 

tuniské vesničky rozmístěných v prostorné zahradě. 

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, à la carte 

restaurace na pláži, bar, společenská místnost s TV/sat.,

obchůdky se suvenýry. Venku 2 bazény, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, 

osušky za poplatek, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

cca 100 m, oddělená pouze nefrekventovanou pobřežní 

komunikací. Lehátka a slunečníky zdarma, osušky 

za poplatek. Bar a restaurace na pláži za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(v hlavní sezoně), TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

DRS: viz DR, renovované. BG: viz DR, prostornější. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: minigolf, fi tness, 

tenis, plážový volejbal, vodní pólo, aerobik, stolní tenis, 

pétanque a další sportovní aktivity v rámci animačních 

programů. Za poplatek: vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé. Diskotéka.

PRO DĚTI 2 oddělená dětská brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

ccc
TUNISKO   HAMMAMET

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.30 hod.)

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusky 
(16.00–17.00 hod.)

  Půlnoční snack (00.00–02.00 hod.)

  Alkoholické (10.00–24.00 hod.) a nealkoholické 
nápoje (02.00–24.00 hod.) místní výroby

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRSV | DRS

HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

BUNGALOV 
 .....................................................

 BG

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený klubový hotel po částečné 

rekonstrukci nedaleko krásné 

písečné pláže

  V bezprostřední blízkosti aquaparku 

  Dobrý poměr kvality a ceny

TripAdvisor
1 300 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.hotelclubpresident.net

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA V boční ulici ve středisku Hammamet. 

Centrum historického Hammametu se starým 

městem – medínou – cca 15 minut chůze (cca 2,5 km). 

Nákupní možnosti a restaurace v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ 64 pokojů (2 patra), recepce s trezory 

za poplatek, hlavní restaurace, lobby bar, bar, pizzerie, 

minimarket. Na střeše hotelu bazén, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře cca 200 m, oddělená místní komunikací. 

Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži za poplatek.

POKOJ ST: koupelna/WC, obývací místnost 

kombinovaná s ložnicí a kuchyňským koutem 

(lednička), individuální klimatizace, telefon, 

balkon nebo terasa. AP1: viz ST, ložnice 

oddělená od obývací části s kuchyňským 

koutem. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sportovní 

aktivity v rámci animačních programů.

ZVLÁŠTNOSTI Hoteloví hosté mohou využít 

1× týdně bezplatného vstupu do zábavního parku 

Carthage Land ve středisku Yasmine Hammamet.

ZÁBAVA Občasné denní a večerní 

animační a zábavné programy.

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Residence La Paix ccc
TUNISKO   HAMMAMET

STUDIO 
 ............................................................

 ST

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

APARTMÁ 
 .......................................................

 AP1

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi

APARTMÁ 
 .......................................................

 AP2

HHHHHH | HHHHhi | HHHHh | HHHhii | HHHhi |

HHHh | HHhiii | HHhii | HHhi | HHh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jednoduchý hotel 

pro nenáročné klienty

  V centru střediska Hammameta 

v blízkosti pláže

  Příjemná rodinná atmosféra

  Udržovaná zahrada

TripAdvisor
158 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.residencelapaix.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Nejproslulejší klubový hotel v oblasti 

Hammametu přímo u široké pláže s jemným 

pískem a pozvolným vstupem do moře. Centrum 

Hammametu cca 7 km. Obchody, bary, restaurace 

a diskotéky v bezprostřední blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ 465 přízemních bungalovů v tradičním 

maursko-arabském stylu rozmístěných v zahradě, 

vstupní hala s recepcí (trezory k pronájmu), společenská 

místnost s TV/sat., hlavní restaurace, bar, restaurace 

à la carte (tuniská), maurská kavárna, diskotéka 

a obchůdky. Venku bazén s tobogany pro děti, terasa 

na slunění se slunečníky a lehátky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře a jemným světlým pískem 

přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BG/BGP: koupelna/WC, individuální 

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek a terasa. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní 

tenis, fi tness a sportovní aktivity v rámci animačních 

programů (aerobik, lukostřelba, plážový volejbal, fotbal, 

basketbal, vodní pólo), nemotorizované vodní sporty 

na pláži. Za poplatek: biliár, PADI – potápěčská 

škola, jízda na koni, motorizované vodní sporty 

na pláži, golfová hřiště Yasmine a Citrus cca 4 km.

ZÁBAVA Denní a večerní profesionální animační 

programy v několika jazycích. Další možnosti zábavy, 

bary, restaurace a diskotéky v blízkosti komplexu. 

Vzhledem k bohatému animačnímu programu 

možnost zvýšeného hluku i ve večerních hodinách.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské 

hřiště a miniklub (3–17 let), dětská postýlka 

zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 14 bungalovů 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi na terase hotelu. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Samira Club ccc
TUNISKO   HAMMAMET

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (10.00–24.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: balneoterapeutické procedury, 
různé druhy masáží, jacuzzi, parní lázeň, 
kosmetické a kadeřnické služby

BUNGALOV 
 .....................................................

 BG

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

BUNGALOV 
 ...................................................

 BGP

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Klubový hotel s velkým množstvím 

sportovních aktivit, proslulými 

večerními programy a tobogany

  Jednoduché ubytování v tradičním 

stylu pro méně náročné rodiny 

s dětmi a pro mladé přímo u široké 

písečné pláže

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.samiraclub.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5TripAdvisor
698 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA V moderní turistické zóně Yasmine 

Hammamet, centrum starého města cca 13 km. 

Centrum Yasmine Hammamet s novou medinou 

a četnými nákupními a zábavními možnostmi cca 500 m.

VYBAVENÍ 252 pokojů (2 patra, výtah), vstupní 

hala s recepcí a směnárnou, hlavní restaurace, 

restaurace à la carte, barbecue restaurace, 2 bary, 

maurská kavárna, konferenční centrum, vnitřní 

bazén. V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Krásná písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře u hotelu, lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna (vysoušeč vlasů), 

oddělené WC, klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, 

TV/sat., trezor za poplatek, minibar, balkon nebo 

terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 

prostornější. FRSV: viz DRSV, prostornější. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, fotbal, 

stolní tenis, aerobik, pétanque, lukostřelba a další 

sportovní aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: tenis, fi tness, turecké lázně, 

masáže, kulečník, vodní sporty na pláži, golfová 

hřiště Yasmin a Citrus cca 7 km od hotelu.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, miniklub 

(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Vincci Taj Sultan ccccc
TUNISKO   YASMINE HAMMAMET

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (16.00–16.45 hod.)

  Vybrané místní alkoholické (10.00–23.00 hod.) 
a nealkoholické (10.00–24.00 hod.) nápoje

  Turecká káva a mátový čaj v maurské kavárně 
(16.00–23.00 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně jen nealkoholické 
nápoje (10.00–17.00 hod.)

  1× za pobyt večeře v restauraci à la carte 
(tuniské speciality, nutná rezervace)

  Tenis (1 hod. denně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

RODINNÝ POKOJ 
 ...................................

 FR | FRSV

HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s vyšším standardem služeb 

vhodný pro náročnější klienty

  Přímo u krásné písečné pláže

  Bohatá nabídka sportovních aktivit

  V blízkosti palmová promenáda 

do centra střediska

TripAdvisor
760 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.vinccitunisia.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA V centru turistické zóny Yasmine 

Hammamet a v bezprostřední blízkosti zábavního 

parku Carthage Land. Jachetní přístav, 

nákupní a zábavní možnosti cca 300 m.

VYBAVENÍ 160 pokojů (2 patra, výtah), vstupní 

hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la 

carte, bar, maurská kavárna, obchůdek se suvenýry, 

krytý bazén. Venku bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ 200 m od písečné pláže s pozvolným vstupem 

do moře, lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, centrální 

klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., 

minibar, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive plus.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní tenis, 

pétanque, aerobik, šipky a další sportovní aktivity 

v rámci animačních programů. Za poplatek: biliár, 

fi tness, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Bravo Hammamet cccc
TUNISKO   YASMINE HAMMAMET

PROGRAM 

ALL INCLUSIVE PLUS

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–12.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky (15.00–18.00 hod.)

  Noční snack (22.00–04.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně) 

  Bar na pláži (v hlavní sezoně), 
pouze nealkoholické nápojeWELLNESS & SPA

 Zdarma: krytý bazén

  Za poplatek: hammam, jacuzzi a různé druhy 
masáží a relaxačních či zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v centru 

střediska Yasmine Hammamet

  Zábavní a vodní park Carthage 

Land v bezprostřední blízkosti 

hotelu

  Dlouhá písečná pláž 

v dostupné vzdálenosti

TripAdvisor
19 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.bravo-hotels.com

NOVINKAPROMO POKOJE



40

T
U

N
IS

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Ve středisku Yasmine Hammamet, od pláže 

oddělen pouze pobřežní promenádou. Historické 

centrum Hammametu, tzv. medina, cca 12 km. Zábavní 

park Carthage Land v bezprostřední blízkosti, cca 200 m.

VYBAVENÍ 395 pokojů (4 patra, výtahy), vstupní 

hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace 

à la carte, 3 bary, maurská kavárna, obchůdky se 

suvenýry, konferenční místnost. Venku 3 bazény

(2 se sladkou vodou, 1 s mořskou vodou), 

terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře je oddělena pouze palmovou pobřežní 

promenádou. Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., 

telefon, minibar, trezor, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, šipky, 

stolní tenis, kuželky, lukostřelba, volejbal a další 

sportovní aktivity v rámci animačních programů, 

nemotorizované sporty na pláži. Za poplatek: tenis, 

biliár, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé. Živá hudba k tanci 

a poslechu.

PRO DĚTI 2 oddělená dětská brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (5–12 let), dětská postýlka 

zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel El Mouradi El Menzah cccc
TUNISKO   YASMINE HAMMAMET

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Časná snídaně (02.00–06.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–12.00 hod.)

  Lehký snack (11.00–02.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky 
(12.00–20.00 hod.)

  Noční snack (22.00–24.00 hod.)

  3× za pobyt večeře v restauraci à la carte 
(nutná rezervace)

  Alkoholické (09.00–03.00 hod.) a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně) místní výroby 

  Bar na pláži v hlavní sezoně, jen nealkoholické 
nápoje (09.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA

 Zdarma: krytý bazén, jacuzzi

  Za poplatek: sauna, hammam, různé druhy 
masáží, relaxačních a zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Od dlouhé písečné pláže 

hotel oddělen pouze pobřežní 

promenádou

  Kvalitní program all inclusive

  V blízkosti zábavního parku 

Carthage Land

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.elmouradi.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5TripAdvisor
570 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA V centru turistické zóny Yasmine 

Hammamet a v blízkosti jachetního přístavu. Zábavní 

a nákupní centrum Carthage Land cca 1 km. 

Nákupní možnosti a restaurace v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ 258 pokojů (3 patra, výtah), vstupní  hala 

s recepcí a trezory za poplatek, konferenční sál, hlavní 

restaurace, bar, kavárna, obchůdky, krytý bazén (mimo 

hlavní sezonu). V zahradě bazén, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře cca 300 m, oddělená místní komunikací. 

Lehátka a slunečníky zdarma. Případný výskyt mořských 

řas v moři a na plážích (dle počasí) je přírodním jevem, 

neovlivnitelným cestovní kanceláří nebo hotely.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., 

minibar, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. 

FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sportovní aktivity 

v rámci animačních programů, tenis (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, minigolf. Za poplatek: 

masáže, sauna, jacuzzi, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní a večerní animační 

a zábavné programy pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, miniklub 

(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Houda Yasmine & Spa cccc
TUNISKO   YASMINE HAMMAMET

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během odpoledne a večera 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | HI | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel střední kategorie pro méně 

náročné klienty

  V blízkosti moderního jachetního 

přístavu 

  Program all inclusive v ceně

TripAdvisor
911 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.houdayasminehotel.com



43

T
U

N
IS

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA Ve středisku Port El Kantaoui 

s vyhledávaným jachetním přístavem. V centru 

střediska zábavní park, malá zoologická 

zahrada. Středisko Sousse cca 13 km.

VYBAVENÍ 332 pokojů (7 pater, výtahy), vstupní 

hala s recepcí a trezory za poplatek, směnárna, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte s mezinárodní 

a středomořskou kuchyní, lobby bar, snack 

bar, obchůdky se suvenýry, maurská kavárna, 

konferenční místnosti, kadeřnictví. V zahradě 

2 bazény, bar u bazénu, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Přímo u široké písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

šipky, minigolf, stolní tenis, tenis (osvětlení za poplatek), 

fi tness, pétanque a sportovní aktivity v rámci 

animačních programů. Za poplatek: biliár, vodní sporty 

na pláži, golfové hřiště Port El Kantaoui cca 500 m.

ZÁBAVA Pravidelné animační a zábavné 

programy, živá hudba, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, dětské hřiště, 

miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový pohyb v areálu 

hotelu. Pokoje nejsou speciálně přizpůsobeny.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
TUNISKO   PORT EL KANTAOUI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–12.00 hod.) 

  Lehký snack během odpoledne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.)

  1× za pobyt večeře v restauraci 
à la carte (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: spa a balneocentrum s krytým 
bazénem – sauna, hammam, jacuzzi, masáže, 
koupele, hydroterapie, léčebná vodní gymnastika, 
beauty salon 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vyšší kategorie přímo 

u písečné pláže

  V blízkosti krásného jachetního 

přístavu

  Na dosah zábavy, nákupních 

možností i příjemných procházek

  Bohatý program all inclusive

TripAdvisor
1 987 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.marhabahotels.tn
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V klidné lokaci ve středisku Port el Kantaoui. 

Centrum střediska s jachetním přístavem, nákupními 

a zábavními možnostmi cca 1,5 km. Historické 

centrum střediska Sousse s medinou zapsanou 

na seznamu světového dědictví UNESCO cca 12 km.

VYBAVENÍ 387 pokojů (5 pater, výtahy), vstupní 

hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace 

à la carte, 2 bary, maurská kavárna, obchůdky se 

suvenýry, konferenční místnost, krytý bazén. Venku 

2 bazény, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 

klimatizace (červen–září), TV/sat., telefon, minibar, 

trezor zdarma, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. DRS: viz DR, po renovaci.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), minigolf, aerobik, šipky, stolní tenis, 

kuželky, lukostřelba, volejbal a další sportovní aktivity 

v rámci animačních programů, nemotorizované vodní 

sporty na pláži. Za poplatek: fi tness (12.00–17.00 hod.

zdarma), biliár, motorizované vodní sporty na pláži. 

Golfové hřiště El Kantaoui (36 jamek) cca 2 km.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy pro děti i dospělé. Živá 

hudba k tanci a poslechu. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

dětské hřistě, miniklub (5–12 let), dětská postýlka 

zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

ccccc
TUNISKO   PORT EL KANTAOUI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Časná snídaně (03.00–06.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Lehký snack (11.00–16.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky (16.00–18.00 hod.)

  Noční snack (22.00–24.00 a 02.00–03.00 hod.)

  2× za pobyt večeře v restauraci 
à la carte (nutná rezervace)

  Alkoholické (09.00–03.00 hod.) a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně) místní výroby 

  Bar na pláži v hlavní sezoně, 
jen nealkoholické nápoje (09.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Hotelové thalassoterapeutické centrum

  Za poplatek: krytý bazén s mořskou 
vodou, thalassoterapeutický okruh, sauna, 
hammam, různé druhy masáží, relaxačních 
a zrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRSV | DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program ultra all inclusive

  Široká písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře u hotelu

  Možnost relaxace v hotelovém 

thalassoterapeutickém centru

  Vhodný i pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.elmouradi.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
1 113 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA V živém centru oblíbeného střediska 

Port El Kantaoui s malebným jachetním 

přístavem (cca 400 m). Nákupní a zábavní 

možnosti v bezprostřední blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ 233 pokojů (3 patra, výtah), vstupní hala 

s recepcí, trezory za poplatek, hlavní restaurace, snack 

bar, lobby bar, pizzerie, maurská kavárna, obchod se 

suvenýry, krytý bazén. Venku v zahradě bazén, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře cca 600 m od hotelu. Doprava 

na pláž bryčkou zdarma. Lehátka a slunečníky 

na pláži zdarma. Snack bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace

(v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., trezor za poplatek, 

balkon nebo terasa. DRP: viz DR, počet pokojů omezen.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení plné penze s nápoji (½ l vody 

a 1 alkoholický nebo nealkoholický nápoj dle výběru

u oběda a večeře).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis 

a sportovní aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, 

golfové hřiště cca 500 m.

ZVLÁŠTNOSTI V blízkosti hotelu se nachází 

dětský zábavní park Hannibal Park.

ZÁBAVA Nepravidelné denní i večerní 

animační a zábavné programy. Možnosti zábavy 

v blízkém centru střediska Port El Kantaoui.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Golf Residence cccc
TUNISKO   PORT EL KANTAOUI

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, hammam, jacuzzi a masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHH | HHhi | HHh | HHii | Hhi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHHH | HHhi | HHh | HHii | Hhi | HH | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nedaleko krásného jachetního 

přístavu, aquaparku i zábavního 

parku, nákupní a zábavní možnosti 

v blízkém okolí

  Dlouhá písečná pláž v dostupné 

vzdálenosti od hotelu

  Cenový hit

TripAdvisor
979 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA Cca 350 m od centra střediska Port El 

Kantaoui s vyhledávaným jachetním přístavem s četnými 

nákupními možnostmi, obchůdky a restauracemi.

VYBAVENÍ 346 pokojů (4 patra, výtah), vstupní hala 

s recepcí a směnárnou, hlavní restaurace, pizzerie, 

bar, maurská kavárna, konferenční místnost, několik 

malých obchůdků, krytý bazén, kadeřnictví, bankomat. 

Venku bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ 250 m od menší písečné pláže s pozvolným 

vstupem do moře, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 

klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., 

minibar, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sportovní aktivity 

v rámci animačních programů. Za poplatek: biliár, 

vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 1 km.

ZVLÁŠTNOSTI V blízkosti hotelu se nachází aquapark.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy. Diskotéka.

PRO DĚTI Integrované dětské brouzdaliště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel El Kantaoui Center cccc
TUNISKO   PORT EL KANTAOUI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.30 hod.)

  Lehký snack (15.00–17.30 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, hammam, jacuzzi 
a různé druhy masáží a relaxačních 
či zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v centru oblíbeného 

střediska Port El Kantaoui

  Malebný jachetní přístav 

s kavárnami a restauracemi 

v blízkosti hotelu

  V dostupné vzdálenosti 

od golfového hřiště i aquaparku

TripAdvisor
525 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.hotel-elkantaouicenterandspa.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA V klidné lokalitě na okraji oblíbeného 

střediska Port El Kantaoui. Centrum s malým 

jachetním přístavem a četnými nákupními a zábavními 

možnosti cca 3 km. Historické centrum střediska 

Sousse se starobylou medinou cca 12 km.

VYBAVENÍ 572 pokojů v 54 patrových bungalovech 

v zahradě, v hlavní budově vstupní hala s recepcí 

a trezory za poplatek, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, bar, maurská kavárna, obchůdky se 

suvenýry, kadeřnictví. Venku 2 bazény, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky 

oproti kauci, matrace za poplatek, bar u bazénu.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(v hlavní sezoně), TV/sat. a telefon. DRT: viz DR, balkon.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), minigolf, aerobik, šipky, stolní tenis, 

kuželky, lukostřelba, volejbal a další sportovní aktivity 

v rámci animačních programů, nemotorizované 

vodní sporty na pláži. Za poplatek: biliár, 

motorizované vodní sporty na pláži, jízda na koni.

ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, miniklub 

(5–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel El Mouradi Club Selima ccc
TUNISKO   PORT EL KANTAOUI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Lehký snack (11.30–12.30 a 14.00–16.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky 
(16.00–17.30 hod.)

  Noční snack (22.00–24.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby  
(10.00–23.00 hod.)

  Bar u bazénu, pouze nealkoholické nápoje 
(10.00–17.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRT

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klubový hotel s bohatou sportovní 

nabídkou a animačním programem

  Vhodné pro méně náročné klienty

  Přímo na krásném úseku 

písečné pláže

TripAdvisor
523 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.elmouradi.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,0

POLOHA Přímo u pláže mezi středisky 

Sousse (cca 3 km) a Port El Kantaoui (cca 2 km) 

s četnými nákupními a zábavními možnostmi.

VYBAVENÍ 93 pokojů (6 pater, výtah), vstupní 

hala s recepcí (trezory za poplatek), bar, hlavní 

restaurace, konferenční místnosti. Venku bazén, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ U světlé písečné pláže s pozvolným 

vstupem do moře. Lehátka za poplatek, 

slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal 

a sportovní aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži, golf (cca 3 km).

ZÁBAVA Pravidelné animační programy.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, miniklub 

(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Dreams Beach ccc
TUNISKO   SOUSSE

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, masáže, hammam 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší rodinný hotel vhodný pro 

méně náročné klienty 

  Přímo u dlouhé písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře

  Blízkost středisek Sousse 

s historickým centrem a Port El 

Kantaoui s jachetním přístavem

TripAdvisor
138 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24
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POLOHA Ve známém středisku Sousse. Nejbližší 

bary a restaurace cca 300 m a nákupní možnosti 

cca 500 m. Historické centrum s medinou zapsanou 

na seznam světového dědictví UNESCO cca 

2 km. Zastávka taxi a autobusu cca 200 m.

VYBAVENÍ Rozsáhlý resort sestávající se ze 3 hotelů 

Marhaba, Marhaba Club a Marhaba Neptune (rozdělení 

pokojů je závislé na disponibilitě hotelu a nelze ho nijak 

ovlivnit). Vstupní hala s recepcí (trezor za poplatek), 

lobby bar, společenská místnost s TV/sat., hlavní 

restaurace, restaurace à la carte s mezinárodní kuchyní, 

maurská kavárna, obchůdky se suvenýry, krytý bazén 

(mimo hlavní sezonu) a konferenční místnosti. V zahradě 

bazén, skluzavka do vody, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ U světlé písečné pláže s pozvolným vstupem 

do moře. Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů 

oproti kauci), centrální klimatizace, telefon, TV/sat., 

minibar, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. SU: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, fi tness, 

stolní tenis, minigolf, šipky, volejbal a další sportovní 

aktivity v rámci animačních programů, nemotorizované 

vodní sporty na pláži. Za poplatek: biliár, squash, 

motorizované vodní sporty na pláži, golf (cca 5 km).

ZÁBAVA Pravidelné denní animační programy 

pro děti i dospělé, večerní zábavné programy 

a show. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

skluzavka do vody, dětské hřiště, miniklub 

(4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje speciálně 

přizpůsobené pro handicapované klienty (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Marhaba Resort cccc
TUNISKO   SOUSSE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (do 11.00 hod.)

  Lehký snack, zmrzlina pro děti 
(11.00–16.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Půlnoční snack

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Minibar doplňován denně vodou

WELLNESS & SPA

 Malé hotelové wellness centrum

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, masáže, 
turecké lázně 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

SUITE 
 ..............................................................

 SU

HHHH | HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově zrekonstruovaný hotel 

s kvalitními službami i kuchyní

  Ve vzrostlé palmové zahradě přímo 

u písečné pláže

  Široká nabídka sportovních aktivit,

možnost návštěvy blízkého 

historického centra střediska Sousse

TripAdvisor
921 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.marhaba-resorts.com
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POLOHA V prostorné zahradě ve středisku Sousse. 

Restaurace, bary a nákupní možnosti v blízkosti 

hotelu. Historické centrum s medinou cca 2,5 km.

VYBAVENÍ 564 pokojů ve 3 budovách v zahradě 

(7 pater, výtahy), vstupní hala s recepcí (trezory 

za poplatek), lobby bar, společenská místnost 

s TV/sat., hlavní restaurace, restaurace à la carte, 

maurská kavárna, obchůdky se suvenýry, krytý bazén 

a konferenční místnosti. V zahradě bazén, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ U světlé písečné pláže s pozvolným vstupem 

do moře. Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., minibar, balkon 

nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, fi tness, 

squash, stolní tenis, minigolf, šipky, volejbal a další 

sportovní aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, golf (cca 5 km).

ZÁBAVA Pravidelné denní animační programy pro děti 

i dospělé, večerní zábavné programy a show. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), dětská postýlka 

zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Tour Khalef Marhaba Thalasso & Spa cccc
TUNISKO   SOUSSE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (do 11.30 hod.)

  Lehký snack (15.00–17.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)WELLNESS & SPA

  Hotelové thalassoterapeutické centrum

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, hammam, různé 
druhy masáží, relaxačních a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel zrekonstruovaný v roce 2012

  Přímo u krásné písečné pláže

  V pěší dostupnosti historického 

centra střediska s tradičními trhy

  Díky kvalitním službám velké 

množství stálých klientů

TripAdvisor
1 001 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.tourkhalef-marhaba.tn
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POLOHA Kvalitní hotel v rozlehlé subtropické 

palmové zahradě mezi středisky Sousse (cca 2,5 km) 

se starobylou medínou a střediskem Port El Kantaoui 

(cca 3,5 km) s proslulým jachetním přístavem. Zastávka 

linkového autobusu v blízkosti hotelu. Možnost 

dlouhých procházek po pláži až do centra střediska 

Sousse. Nákupní možnosti v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ 316 pokojů (3 budovy, 5 pater, 

výtahy), vstupní hala s recepcí a trezory za poplatek, 

směnárna, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 

společenská místnost s TV/sat., snack bar, lobby bar, 

maurská kavárna, konferenční místnosti, obchůdky 

se suvenýry, kadeřnictví. V zahradě 2 bazény (jeden 

s tobogany), terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 

za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis 

(osvětlení za poplatek), stolní tenis, minigolf, plážový 

volejbal, basketbal, pétanque, lukostřelba, další 

sportovní aktivity v rámci animačních programů 

a nemotorizované vodní sporty na pláži. Za poplatek: 

biliár, motorizované vodní sporty na pláži, golfové 

hřiště Port El Kantaoui cca 3 km od hotelu.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 

animační a zábavné programy, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, tobogany, 

dětské hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový pohyb v areálu 

hotelu. Pokoje nejsou speciálně přizpůsobeny.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
TUNISKO   SOUSSE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
včetně nápojů

  Pozdní snídaně (10.00–12.00 hod.)

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Pozdní večeře (21.00–23.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA

 Spa centrum s krytým bazénem

  Za poplatek: masáže, hammam, sauna, jacuzzi, 
beauty salon 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vyšší kategorie ideální jak pro 

rodinnou dovolenou, tak pro páry

  Malý aquapark přímo v hotelu

  U nádherné písečné pláže

TripAdvisor
1 457 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.marhabahotels.tn
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POLOHA Cca 500 m od historického centra 

města Sousse s proslulou medínou pod záštitou 

UNESCO a pravidelnými trhy. Nákupní a zábavní 

možnosti v bezprostředním okolí hotelu.

VYBAVENÍ 244 pokojů (5 pater, výtahy), vstupní hala 

s recepcí a trezory za poplatek, hlavní restaurace, snack 

bar, kavárna, kadeřnictví, společenská místnost 

s TV/sat., obchod se suvenýry,  konferenční místnost, 

krytý bazén. Venku 2 bazény (jeden s tobogany), terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře oddělená pouze živou pobřežní 

komunikací. Lehátka a slunečníky za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., balkon. 

DRP: viz DR, počet pokojů omezen. 

DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový 

volejbal a sportovní aktivity v rámci animačních 

programů. Za poplatek: fi tness, masáže, biliár, 

sauna, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní a večerní 

animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami a toboganem, 

dětské hřiště, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

3,0
Hotel Karawan ccc
TUNISKO   SOUSSE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Lehký snack (10.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti historického centra 

střediska Sousse

  Pro milovníky rušného večerního života

  Skluzavky pro děti přímo v hotelu

  Od dlouhé písečné pláže oddělen 

jen pobřežní promenádou

TripAdvisor
361 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24
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POLOHA Mezi letovisky Sousse (cca 4 km) 

s historickým centrem a Port El Kantaoui (cca 

3 km) se známým jachetním přístavem.

VYBAVENÍ 223 pokojů (4 patra, výtahy), vstupní 

hala s recepcí a trezory za poplatek, směnárna, hlavní 

restaurace, lobby bar, pizzerie, maurská kavárna, 

společenská místnost s TV/sat., kadeřnictví, obchod 

se suvenýry. V zahradě bazén, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže s pozvolným vstupem 

do moře. Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., minibar za poplatek, 

balkon nebo terasa. Pokoje s přistýlkou bez balkonu 

nebo terasy. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: minigolf, stolní 

tenis, plážový volejbal a sportovní aktivity v rámci 

animačních programů. Za poplatek: biliár, tenis, 

fi tness, vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 3 km.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé. Aquapark Aqua Palace 

cca 2,5 km, zábavní park Hanibal Park cca 3,5 km.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, dětské hřiště, 

miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Jinene Beach ccc
TUNISKO   SOUSSE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Snack (15.30–17.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.) 

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, hammam, masáže 
a balneoterapie 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHII | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHH | HHII | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel střední kategorie vhodný 

pro rodinnou dovolenou

  Přímo u krásné písečné pláže 

oddělené zahradou

  Dobrý poměr kvality a ceny

TripAdvisor
34 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.hoteljinene.com
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POLOHA V udržované turistické zóně 

Skanes – Monastir přímo u jedné z nejhezčích 

písečných pláží této oblasti. Monastir cca 

8 km, spojení s Monastirem i Sousse 

linkovým autobusem, vlakem nebo taxi.

VYBAVENÍ 335 pokojů (5 pater, výtahy), Vstupní 

hala s recepcí, směnárna, hlavní restaurace, 

restaurace à la carte, lobby bar, noční klub (diskotéka), 

obchůdky a krytý bazén. V zahradě 2 bazény, 

terasa na slunění s lehátky, matracemi a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Krásná písečná pláž s velmi pozvolným vstupem 

do moře u hotelu. Na pláži sprchy, převlékací kabiny, 

lehátka, matrace a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., trezor, 

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 4 tenisová 

hřiště (osvětlení za poplatek), stolní tenis, 

badminton, volejbal, basketbal, plážový volejbal 

a fotbal, šipky, aerobik, sauna, turecké lázně 

a jacuzzi. Za poplatek: masáže, vodní sporty 

na pláži, 18jamkové golfové hřiště Flamingo.

ZÁBAVA Pravidelné denní animační a večerní 

zábavné programy. Bazén se skluzavkami.

PRO DĚTI Brouzdaliště (u venkovního i krytého 

bazénu), miniklub dle různých věkových kategorií 

(4–18 let), bohatý dětský animační program. 

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel One Resort Monastir cccc
TUNISKO   SKANES/MONASTIR

PROGRAM ULTRA 

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (24 hodin denně)

  Restaurace à la carte se středomořskou 
kuchyní (nutná rezervace)

  Vybrané nealkoholické nápoje v minibaru 
po příjezdu 

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý program ultra all inclusive

  Přímo u krásné písečné pláže

  Široká nabídka sportovních aktivit

  Golfové hřiště v blízkosti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.onehotelsandresorts.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
906 hodnotících



58 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Funtazie klub One Resort Aqua Park & Spa cccc
TUNISKO   SKANES/MONASTIR

POLOHA V turistické zóně Skanes/Monastir 

přímo u jedné z nejhezčích písečných pláží této 

oblasti. Město Monastir je vzdáleno cca 10 km, 

město Sousse 12 km, letiště Monastir 5 km. 

Spojení s Monastirem i Sousse linkovým 

autobusem, turistickým vlakem nebo taxi.

VYBAVENÍ Rozsáhlý areál s udržovanou zahradou 

(15 ha) tvoří 396 přízemních bungalovů a 90 pokojů 

ve dvoupatrových budovách. Vstupní hala s recepcí 

a směnárnou, hlavní restaurace, 4 restaurace à la carte 

(středomořská, rybí, tuniská, brazilská), několik barů, 

maurská kavárnička, obchod se suvenýry, diskotéka, 

krytý bazén. V zahradě 3 bazény, dětský bazén, lehátka 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, moderní 

aquapark s 9 nejrůznějšími vodními atrakcemi.

PLÁŽ Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře přímo u hotelu, lehátka, podložky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci. Na pláži 

barový servis s možností nápojů a občerstvení.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar (nápoje v den 

příjezdu, další doplňování za poplatek), trezor, balkon 

nebo terasa, velikost pokoje 22 m2. FR: viz DR, 

1 místnost, velikost pokoje 30 m2. FRS: viz DR, 

ložnice oddělená místnost, velikost pokoje 38,5 m2. 

Dětská postýlka možná zdarma (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská 

stolička v hlavní restauraci, dětský sladkovodní 

bazén, vodní atrakce pro nejmenší

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní 

tenis, plážový volejbal, fotbal, šipky, lukostřelba, 

pétanque, aerobik, akvaaerobik, nordic walking, jóga.

Za poplatek: sauna, jízda na koni, čtyřkolky, 

potápění, vodní sporty na pláži, golfové hřiště 

Flamingo (18 jamek) v blízkosti hotelu.

INTERNET Zdarma: WiFi v recepci i na pokojích. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Večeře v tematických restauracích Blue Blue, 
El Pescado, Sofra (nutná rezervace předem)

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně)

  Teplý i studený snack – Snack bar L´Express 
(24 hodin denně)

   Občerstvení na pláži během dne

WELLNESS & SPA

  Spa centrum – vnitřní bazén, sauna, masáže, 
hammam, vířivka, salon krásy, kadeřnictví aj.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRSV | DRS 

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH 

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHI | HHh | HHii | HHi

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FRS

HHHHI | HHhh | Hhhi | Hhh

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel po rozsáhlé rekonstrukci 

(zima 2014–2015)

  Krátký transfer z letiště 

  Program all inclusive 

24 hodin denně

  Hotel s vlastním aquaparkem 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.onehotelsandresorts.com.tn
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
99 hodnotících

RODINNÝ POKOJ SUPERIOR (FRS)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V prostorné zahradě v turistické zóně 

Skanes/Monastir. Město Monastir s historickým centrem 

– medinou – cca 6 km, středisko Sousse cca 12 km.

VYBAVENÍ 214 pokojů (4 patra, výtahy), vstupní hala 

s recepcí, lobby bar, společenská místnost s TV/sat., 

hlavní restaurace, restaurace à la carte, maurská 

kavárna, piano bar, obchůdky se suvenýry, kadeřnictví, 

krytý bazén a konferenční místnosti. V zahradě bazén, 

jacuzzi, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.

PLÁŽ U světlé písečné pláže s pozvolným vstupem 

do moře. Vzhledem k poměrně slabému příboji 

na hotelové pláži není vyloučen občasný výskyt 

mořských řas, který je přírodním jevem neovlivnitelným 

cestovní kanceláří nebo hotely. Lehátka a slunečníky 

zdarma, osušky za poplatek. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., 

trezor za poplatek, minibar, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře. FRG: viz DR, 

prostornější, duplex, lůžka pro děti v patře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní 

tenis, volejbal, minigolf, nemotorizované vodní sporty 

na pláži a sportovní aktivity v rámci animačních 

programů. Za poplatek: biliár, golf (cca 1 km), 

potápění, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní animační programy pro 

děti i dospělé, večerní zábavné programy a show.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

nafukovací aquapark v zahradě (15. 6. – 15. 9., 

v případě příznivých povětrnostních podmínek), 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Skanes Serail cccc
TUNISKO   SKANES/MONASTIR

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (do 11.00 hod.)

  Lehký snack (16.00–17.30 hod.)

  Zmrzlina pro děti

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Půlnoční snack

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně, 
pouze nealkoholické nápoje

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, masáže, 
turecké lázně 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

RODINNÝ POKOJ DUPLEX
 ..............................

 FRG

HHHHI | HHHH | HHhii | HHhi | Hhiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel po kompletní rekonstrukci

  Ideální místo pro strávení 

odpočinkové dovolené –

možnost relaxace v hotelovém 

wellness centru

  V zahradě nafukovací aquapark 

s tobogany

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.skanes-serail.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5TripAdvisor
1 098 hodnotících



62 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Funtazie klub Sahara Beach ccc
TUNISKO   SKANES/MONASTIR

POLOHA Přímo u pláže v turistické zóně Skanes/

Monastir, 4 km od letiště, cca 8 km od Monastiru 

a cca 12 km od střediska Sousse. Nejbližší lékárna 

cca 3 km, nemocnice v Sousse. V blízkosti hotelu je 

zastávka linkového autobusu. Golfová hřiště Palm 

(5 km), Flamingo (8 km), El Kantaoui (15 km).

VYBAVENÍ 3 sedmipatrové vzájemně propojené 

budovy s výtahy, vstupní hala s recepcí, trezor za 

poplatek, směnárna, hlavní restaurace, restaurace à la 

carte, několik barů a snack barů, maurská kavárna, 

společenská místnost s TV/sat., obchůdky, kadeřnictví, 

diskotéka, krytý bazén (k dispozici mimo hlavní sezónu, 

vyhřívaný v květnu), spa centrum – hammam, masáže. 

V rozlehlé zahradě (27 000 m2) 3 bazény, 2 dětské 

bazény (1 s aquaparkem), jacuzzi, bary u bazénů 

a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, 

dětské hřiště. Součástí hotelu aquapark – vstup zdarma.

PLÁŽ Široká písečná pláž s velmi 

pozvolným vstupem do moře u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DRSS: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(15. 6. – 15. 9.), telefon, balkon nebo terasa, boční 

výhled na moře, velikost pokoje 24 m2. FRSS: viz DRSS, 

2 propojené pokoje typu DRSS, velikost pokoje 40 m2.

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel na vyžádání 

disponuje pokoji pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, lukostřelba, 

basketbal, plážový volejbal, minigolf, šipky, aquaaerobik, 

stolní tenis, vodní pólo, tenis – zdarma 1 hodina/osoba 

(osvětlení za poplatek). Za poplatek: fi tness, biliár, vodní 

sporty na pláži, jízda na koni, minigolf, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská 

stolička v hlavní restauraci, dětský sladkovodní 

bazén, vodní atrakce pro nejmenší.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Lehké občerstvení (12.00–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina pro děti

  Nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSS

HHH | HHI | HHI | HH

RODINNÝ POKOJ 
 .........................................

 FRSS

HHHHI | HHhh | Hhhii | Hhhi | Hhh | Hhiii | Hhii 

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Skluzavky a tobogany pro děti

  Možno ubytovat až 3 děti

  Široká písečná pláž

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.saharabeach.com.tn
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

TripAdvisor
3 849 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DRSS)

3,5
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA Přímo u pláže v turistické zóně 

Skanes/Monastir v blízkosti golfového hřiště. 

Historické centrum města Monastir se 

starobylou medinou a přístavem cca 13 km, 

centrum střediska Sousse cca 8 km.

VYBAVENÍ V maurském stylu, 505 pokojů 

(4 patra, výtahy), vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, bar, maurská 

kavárna, obchůdky se suvenýry, konferenční 

místnost, krytý bazén (mimo červenec – září). Venku 

bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s velmi pozvolným vstupem 

do moře přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., 

telefon, minilednička, trezor za poplatek, balkon 

nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), minigolf, aerobik, šipky, stolní tenis, kuželky, 

lukostřelba, volejbal a další sportovní aktivity v rámci 

animačních programů, nemotorizované vodní sporty 

na pláži. Za poplatek: fi tness, biliár, motorizované vodní 

sporty na pláži, golfové hřiště Palm Links cca 100 m.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy pro děti i dospělé. 

Živá hudba k tanci a poslechu, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (5–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel El Mouradi Skanes cccc
TUNISKO   SKANES/MONASTIR

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Lehký snack (12.30–16.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky (16.00–18.00 hod.)

  Noční snack (22.00–24.00 hod.)

  1× za pobyt večeře v restauraci 
à la carte (nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(09.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Zdarma: krytý bazén 

  Za poplatek: sauna, hammam, jacuzzi, různé 
druhy masáží, relaxačních a zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHHH | HHHI | HHH | HHII | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u dlouhé písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře

  Golfové hřiště v bezprostřední 

blízkosti hotelu

  Pro příznivce aktivní dovolené

TripAdvisor
564 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.elmouradi.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA Přímo u dlouhé pláže v turistické 

zóně Skanes/Monastir. Historické centrum města 

Monastir se starobylou medinou a přístavem cca 

10 km, centrum střediska Sousse cca 6 km.

VYBAVENÍ 393 pokojů (2 patra, výtahy). Vstupní hala

s recepcí, trezory za poplatek, lobby bar, společenský 

koutek s TV/sat., hlavní restaurace, krytý bazén (mimo 

hlavní sezonu), obchůdek se suvenýry, maurská 

kavárna, kadeřnictví. V zahradě bazén, bazén 

s tobogany, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Světlá písečná pláž s velmi pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, centrální 

klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., 

balkon nebo terasa s výhledem do zahrady.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní tenis, 

minigolf, volejbal a další sportovní aktivity v rámci 

animačních programů. Za poplatek: biliár, vodní sporty 

na pláži, golf (cca 3 km).

ZÁBAVA Pravidelné denní animační programy 

pro děti i dospělé, večerní zábavné programy 

a show nebo živá hudba. Open air diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, bazén 

s tobogany, dětské hřiště, miniklub (4–12 let), 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Eden Club ccc
TUNISKO   SKANES/MONASTIR

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (do 11.00 hod.)

  Lehký snack (11.00–17.30 hod.)

  Půlnoční snack

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, masáže, turecké lázně 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Živý klubový hotel s velkým 

množstvím sportovního vyžití 

a programem all inclusive

  Aquapark pro děti přímo v hotelu

  Dobrý poměr kvality a ceny

TripAdvisor
813 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

PROMO POKOJE
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POLOHA Vedle mezinárodního golfového hřiště. 

Vzdálenost od Monastiru i od Sousse cca 10 km.

VYBAVENÍ 510 pokojů (3 patra), vstupní hala 

s recepcí, směnárna, trezory za poplatek, hlavní 

restaurace, 2 restaurace à la carte (tuniská a italská), 

bar, snack bar, diskotéka, obchod, krytý vyhřívaný 

bazén. V zahradě bazén, terasa s lehátky a slunečníky 

zdarma. U hotelu malý aquapark s několika 

tobogany a dětským brouzdalištěm zdarma.

PLÁŽ Přímo u světlé písečné pláže s velmi pozvolným 

vstupem do moře, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace 

(v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 

prostornější, bez balkonu i terasy.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, turecké 

lázně, sauna, aerobik, vodní gymnastika, tenis, stolní 

tenis, minigolf, pétanque, šipky, volejbal, fotbal, 

basketbal, házená, lukostřelba, nemotorizované vodní 

sporty na pláži. Za poplatek: kulečník, vířivka, 

masáže, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy.

PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub a malý 

aquapark. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Houda Golf & Beach Club ccc
TUNISKO   SKANES/MONASTIR

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  2× týdně možnost večeře à la carte 
s výběrem kvalitních vín (jednou v tuniské 
a jednou v italské restauraci)

  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické 
nápoje, vybrané koktejly, káva a čaj 
v baru (10.00–02.00 hod.), ve snack 
baru (12.00–17.00 a 23.00–01.30 hod.) 
a na diskotéce (22.00–02.00 hod.)

  Pizza, maso a ryby na grilu, hranolky ve snack 
baru (12.00–17.00 a 23.00–01.30 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHh | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHh | Hhi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý program all inclusive

  Přímo u světlé písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře

  Aquapark v hotelu

  Široká nabídka sportovních aktivit

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.houdahotels.com
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3,5TripAdvisor
2 839 hodnotících

RODINNÝ POKOJ DVOULŮŽKOVÝ POKOJ
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Ostrov Djerba je jedním z nejoblíbenějších 

cílů evropských turistů. Nabízí velké množství 

písečných pláží s čistou vodou a pozvolným 

vstupem do moře, klidná turistická střediska 

a v neposlední řadě 320 slunečných dnů v roce, 

které zaručí stabilní teplé počasí skutečně po celou 

letní sezonu. Pokud chcete svou dovolenou strávit 

v klidu, užít si opalování na pláži nebo se koupat 

v moři smaragdové barvy, potom je Djerba asi to 

nejlepší, co ve Středomoří můžete najít.

CHARAKTERISTIKA

Turisté, kteří se nechtějí vydat do vnitrozemí Tuniska a neláká je ani kontinentální pobřeží, 

mohou zvolit k pobytu u moře jiný atraktivní cíl – navštívit ostrov Djerba. Na Djerbě je 

příjemné přímořské podnebí charakteristické mírnou zimou a vysokými teplotami v létě, 

které zmírňuje svěží vánek od moře. Na Djerbu je možné jezdit po celý rok, na koupání 

v moři je nejvhodnější doba od začátku května do konce října. Djerbu spojuje s pevninou 

hráz, která stojí na základech hráze z doby starého Říma. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Hlavním městem ostrova je Houmt Souk, který si doposud zachoval tradiční ráz. Z něko-

lika set minaretů se pětkrát denně ozývá volání „Alláhu akbar“, kterým muezzinové zvou 

věřící k návštěvě téměř dvou set místních mešit. Nejznámější a nejnavštěvovanější jsou 

Mešita Turků a Mešita cizinců. Orientální duch na vás nejvíce dýchne na nesčetných 

tržištích města mešit. Ten pravý orientální mumraj křiku a gest trhovců zažijete na rybím 

bazaru, kam se každé odpoledne svážejí tisíce plodů moře.

Vesnička Guellala je proslulá svými hrnčířskými dílnami. Zdejší hrnčíři představují bez-

pochyby jeden z nejstarších řemeslných cechů na světě. Mnozí z nich vyrábějí svou kera-

miku stejným způsobem, jakým ji na svých kruzích vytáčeli jejich předkové po tisíce let.

Přestože plameňáci pomalu ustupují hojnosti turistů a uchylují se na jiná místa, stojí za to 

navštívit Ostrov plameňáků. Ve skutečnosti se jedná o malebný poloostrov na severu 

Djerby, který nabízí po celý rok krásně čisté moře a vynikající podmínky pro koupání 

a odpočinek.

Kulturně-historickým „nej“ na Djerbě je nepochybně synagoga Ghriba, nejstarší 

v Africe a jedna z nejstarších na světě. Podle dochovaných zpráv byla založena skupinou 

židovských duchovních, kteří byli z Jeruzaléma vyhnáni Nabuchodonozorem. Uvnitř syna-

gogy je uložena v nádherné schránce jedna z nejstarších židovských tór (zápisů Starého 

zákona) na světě. Jednou ročně se tóra při příležitosti židovského svátku Pesach vynáší 

ven na nosítkách pod baldachýnem. 

PRAKTICKÉ TIPY

Pokud se budete chtít podívat na interiéry mešit, tak vězte, že do většiny těchto islám-

ských svatostánků je povolen vstup pouze na nádvoří. A i nádvoří si můžete prohlížet jen 

v době, kdy se zde momentálně nekoná žádná modlitba. Musíte se také vhodně obléci, 

to znamená, že byste na sobě měli mít oblečení zakrývající nohy i ramena.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)

Kromě Ostrova plameňáků doporučujeme s rodinou navštívit i největší krokodýlí farmu 

svého druhu ve Středomoří – Djerba Explore. Farma chová více než 400 krokodýlů 

několika druhů, mimo jiné i největšího z nich – krokodýla nilského. Farma má rozlohu 

20 000 m2 a zdejší krokodýli dosahují délky 1,5 až 2,5 m. Líhnutí mláďat z vajíček pro-

bíhá v červnu a patří k velmi zajímavým zážitkům.

Ostrov slunce

TO NEJLEPŠÍ Z DJERBY

   Více než 320 slunečných dní v roce

   Dlouhé široké pláže s jemným pískem

   Skvělá příležitost seznámit se s Berbery
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Houmt Souk

MidounD J E R B A

T U N I S K O

Midoun

Houmt Souk

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E
Aghir

Zarzis

0 15 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 26 28 32 33 31 29

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 21 25 26 25 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

HOUMT SOUK  Hlavní město ostrova, které si dodnes zachovalo tradiční 
ráz s typickými súky, obchůdky a kavárnami. Pravidelně se zde konají rybí trhy. 
OSTROV PLAMEŇÁKŮ  Ve skutečnosti poloostrov ležící na severu Djerby. 
Dříve se zde v hojném množství vyskytovali růžoví plameňáci, pro které se 
stal ostrov pravidelným zimovištěm. GUELLALA  Vesnička proslulá svými 
hrnčířskými dílnami. Vyrábí se zde tradiční hliněné nádoby, ale i keramické nádoby 
k běžnému použití. SIDI MAHREZ  Nejkrásnější pláž ostrova pokrytá jemným 
světlým pískem s čistým mořem a pozvolným vstupem do vody. SYNAGOGA 
GHRIBA  Nejstarší synagoga v Africe a jedna z nejstarších na světě, významné 
poutní místo. Je zde uschována jedna z nejstarších tór na světě. DJERBA GOLF 
CLUB  Golfové hřiště s 27 jamkami leží na ideálním místě uprostřed turistické 
zóny. Hřiště navrhl anglický architekt Martin Howtree.

Tu
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 

Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Poznejte nejzajímavější místa 

ostrova Djerba i jeho kulturní 

tradice

Půldenní výlet. Poznejte tento zajímavý 

ostrov a jeho bohatou kulturní tradici. 

První zastávkou bude římská hráz, která 

je jedinou spojnicí mezi ostrovem a tunis-

kou pevninou. V typickém městečku 

Guellala nahlédnete do tajů ruční výroby 

keramiky (možnost nákupu keramických 

výrobků) a rovněž navštívíte muzeum 

muslimských tradic. Po zastávce u nej-

vyššího bodu ostrova navštívíte i nejstarší 

synagogu v Africe La Ghriba a dále hlavní 

město ostrova Houmt Souk se známou 

pevností Ghazi Mustafa. V Houmt Souku 

také navštívíte tradiční ruční výrobnu 

koberců a budete mít možnost smlouvat 

v místních obchůdcích, stejně jako navští-

vit výrobnu olivového oleje a parfémů.

Chcete poznat víc než jen hotelový komplex? Udělejte si s námi výlet. Rádi vás provedeme nejzajímavějšími 

místy Djerby nebo vás vezmeme na tuniskou pevninu. Kromě historicky zajímavých míst uvidíte i lokace, kde 

se natáčely Hvězdné války, a samozřejmě vás neochudíme ani o návštěvu typické pouštní oázy. Pokud si 

chcete dovolenou zpestřit zábavně, pak doporučujeme výlet pirátskou lodí na Ostrov plameňáků.

  Vydejte se na celodenní 

výlet na tuniskou pevninu 

a seznamte se s životem 

tajemných Berberů

Celodenní výlet. Pojedete na pevninu přes 

mořský průliv (cca 2,5 km) do městečka 

Mareth, kde za 2. světové války vedla 

Marethova linie, a odtud dále do berber-

ského městečka Matmaty. Cesta poho-

řím Dahar vás dále povede do berberské 

horské vesničky Tamezret a do saharského 

městečka Douz, typické pouštní oázy, kde 

již začíná pravá písečná poušť. Po obědě 

(v ceně, kromě nápojů) návrat přes 

Tamezret a Matmatu do Marethu, odkud 

pojedete do města Medenine. Ve vesnici 

Metameur vás čeká prohlídka jedné z ber-

berských pouštních pevností, tzv. ksaru. 

Návrat do hotelů v podvečerních hodinách 

přes bývalou římskou cestu, jedinou spoj-

nici mezi ostrovem a pevninou.

  Prožijte den plný odpočinku 

a koupání na nejhezčích 

plážích ostrova

Odjezd autobusem do přístavu v hlavním 

městě ostrova Houmt Souk a odtud pirát-

skou lodí na Ostrov plameňáků. Příjemná 

atmosféra, pláž, koupání, opalování. 

Tradiční tuniský oběd v plážové restau-

raci (voda, mátový čaj a jiné vybrané 

nealkoholické nápoje v ceně). Po obědě 

animační program, koupání. Návrat 

do Houmt Souku okolo 16. hodiny.

  Nenechte si ujít jeden 

z nejzajímavějších výletů, 

který vám odhalí mnoho 

z bohaté historie a přírodních 

krás země

Oblíbený výlet terénními džípy do pře-

krásné pouštní oázy Ksar Ghilane. Pojedete 

přes římskou cestu do městečka Mednine 

se zastávkou na kávu či tuniský mátový 

čaj, poté do pohoří Dahar s překrásným 

výhledem na poušť ve výšce 600 m n. m. 

Odtud již přímo do oázy Ksar Ghilane přes 

písečné a kamenité cesty. V oáze indivi-

duální možnost projížďky na čtyřkolkách 

k římské pevnosti a koupel v přírodním 

jezírku. Oběd v oáze v ceně (nezahrnuje 

nápoje), návštěva léčivého termálního 

vyvěrajícího pramene, prohlídka Ksar 

Halouf (zámek pouště) s pískem tak jem-

ným, že se o něj nedá poškrábat.

Ksar Ghilane od 150 TND

Výlet pirátskou lodí od 60 TND

Berberské vesnice & duny od 110 TND

Okruh ostrovem od 500 Kč
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Turistická zóna na ostrově Djerba zabírá v podstatě celou severovýchodní část pobřeží 

a je tvořena nepřetržitou řadou hotelů, které jsou postaveny zejména u dlouhé písečné 

pláže v Sidi Mahrez, jež se nachází asi 10 km jižně od hlavního města. Hlavní atrakcí zde 

bývají velká hejna plameňáků, kteří se sem slétají v zimě. Pro ty, kdo nechtějí jen odpo-

čívat na pláži, nabízí oblast dostatek příležitostí k vodním sportům a je zde také golfové 

hřiště. Na jihovýchodě ostrova se pak nachází u písečné pláže Seguia menší turistická 

zóna v oblasti Aghir.  Nejkrásnější úsek pláže s azurovou barvou moře pak naleznete 

u majáku na pobřeží Sidi Yatti.

1   Hotel Radisson Blu Palace Resort & Thalasso ccccc str. 72

2   Hotel Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso ccccc str. 73

33   Hotel Djerba Holiday Beach cccc str. 83 

4   Hotel Djerba Mare cccc str. 85

55   Hotel Sentido Djerba Beach ccccd str. 77

6   Hotel Venice Beach ccc str. 87

7   Hotel Isis Thalasso & Spa cccc str. 84

8   Hotel Joya Paradise cccc str. 80

9   Hotel Vincci Djerba Resort cccc str. 82

qq   Hotel Cedriana ccc str. 86

ww   Hotel Sentido Cesar Thalasso ccccd str. 76

ee   Hotel Iberostar Mehari Djerba cccc str. 79

rr   Hotel One Resort Djerba Golf & Spa cccc str. 78

tt   Hotel Djerba Playa Club cccc str. 81

yy   Hotel Robinson Club Djerba Bahiya ccccd str. 74

uu   Hotel El Mouradi Djerba Menzel cccc str. 88

ii   Hotel Djerba Castille cccc str. 91

oo   Hotel Bravo Djerba cccc str. 90

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 30–45 minut

Djerba

Zarzis, malebný poloostrov plný olivovníků a citrusových plodů, je vůbec nejjižnějším 

turistickým letoviskem na tuniském pobřeží, a je zde tedy ještě tepleji než ve známých 

střediscích na pevnině nebo na blízkém ostrově Djerba, se kterým je spojen mostem. 

V centru samotného města je možné navštívit starý rybářský přístav, tradiční trhy a také 

Velkou mešitu. Turistická zóna s krásnými písečnými plážemi a pozvolným vstupem 

do moře je poseta palmami a od města je vzdálena cca 2 km. Počasí s tropickými tep-

lotami zde panuje již od časných jarních měsíců až do pozdního podzimu a je prakticky 

beze srážek. Zarzis je také výborným výchozím bodem pro výlety na Saharu.

1 Hotel Sangho Club Zarzis ccc str. 97

2   Funtazie klub Odyssee Resort Zarzis cccc str. 92 

3   Hotel Eden Star cccc str. 96

4   Hotel Lella Meriam cccc str. 94

5   Hotel Zephir & Spa cccc str. 95

Doba transferu z letiště cca 50–80 minut

55

44

11

55

ee

yy
tt

uu

oo

66

22
33

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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POLOHA Luxusní hotel s orientální atmosférou 

na samém začátku turistické zóny u nejhezčího úseku 

pláže na ostrově. Hlavní město Houmt Souk cca 10 km.

VYBAVENÍ 296 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

bankomat, lobby bar, hlavní restaurace, 3 à la carte 

restaurace, maurská kavárna, barbecue snack bar, butik, 

obchod se suvenýry, knihovna, obchody, kadeřnictví 

a krytý bazén. Venku 2 bazény, jacuzzi, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře u hotelu, plážový bar. 

Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, trezor, 

TV/sat., minibar za poplatek, balkon nebo terasa, 

výhled do zahrady. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu. 

U večeře je požadováno formální oblečení.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), lukostřelba, plážový volejbal, fi tness, 

stolní tenis a veškeré sportovní aktivity v rámci 

animačních programů. Za poplatek: biliár, vodní 

sporty na pláži, jízda na koni, golfové hřiště cca 9 km.

ZVLÁŠTNOSTI Pravidelné animační 

a zábavné programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (4–12 let),

hlídaní dětí a dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY Visa, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Radisson Blu Palace Resort & Thalasso ccccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

WELLNESS & SPA

  Athénée Thalasso na ploše 3 500 m2 po celkové 
rekonstrukci v roce 2006 je přímo spojené 
s hotelem

  Za poplatek: thalasso bazén s mořskou vodou 
a hydromasážními tryskami, hammam, sauna, 
různé druhy masáží, bahenní zábaly a další 
léčebné procedury a kúry 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro náročné klienty

  Přímo na nejhezčím úseku pláže 

na ostrově vůbec

  Kvalitní spa centrum s nabídkou 

mnoha procedur

  Překrásné výhledy na okolní krajinu

TripAdvisor
803 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.radissonblu.com/resort-djerba
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Stylový hotel s vysokou úrovní 

poskytovaných služeb v klidném prostředí přímo 

u písečné pláže. Hlavní město Houmt Souk cca 10 km.

VYBAVENÍ 259 pokojů (2 patra, výtahy), vstupní 

hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la 

carte, společenská místnost s TV/sat., bary, maurská 

kavárna, obchůdky, krytý bazén. V zahradě bazén, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Překrásná dlouhá písečná pláž, jeden 

z nejhezčích úseků na ostrově, přímo u hotelu. Pozvolný 

vstup do moře. Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, 

TV/sat., minibar za poplatek, trezor, balkon nebo 

terasa, výhled do zahrady. DRSV: viz DR, výhled 

na moře. DRSVS: viz DRSV, prostornější, opticky 

oddělená obývací část, set na přípravu čaje a kávy.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu. 

U večeře je požadováno formální oblečení.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, plážový 

volejbal, stolní tenis, pétanque, tenis (osvětlení za poplatek), 

sportovní aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: biliár, stolní fotbal, vodní sporty na pláži, 

jízda na koni, půjčovna kol, golfové hřiště cca 7 km.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel, který patří mezi nejstarší 

na ostrově (byl postaven již v roce 1964), je pojmenován 

po hrdinovi Homérovy Odyssey, který při svých bájných 

cestách ostrov Djerba navštívil a byl jím uchvácen.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační 

a zábavné programy, večery s živou hudbou.

PRO DĚTI 3 oddělená brouzdaliště, miniklub (3–12 let), 

hlídání dětí a dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek, 

WiFi v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

4,5
Hotel Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso ccccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

WELLNESS & SPA

  Thalassoterapeutické centrum Ulysse Thalasso 
přímo v hotelu – je jedním z nejstarších 
na ostrově, 3 500 m2, kompletně zrenovované 
v roce 2009, s výhledem na moře

  Za poplatek: různé druhy masáží, sauna, 
hammam, 2 bazény (1 s termálnía 1 se slanou 
vodou) a další léčebné a relaxační procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DR | DRSV | DRSVS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro náročnou klientelu

  Krásné spa centrum přímo v hotelu

  U krásného úseku pláže 

s pozvolným vstupem do moře

  Široká sportovní nabídka 

a dobré zázemí pro děti

TripAdvisor
628 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.parkinn.com/resort-djerba/
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POLOHA Přímo u dlouhé písečné pláže s pozvolným 

vstupem do moře. Městečko Midoun cca 6 km, 

hlavní město ostrova Houmt Souk cca 20 km.

VYBAVENÍ 386 pokojů, třípatrové budovy v 6 blocích

rozmístěné v zahradě, vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, à la carte restaurace, bar, maurská 

kavárna, obchůdky se suvenýry, bankomat. 

V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky, 

slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma. 

Bar a restaurace na pláži (v hlavní sezoně).

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (červen–září), TV/sat., telefon, 

minilednička, trezor zdarma, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře. DRFC: viz DR, 

2 propojené pokoje. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: WellFit fi tness 

studio (fi tness, indoor cycling, jóga, pilates, step 

aerobik, aquafi t a další skupinové aktivity dle programu), 

tenis (osvětlení za poplatek), lukostřelba, plážový 

volejbal, fotbalové hřiště, stolní tenis, šipky, vodní 

pólo a další sportovní aktivity v rámci animačních 

programů, nemotorizované vodní sporty na pláži. 

Za poplatek: biliár, golf (cca 2 km), jízda na koni 

a motorizované vodní sporty na pláži, kite surfi ng.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 

animační a zábavné programy. Večerní 

show, folklorní večery, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, miniklub 

(3–12 let), teen klub (12–18 let), dětské hřiště. 

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR 

přizpůsobené pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Robinson Club Djerba Bahiya ccccd
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  1× za pobyt večeře v à la carte restauraci 
(nutná rezervace)

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusky

  Vybrané alkokholické i nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně, 
pouze nealkoholické nápoje

WELLNESS & SPA

  Hotelové WellFit Spa

 Zdarma: sauna, krytý bazén

  Za poplatek: různé druhy masáží a další 
relaxační a zkrášlující procedury, hammam

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | Hhi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRFC

HHHHI | HHhh | HHhii | HHhi | HHh | HHiii | HHii | HHi

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHH | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově zrekonstruovaný hotel pro 

opravdu náročné klienty

  Na jednom z nejkrásnějších úseků 

pláže

  Skvělé sportovní zázemí

  Kvalitní služby i program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.robinson.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
27 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE

RODINNÝ POKOJ
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA Na klidném místě v blízkosti pláže 

a golfového hřiště. Centrum městečka Midoun cca 

5 km, hlavní město ostrova Houmt Souk cca 17 km.

VYBAVENÍ 146 pokojů v hlavní budově a několika 

jednopatrových bungalovech rozmístěných v zahradě. 

Vstupní hala s recepcí a směnárnou, bankomat, 

bary, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace, 

maurská kavárna. obchůdky, kadeřnictví a krytý bazén 

(mimo hlavní sezonu). Venku v zahradě 2 bazény

(1 s mořskou vodou), terasa na slunění s lehátky, 

slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu. 

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

oddělená pouze rozlehlou zahradou a pobřežní 

promenádou (cca 300 m), lehátka a slunečníky zdarma. 

Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., 

trezor zdarma, minilednička, balkon nebo terasa. 

DRO: viz DR, moderní design, sdílený bazén. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, pétanque, minigolf, volejbal 

a sportovní aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, golfové 

hřiště Golf Club Djerba v blízkosti hotelu.

ZÁBAVA Pravidelné animační a zábavné programy.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu 

a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Sentido Cesar Thalasso ccccd
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusky

   Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (08.00–24.00 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně, 
jen nealkoholické nápoje

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, masáže, hammam 
a různé balneoterapeutické procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DRP | DRO

HHH | HH

H dospělá osoba

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel vyšší kategorie 

s klidnou atmosférou určený 

pouze pro páry

  Hotel zrekonstruovaný v roce 2015

  Přímo u nádherné písečné pláže

  Pro milovníky golfu

TripAdvisor
104 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.miramar-djerba.com

Pouze pro dospělé osoby
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5

POLOHA Přímo u písečné pláže. Městečko Midoun 

cca 5 km, hlavní město ostrova Houmt Souk cca 15 km.

VYBAVENÍ 246 pokojů v hlavní a vedlejší budově 

(2 patra), vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

restaurace à la carte, lobby bar, snack bar, maurská 

kavárna, obchůdky se suvenýry, konferenční 

místnost, kadeřnictví, bankomat, krytý bazén. 

V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky, 

slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu. 

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace (červen–září), TV/sat., telefon, minibar, trezor 

za poplatek, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, počet 

pokojů omezen. DRSS: viz DR, boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, 

plážový volejbal, stolní tenis, pétanque, šipky 

a další aktivity v rámci animačních programů, 

tenis a fi tness 1 hod./den (nutná rezervace).

Za poplatek: biliár, hammam, masáže, golf 

(cca 2 km), jízda na koni a vodní sporty na pláži

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační 

a zábavné programy. Živá hudba k tanci a poslechu.

PRO DĚTI 2 oddělená brouzdaliště, miniklub (4–12 let), 

dětské hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích. 

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

ccccd
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední snack, káva, čaj a zákusky 
(15.00–18.00 hod.)

  Pozdní snídaně
  1× za pobyt večeře v tematické restauraci 
(nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (08.00–24.00 hod.)

  Snack bar na pláži v hlavní sezoně

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSS

HHH | HHi | HH | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s vysokým standardem 

ubytování i služeb

  Na klidném místě přímo u nádherné 

písečné pláže

  Bohatý program all inclusive

  Velký počet stálých klientů

TripAdvisor
1 084 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.sentidohotels.com

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA V rozlehlé zahradě, menší nákupní 

možnosti v hotelu. Městečko Midoun cca 5 km. 

Hlavní město ostrova Houmt Souk 19 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

bankomat, výtahy, hlavní restaurace, 2 restaurace 

à la carte, několik barů, maurská kavárnička, obchod 

se suvenýry, konferenční místnosti, kadeřnictví, 

krytý bazén. V zahradě bazén, lehátka a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Pláže cca 100 m od hotelu oddělena pouze 

promenádou a písečnými dunami. Lehátka, podložky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., telefon, 

minibar (doplňován vodou), trezor, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, dvě místnosti.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, fotbal, 

šipky, lukostřelba, pétanque, aerobic, akvaaerobik. 

Za poplatek: biliár, sauna, jízda na koni, 

čtyřkolky, potápění, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

a zábavné programy, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby hlavní budovy. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel One Resort Djerba Golf & Spa cccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× za pobyt večeře v à la carte restauraci 
(nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

  Sladký snack v baru u bazénu (16.00–17.00 hod.)

  Teplý i studený snack – Snack bar L’Express 
(24 hodin denně)

  Občerstvení na pláži (11.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, masáže, hammam, 
vířivka, salon krásy, kadeřnictví aj.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHH | HHi | HH | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHI | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 10 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejoblíbenějších hotelů 

na ostrově

  Přímo u krásného úseku 

písečné pláže

  Program ultra all inclusive 

po celých 24 hodin

TripAdvisor
186 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5

POLOHA V palmové zahradě přímo u dlouhé písečné 

pláže s pozvolným vstupem do moře. Městečko Midoun 

cca 6 km, hlavní město ostrova Houmt Souk cca 18 km.

VYBAVENÍ 300 pokojů v několika budovách 

v zahradě (2 patra), vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, lobby bar, obchůdky se suvenýry, 

kadeřnictví, konferenční místnost, bankomat, krytý 

bazén. V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře u hotelu, oddělená pouze pásem 

přírodních písečných dun. Lehátka a slunečníky 

zdarma. Bar na pláži (v hlavní sezoně).

POKOJ DR: koupelna/WC, (vysoušeč vlasů), 

klimatizace (červen–září), TV/sat., telefon, minilednička 

za poplatek, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře. DRC: viz DR, 

2 propojené pokoje. FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, plážový 

volejbal, stolní tenis, pétanque, minigolf, šipky a další 

aktivity v rámci animačních programů, nemotorizované 

vodní sporty na pláži. Tenis a fi tness 1 hod./den 

(nutná rezervace) Za poplatek: biliár, golf (cca 2 km), 

hammam, masáže, jízda na koni a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 

animační a zábavné programy.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, miniklub (4–12 let), 

dětské hřiště. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby 

a na pokojích, internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Iberostar Mehari Djerba cccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední snack, káva, 
čaj a zákusky (15.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Snack bar na pláži v hlavní sezoně, 
pouze nealkoholické nápoje

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | Hhi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRC

HHHHHH | HHhhhi | Hhhhh | Hhhhii | HHHHI | HHhh |

Hhhiii | Hhhii | HHHI | HHiiii | Hhiii | Hhii

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha přímo u dlouhé 

písečné pláže

  Vhodné pro všechny věkové 

kategorie

  Kvalitní program all inclusive

TripAdvisor
1 085 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.iberostar.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA V turistické zóně Sidi Mahrez v blízkosti 

barů a restaurací. Městečko Midoun cca 5 km, 

hlavní město ostrova Houmt Souk cca 15 km.

VYBAVENÍ 150 pokojů (2 patra), vstupní hala 

s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, maurská kavárna, obchůdek se 

suvenýry, minimarket, bankomat, krytý bazén. 

V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, snack bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře cca 500 m. Pravidelná hotelová doprava 

minivláčkem na pláž zdarma. Lehátka a slunečníky 

zdarma. Bar na pláži (pouze v hlavní sezone).

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., 

telefon, minibar, trezor za poplatek, balkon nebo 

terasa. DRP: viz DR, počet pokojů omezen.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 

stolní tenis, plážový volejbal, šipky, aerobik 

a další sportovní aktivity v rámci animačních 

programů, nemotorizované vodní sporty na pláži. 

Za poplatek: biliár, sauna, hammam, masáže, 

motorizované vodní sporty na pláži, golfové hřiště

cca 2 km.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační 

a zábavné programy nebo show. Diskotéka.

PRO DĚTI Integrované dětské brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Joya Paradise cccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne 

  Odpolední káva, čaj a zákusky 

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný menší hotel s rodinnou 

atmosférou s krásnou písečnou 

pláží v blízkosti

  V blízkosti restaurací, barů 

a nákupních možností s možností 

procházek v turistické zóně

  Bohaté animační programy

TripAdvisor
1 013 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.hotel-joya-paradise.com

PROMO POKOJE



81

T
U

N
IS

K
O

 –
 D

J
E

R
B

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5

POLOHA V blízkosti dlouhé písečné pláže. Městečko 

Midoun cca 6 km, hlavní město ostrova Houmt Souk 

cca 24 km. V blízkosti zábavní a nákupní možnosti.

VYBAVENÍ 268 pokojů (3 patra, výtahy), vstupní 

hala s recepcí (trezory za poplatek), hlavní restaurace, 

restaurace à la carte, bar, maurská kavárna, 

obchůdky se suvenýry, kadeřnictví, konferenční 

místnost, bankomat, krytý bazén. V zahradě 

bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž cca 400 m od hotelu, oddělená 

pouze pásem přírodních písečných dun. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži (v hlavní sezoně). 

Doprava na pláž hotelovým minibusem zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (červen–září), TV/sat., telefon, 

minilednička, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, 

počet pokojů omezen. DRPV: viz DR, výhled 

na bazén. DRPVS: viz DRPV, po renovaci.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis, 

minigolf a aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: biliár, hammam, masáže, golf 

(cca 5 km), jízda na koni a vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje malé psy do 15 kg.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 

animační a zábavné programy.

PRO DĚTI Integrované dětské brouzdaliště, 

miniklub (4–12 let), dětské hřiště, hlídání dětí 

za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Djerba Playa Club cccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusky 
(11.00–19.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (08.00–24.00 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně,  
nealkoholické nápoje a snack

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRPV

HHH | HHii | HHI | HH | HIi | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRP | DRPVS

HHH | HHii | HHI | HH | HIi | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Skluzavky pro děti přímo v hotelu

  U dlouhé písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře

  Vhodné pro příznivce aktivní 

dovolené

TripAdvisor
72 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.djerbaplayaclubhotel.com

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA V turistické zóně cca 16 km 

od hlavního města ostrova Houmt Souk. Centrum 

městečka Midoun s mnoha obchůdky 

a kavárnami cca 4 km. Nejbližší nákupní, zábavní 

možnosti, diskotéky a restaurace cca 500 m.

VYBAVENÍ 416 pokojů ve 3 dvoupatrových budovách, 

vstupní hala s recepcí, směnárnou a bankomatem, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte, několik 

barů, maurská kavárna, diskotéka, obchůdky, 

bankomat, konferenční místnost, vnitřní bazén (mimo 

hlavní sezonu). V zahradě bazén, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Hotelová pláž se světlým pískem 

a pozvolným vstupem do moře cca 400 m. 

Doprava na pláž hotelovým vláčkem zdarma, 

lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., 

trezor za poplatek, minibar na vyžádání za poplatek, 

balkon nebo terasa. FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), minigolf, lukostřelba, pétanque, 

stolní tenis, volejbal a další sportovní aktivity 

v rámci animačních programů. Nemotorizované 

vodní sporty na pláži – windsurfi ng, kánoe. 

Za poplatek: fi tness, biliár, sauna, turecké lázně, 

masáže, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní a večerní animační 

a zábavné programy pro všechny věkové kategorie.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště s malou 

skluzavkou do vody, dětské hřiště, miniklub, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

cccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne a večera

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby (08.00–24.00 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně, pouze 
nealkoholické nápoje (10.00–18.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | Hhi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHH | Hhi | HH | HIi | Hi

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vyšší kategorie vhodný 

zejména pro rodinnou dovolenou –

krásná písečná pláž v dostupné 

vzdálenosti, bohaté animační 

programy a sportovní vyžití

  V blízkosti nákupních 

a zábavních možností

TripAdvisor
1 394 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.vinccihoteles.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA V prostorné zahradě v blízkosti pláže. 

Městečko Midoun cca 7 km, hlavní město 

ostrova Houmt Souk cca 14 km. 

VYBAVENÍ 297 pokojů (2 patra), vstupní hala 

s recepcí, hlavní restaurace, à la carte restaurace, bar, 

maurská kavárna, společenská místnost s TV/sat., 

obchůdky se suvenýry, bankomat, kadeřnictví 

a krytý bazén. V zahradě bazén, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti 

kauci, matrace za poplatek, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře je oddělena pouze nefrekventovanou 

místní komunikací. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 

klimatizace (červen–září), TV/sat., telefon, minilednička 

a trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, 

počet pokojů omezen. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: minigolf, stolní tenis,  

plážový volejbal, aerobik a další sportovní aktivity v rámci 

animačních programů. Za poplatek: fi tness, tenis, 

golf (cca 4 km), jízda na koni a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 

animační a zábavné programy. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské hřiště, 

miniklub (4–12 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Djerba Holiday Beach cccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně (10.00–11.30 hod.)
  Odpolední snack, káva, čaj a zákusky 
(15.00–17.00 hod.)

  1× za pobyt večeře v restauraci à la carte 
(nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.30 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně, 
pouze nealkoholické nápoje

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: termální bazén, hammam, jacuzzi, 
sauna, různé druhy masáží a zkrášlujících 
procedur, aromaterapie

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s příjemnou rodinnou 

atmosférou

  Dobré zázemí pro rodiny s dětmi

  V bezprostřední blízkosti písečné 

pláže s pozvolným vstupem 

do moře

TripAdvisor
1 202 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA V živém prostředí cca 4 km od městečka 

Midoun. Hlavní město ostrova Houmt Souk cca 15 km. 

Nákupní, zábavní možnosti a diskotéky v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ 289 pokojů rozdělených do hlavní 

budovy (2 patra, výtah) a 2 vedlejších budov, vstupní 

hala s recepcí, směnárnou, bankomatem a trezory 

za poplatek, hlavní restaurace, bar, maurská 

kavárna, obchůdky, kadeřnictví, konferenční prostory. 

V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m, lehátka a slunečníky 

zdarma. Bar na pláži (pouze v hlavní sezoně). 

Hotelová doprava na pláž drožkou zdarma.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, 

TV/sat., minibar za poplatek, balkon nebo terasa. 

FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

tenis (osvětlení za poplatek), minigolf, volejbal. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, 

golfové hřiště v blízkosti hotelu.

ZÁBAVA Pravidelné denní a večerní 

animační a zábavné programy, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, dětské hřiště, 

miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby 

a internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Isis Thalasso & Spa cccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední káva, čaj, zákusky

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby (10.00–23.00 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně, pouze nealkoholické 
nápoje (10.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, jacuzzi, hammam, různé 
druhy masáží, relaxační a léčebné procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Široké možnosti zábavy 

a sportovního vyžití 

  Cenově výhodná nabídka 

ve 4hvězdičkové kategorii 

pro nenáročné klienty

  Krásná písečná pláž v blízkosti

TripAdvisor
825 hodnotících

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.hotel-isis.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA Na klidném místě v blízkosti pláže. 

Městečko Midoun cca 3 km, hlavní město 

ostrova Houmt Souk cca 16 km. Nejbližší nákupní 

i zábavní možnosti cca 200 m od hotelu.

VYBAVENÍ 287 pokojů (3 patra, výtahy), vstupní hala 

s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte, bar, 

maurská kavárna, obchůdky se suvenýry, kadeřnictví, 

konferenční místnost, krytý bazén (mimo hlavní 

sezonu). V zahradě bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře u hotelu. Lehátka a slunečníky 

zdarma. Bar na pláži (v hlavní sezoně).

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 

klimatizace (červen–září), TV/sat., telefon, minilednička, 

trezor za poplatek, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. DRP: viz DR, počet pokojů omezen.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, lukostřelba, kuželky, plážový 

volejbal. Za poplatek: biliár a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 

animační a zábavné programy.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

miniklub (4–12 let), dětské hřiště, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Djerba Mare cccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně (10.00–12.00 hod.)
  Odpolední snack, káva, čaj a zákusky 
(16.00–17.00 hod.)

  1× za pobyt večeře v restauraci à la carte 
(nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Bar na pláži v hlavní sezoně, 
pouze nealkoholické nápoje

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: hammam, různé druhy masáží 
a zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže s pozvolným 

vstupem do moře

  V blízkosti centra turistické zóny

  Klubový hotel s programem 

all inclusive, širokou sportovní 

nabídkou a výbornými animačními 

programy

TripAdvisor
653 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.edenvillage.com.tn

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA V centru turistické zóny. Nákupní možnosti, 

restaurace a bary v blízkosti hotelu. Městečko Midoun 

cca 6 km, hlavní město ostrova Houmt Souk cca 15 km.

VYBAVENÍ 176 pokojů (2 patra), vstupní hala 

s recepcí, trezory za poplatek, bar, hlavní restaurace, 

maurská kavárna, obchůdek se suvenýry, krytý bazén 

a kadeřnictví. V zahradě 2 bazény (1 s tobogany),

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, 

osušky oproti kauci, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

cca 300 m, oddělená nefrekventovanou místní 

komunikací. Lehátka a slunečníky zdarma, osušky 

oproti kauci. Bar na pláži (pouze v hlavní sezoně).

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(v hlavní sezoně), TV/sat., telefon, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, minigolf, 

stolní tenis, pétanque, volejbal, nemotorizované vodní 

sporty na pláži. Za poplatek: biliár, motorizované 

vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 3 km.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační 

a večerní zábavné programy. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské 

hřiště, miniklub (4–8 let; v hlavní sezoně 4–12 let), 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Cedriana ccc
TUNISKO  DJERBA  MIDOUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (do 11.00 hod.)

  Lehký snack (15.00–17.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky 

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Snack bar na pláži (pouze v hlavní sezoně)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, hammam, různé druhy 
masáží a další relaxační procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V turistické zóně Sidi Mahrez 

v blízkosti obchodů a restaurací

  Písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře v blízkosti hotelu,

malý aquapark přímo v hotelu

  Živý klubový resort pro všechny, 

kteří preferují aktivní dovolenou

TripAdvisor
507 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA V turistické zóně Sidi Mahrez cca 4 km 

od městečka Midoun a cca 16 km od hlavního města 

ostrova Houmt Souk. Nákupní možnosti cca 200 m.

VYBAVENÍ 159 pokojů v jednopatrových budovách 

v zahradě. Vstupní hala s recepcí, směnárnou a trezory 

za poplatek, hlavní restaurace, bar, snack bar, maurská 

kavárna, obchůdek, společenská místnost s TV/sat., 

kadeřnictví, krytý bazén (mimo hlavní sezonu). Venku 

v zahradě 2 bazény, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.

PLÁŽ Cca 150 m od písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře. Lehátka 

a slunečníky za poplatek. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, individuální klimatizace

(v hlavní sezoně), telefon, TV/sat., balkon nebo terasa. 

FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 

(osvětlení za poplatek), stolní tenis, minigolf, 

pétanque, volejbal, fotbal, aerobik, vodní pólo 

a další sportovní aktivity v rámci animačních 

programů. Za poplatek: sauna, masáže, 

hammam, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní a večerní animační 

a zábavné programy pro děti a dospělé.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let). Dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Venice Beach ccc
TUNISKO  DJERBA  SIDI MAHREZ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (15.30–18.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje v baru na pláži 
(pouze v hlavní sezoně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný hotel s klubovou 

atmosférou a s programem

all inclusive

  Krásná písečná pláž 

v blízkosti hotelu

  Rozmanité animační programy

pro děti i dospělé

TripAdvisor
26 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.venicebeachdjerba.com



88

T
U

N
IS

K
O

 –
 D

J
E

R
B

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V rozlehlé zahradě na ploše 

33 000 m2. Městečko Midoun cca 6 km, 

hlavní město ostrova Houmt Souk cca 25 km. 

Nákupní možnosti cca 0,5 km od hotelu.

VYBAVENÍ 634 pokojů v hlavní budově (2 patra, 

výtahy) a 21 bungalovech v tradičním stylu, tzv. 

menzelech (1 patro), rozmístěných v zahradě. 

Vstupní hala s recepcí, 2 hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, 3 bary, maurská kavárna, obchůdky se 

suvenýry, bankomat, konferenční místnosti. Venku 

3 bazény (1 se sladkou vodou, 2 s mořskou vodou), 

2 bary u bazénů a terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Několik menších úseků písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře (místy kamenité 

dno). Část pláže přírodní, zde možnost vstupu přes 

molo. Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DRM: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., telefon, 

minilednička, trezor za poplatek a balkon nebo terasa, 

v hlavní budově. DRB: viz DRM, v bungalovu v zahradě. 

DRMSV: viz DRM, výhled na moře. DRBSV: viz DRB, 

výhled na moře. DRBS: viz DRB, po rekonstrukci, 

s moderním zařízením a dekorací.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, fi tness, 

minigolf, aerobik, šipky, stolní tenis, kuželky, 

lukostřelba, volejbal, kajaky a další sportovní 

aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, 

jízda na koni.

ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI 2 oddělená dětská brouzdaliště 

(1 se sladkou, 1 s mořskou vodou), dětské hřiště, 

miniklub (5–12 let), dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR 

přizpůsobené pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel El Mouradi Djerba Menzel cccc
TUNISKO  DJERBA  AGHIR

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Lehký snack (11.00–16.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj 
a zákusky (16.00–18.00 hod.)

  Noční snack (22.00–24.00 hod.)

  3× za pobyt večeře v restauraci à la carte 
(nutná rezervace)

  Alkoholické (09.00–24.00 hod.) a nealkoholické 
nápoje (02.00–24.00 hod.) místní výroby 

  Bar na pláži v hlavní sezoně, jen nealkoholické 
nápoje (10.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA

 Zdarma: krytý bazén

  Za poplatek: sauna, hammam, různé druhy 
masáží, relaxačních a zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........

 DRM | DRB | DRMSV | 

DRBSV | DRBS

HHHH | HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ubytování v tradičním tuniském stylu

  Klubový hotel pro příznivce aktivní 

dovolené s bohatým animačním 

programem a programem all 

inclusive

  Možnost relaxace 

v thalassoterapeutickém centru

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.elmouradi.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

5,0TripAdvisor
60 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA Na klidném místě v malém zálivu

přímo u pláže.

VYBAVENÍ 310 pokojů (3 patra, výtah), vstupní hala 

s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 

lobby bar, americký bar, konferenční místnosti, 

obchůdky se suvenýry. Venku bazén se sladkou 

vodou, bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, velmi pozvolný 

vstup do moře (molo usnadňující vstup). Lehátka 

a slunečníky zdarma. Vzhledem k poměrně slabému 

příboji na hotelové pláži není vyloučen občasný 

výskyt mořských řas, který je přírodním jevem 

neovlivnitelným cestovní kanceláří nebo hotely.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., telefon, 

minilednička, trezor oproti kauci, balkon nebo terasa.

DRP: viz DR, počet pokojů omezen. DRSV: viz DR, 

výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, 

pétanque, šipky, tenis, stolní tenis, volejbal a další 

sportovní aktivity v rámci animačních programů. 

Za poplatek: biliár, fi tness, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

programy, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání DR 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

cccc
TUNISKO  DJERBA  AGHIR

PROGRAM ULTRA 

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Káva, čaj a zákusky (15.00–18.00 hod.)

  Snack (24 hodin denně)

  1× za pobyt večeře v restauraci à la carte 
(nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

WELLNESS & SPA

  2. největší thalassoterapeutické centrum v Tunisku

  Zdarma: krytý bazén

  Za poplatek: sauna, hammam, různé druhy masáží, 
léčebných, relaxačních a regeneračních procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Dobrý výchozí bod 

pro poznávání ostrova

  Kvalitní program ultra all inclusive

  Moderní thalassoterapeutické 

centrum

TripAdvisor
45 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.bravo-hotels.com

NOVINKAPROMO POKOJE



91

T
U

N
IS

K
O

 –
 D

J
E

R
B

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5

POLOHA V klidné poloze přímo u pláže. 

Městečko Midoun cca 6 km, hlavní město Houmt 

Souk cca 20 km. Možnost nákupů cca 200 m.

VYBAVENÍ 280 pokojů (3 patra, výtahy), vstupní hala 

s recepcí a trezory za poplatek, hlavní restaurace, 2 bary, 

maurská kavárna, obchůdek se suvenýry, kadeřnictví, 

kryty bazén (mimo hlavní sezonu). Venku bazén s malou 

skluzavkou do vody a terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci. Bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat. a telefon. 

DRT: viz DR, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. DRSVT: viz DRT, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 

stolní tenis, pétanque, minigolf, plážový volejbal. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné animační a zábavné 

programy, večerní show. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, dětské 

hřiště, skluzavka do vody, miniklub (4–12 let). 

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Djerba Castille cccc
TUNISKO  DJERBA  AGHIR

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (do 11.00 hod.)

  Lehký snack (16.00–17.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky (16.00–17.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, hammam, různé druhy 
masáží a další relaxační procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ....

 DR | DRT | DRSV | DRSVT

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v orientálním stylu přímo 

u písečné pláže

  Široká nabídka sportovních aktivit

  Vhodné pro rodiny s menšími 

dětmi, které ocení malou skluzavku 

do vody přímo v areálu

TripAdvisor
247 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.djerbacastille.com
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Hotel Funtazie klub Odyssee Resort Zarzis cccc
TUNISKO  DJERBA  ZARZIS

POLOHA Cca 11 km od centra města 

Zarzis v klidném místě přímo u krásné písečné 

pláže. Nejbližší nákupní možnosti cca 200 m, 

restaurace a kavárny cca 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, bary, hlavní 

restaurace, 3 restaurace á la carte (tuniská, rybí, 

italská – nutná rezervace), maurská kavárna, 

supermarket, společenská místnost, kadeřnictví, 

diskotéka, thalasso centrum. Venkovní prostory 

ve vzrostlé zahradě – hlavní bazény, termální 

bazén, dětský bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, dětské hřiště. 

PLÁŽ Písečná pláž. Lehátka a slunečníky zdarma, 

bar na pláži. 

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace (15. 6.–15. 9), TV/sat., minibar za poplatek, 

trezor za poplatek, balkon nebo terasa, velikost pokoje 

28 m2. FR: viz DR, prostornější, velikost pokoje 43 m2. 

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, 

plážový volejbal, šipky, minigolf, stolní tenis, 

tenis – 2 hod/pobyt (osvětlení za poplatek), 

lukostřelba. Za poplatek: vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská stolička 

v hlavní restauraci, dětský sladkovodní bazén

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: internetový koutek. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  Odpolední káva, čaj (16.00–17.00 hod.)

  Restaurace à la carte (nutná rezervace, 
1× za pobyt v každé restauraci)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Bar na pláži (v pouze 1. 6. – 30. 9.) 
pouze nealkoholické nápoje

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR 

HHH | HHI | HH

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHI | HHii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná zahrada v kombinaci 

s architekturou v místním stylu

  Klidná poloha

  Přímo u písečné pláže

  Kvalitní program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.odyssee-resort.com/
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4,0TripAdvisor
1 194 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)
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3,5

POLOHA V turistické zóně Sangho. Centrum městečka 

Zarzis cca 12 km. Nákupní a zábavní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 292 pokojů (3 patra, výtah), vstupní hala 

s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, společenská místnost s TV/sat., maurská 

kavárna, malá nákupní zóna s obchůdky, kadeřnictví, 

konferenční místnosti. V zahradě bazén, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

cca 250 m od hotelu, oddělená místní komunikací 

(podchod). Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., 

telefon, trezor, minilednička a balkon. DRP: viz DR, 

počet pokojů omezen. FR: viz DR, prostornější, 

oddělená ložnice pro děti.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,  

tenis, šipky, volejbal, aerobik. Za poplatek: biliár, 

sauna, hammam, masáže, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační 

a zábavné programy a show, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén s toboganem, oddělené

brouzdaliště se skluzavkami pro nejmenší, 

dětské hřiště, minizoo, miniklub (4–12 let), 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

cccc
TUNISKO  DJERBA  ZARZIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne 

  Odpolední káva, čaj a zákusky 
(16.00–17.00 hod.)

  1× týdně večeře v restauraci à la carte 
(nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje v baru na pláži
(pouze v hlavní sezoně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHhh | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 75 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v orientálním stylu, 

otevřený v roce 2014

  Dlouhá písečná pláž se smaragdově 

zbarvenou vodou v dostupné 

vzdálenosti

  Vhodné prostředí pro rodiny 

s dětmi – nový tobogan a minizoo

TripAdvisor
200 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.hotel-lella-meriam.com

PROMO POKOJE



95

T
U

N
IS

K
O

 –
 D

J
E

R
B

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA U písečné pláže v dostupné vzdálenosti 

od centra typického městečka Zarzis (cca 2 km). 

Nákupní a zábavní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 338 pokojů (2 patra, výtah), vstupní 

hala s recepcí a trezory za poplatek, lobby bar, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, maurská kavárna, 

obchůdek se suvenýry, minimarket, bankomat, krytý 

termální bazén. Venku v zahradě bazén, termální 

bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky za poplatek, snack bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), minilednička, 

TV/sat., telefon, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, minigolf, fi tness, šipky, 

volejbal, aerobik, nemotorizované vodní sporty na pláži. 

Za poplatek: biliár, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační programy.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let). Dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Zephir & Spa cccc
TUNISKO  DJERBA  ZARZIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně formou bufetu

  Snack (16.00–18.00 a 22.00–24.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusky 

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (09.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, hammam, různé druhy 
masáží a jiných relaxačních procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel pro náročnější klienty

  Krásná písečná pláž přímo u hotelu

  Bazén s léčivou termální vodou 

přímo v hotelu

TripAdvisor
532 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.zephirhotel.com
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POLOHA Na klidném místě v turistické 

zóně Sangho přímo u písečné pláže. Centrum 

městečka Zarzis cca 12 km. V okolí hotelu nákupní 

možnosti, několik kaváren a restaurací.

VYBAVENÍ 256 pokojů (3 patra, výtah), vstupní 

hala s recepcí, společenská místnost s TV/sat., 

bar, hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte, 

maurská kavárna, obchůdek se suvenýry. V zahradě 

2 bazény a terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci, snack bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (v hlavní sezoně), TV/sat., 

telefon, trezor za poplatek, minilednička za poplatek, 

balkon nebo terasa, palandy pro děti. DRSV: viz DR, 

výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

tenis, fi tness, minigolf, šipky, plážový volejbal 

a další sportovní aktivity v rámci animačních 

programů, nemotorizované vodní sporty na pláži. 

Za poplatek: biliár, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační 

a zábavné programy a show. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, 

dětské hřiště, miniklub (4–12 let). Dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Eden Star cccc
TUNISKO  DJERBA  ZARZIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne 

  Odpolední káva, čaj a zákusky (16.00–17.00 hod.)

   Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (09.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Hotelové thalassoterapeutické centrum na ploše 
2 000 m2

 Vstup od 15 let

 Zdarma: krytý bazén 

  Za poplatek: sauna, hammam, různé druhy 
masáží a jiných léčebných, zkrášlujících 
a relaxačních procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená přímo u krásné 

písečné pláže s možností 

dlouhých procházek

  Kvalitní služby a program 

all inclusive

  Bohatý animační program 

po celý den

TripAdvisor
1 041 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.eden-star-zarzis.com
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POLOHA V klidné poloze v turistické zóně Sangho 

přímo u písečné pláže. Městečko Zarzis s tradičními 

trhy a rybářským přístavem cca 12 km. V okolí 

několik kaváren a restaurací i nákupní možnosti.

VYBAVENÍ 360 pokojů v tradičních bungalovech 

v prostorné zahradě, v hlavní budově vstupní hala 

s recepcí a trezory za poplatek, společenská místnost 

s TV/sat., hlavní restaurace, bar, maurská kavárna, 

restaurace à la carte, pizzerie, obchůdek se suvenýry, 

kadeřnictví. Venku bazén a terasa na slunění s lehátky 

zdarma, osušky za poplatek. Bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře přímo u hotelu, k dispozici molo. 

Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži 

(není zahrnut v programu all inclusive).

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace 

(v hlavní sezoně), TV/sat. za poplatek, telefon a terasa, 

palandy pro děti. DRP: viz DR, počet pokojů omezen.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní 

tenis, minigolf, plážový volejbal, aerobik a další 

sportovní aktivity v rámci animačních programů, 

nemotorizované vodní sporty na pláži. 

Za poplatek: biliár, motorizované vodní 

sporty na pláži.

ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 

animační a zábavné programy. Diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, dětské 

hřiště, minizoo, miniklub (4–12 let), dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sangho Club Zarzis ccc
TUNISKO  DJERBA  ZARZIS

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední káva, čaj a zákusky 
(16.00–18.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (09.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRP

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel ve stylu typické arabské 

vesničky s medinou a uličkami

  Ubytování v bungalovech 

rozmístěných v prostorné zahradě

  Pro méně náročné klienty všech 

věkových kategorií

TripAdvisor
350 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.sanghozarzis.com

PROMO POKOJE
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Pokud by si měla většina lidí představit dovolenou 

v Egyptě, napadla by je okamžitě Hurghada. Toto 

oblíbené letovisko je doslova rájem všech turistů. 

Hurghada nabízí dlouhé písečné pláže, luxusní 

restaurace i malé arabské kavárny, možnost 

potápění v průzračném moři, široký výběr vodních 

sportů nebo výlety za egyptskými památkami. 

Pokud si zvolíte zájezd do Hurghady, můžete si 

být jisti, že na vás čeká veškerý komfort, jaký 

od dovolené očekáváte.

CHARAKTERISTIKA

Hurghada se nachází v Arabské poušti na břehu Rudého moře. Město bylo založeno 

na začátku 20. století jako rybářská vesnice. Dnes je moderní turistickou oblastí s dvace-

tikilometrovým pásem hotelových středisek při pobřeží. Na východní straně pouště, kde 

leží právě Hurghada, se nacházejí hory s nejvyšším vrcholem Šajid (2 184 m). 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Z Hurghady doporučujeme vyjet za poznáním zajímavých míst Egypta do vnitrozemí. 

Metropoli Káhiře se ne nadarmo přezdívá „matka měst“. Mezi zdejší nejnavštěvovanější 

místa patří Saladinova citadela a tzv. Alabastrová mešita, jejíž světově známá přezdívka 

vznikla na základě alabastrově zbarvených stěn. Známou tržnici Chán el-Chalílí, založe-

nou roku 1382, nesmí vynechat žádný turista. Obchodovalo se zde s hedvábím, kořením, 

zlatem i drahokamy. Dnes je bazar nákupním místem nejen pro turisty, ale i pro místní 

obyvatele. V uličkách je i řada kaváren, kde je příjemné posezení nad šálkem kávy nebo 

čaje. Chcete-li na sebe nechat dýchnout ještě více historie, vydejte se do nejstaršího 

egyptského města Luxoru. Vzhledem k víře v posmrtný život se na tomto místě zachovaly 

ty nejdůležitější pamětihodnosti starého Egypta – chrám v Karnaku, Memnonovy kolosy, 

Údolí králů, Údolí královen nebo zádušní chrám královny Hatšepsut.

PRAKTICKÉ TIPY

Hurghada je vyhledávanou destinací, pokud jde o vodní sporty na egyptském pobřeží 

Rudého moře. Velké a mělké laguny s klidnou vodou poskytují ideální podmínky pro vodní 

lyžaře amatéry, otevřené moře za mělčinou je naopak rájem pro freestylisty. K dispozici 

jsou vám centra s profesionálními instruktory, kde vás rádi na vodních lyžích naučí.

V hurghadských klubech Papas Beach Club nebo Ministry of Sound se můžete bavit kaž-

dou noc až do východu slunce. Sezona je každý rok ve znamení speciálních akcí s DJs 

z celého světa. Dámy mají většinou do půl dvanácté vstup zdarma. To neplatí v pondělí, 

kdy jsou dámské večery – pro dámy je vstup zdarma celou noc a k tomu ještě dostanou 

dva drinky. Večírky se pořádají přímo na pláži, proto si nezapomeňte plavky, ať se můžete 

po protančené noci osvěžit při východu slunce v moři.

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA

Pokud patříte mezi příznivce vodní zábavy, pak si nenechte ujít aquapark Sindbad. Je 

možné jej navštívit každý den a můžete se těšit na cca 10 atrakcí, lehátka a sluneč-

níky, bazén s umělým vlnobitím, all inclusive program během celého pobytu, možnost 

zapůjčení osušek a trezoru na kauci. Výlet ve žluté ponorce Sindbad za krásným korálo-

vým útesem je vhodný pro všechny, kteří by rádi pozorovali krásy Rudého moře v suchu 

a bez potápěčské výstroje. Užít si barevný podmořský svět vám umožní plavba v jediné 

„vojenské“ ponorce v Egyptě. Plavba řízená dvěma kapitány trvá cca 45 minut a plavi-

dlo se ponoří do hloubky 22 metrů. V hlubinách na vás čeká korálový útes, potopená 

loď, barevné ryby a potápěč, který vábí ryby co nejblíže k vašim okénkům. Před vašimi 

sedadly jsou umístěny obrazovky, které snímají to, co se děje na horní plošině ponorky. 

Fotografování i fi lmování je povoleno a je bezplatné.

Nekonečné pláže u Rudého moře

TO NEJLEPŠÍ Z HURGHADY

 Průzračné moře, korálové útesy a ostrůvky

 Vyhledávaná oblast vodních sportů

 Široké možnosti zábavy po celý den i noc
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0 250 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 31 32 35 37 32 30

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 26 29 31 30 29 29

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

KÁHIRA  Tzv. Alabastrová mešita patří mezi nejnavštěvovanější místa v Káhiře. 
HURGHADA MARINA  Nové luxusní centrum v srdci Hurghady. Promenáda 
s množstvím barů a restaurací kolem luxusního jachetního přístavu. PYRAMIDY 
V GÍZE  Hrobky vládců Staré říše, jediný ze sedmi divů světa, který se dodnes 
zachoval. PLAVBA PO NILU / PAMÁTKY V LUXORU  Nejpříjemnější způsob 
poznávání Egypta a jeho historie na luxusních obytných lodích, které plují po „řece 
života“ a zastavují u nejzajímavějších lokalit. Během plavby navštívíte například 
chrám v Karnaku - největší chrámový komplex v Egyptě s proslulou sloupovou 
síní, svatým jezerem a tajemnými hieroglyfy. PODMOŘSKÝ SVĚT  Rudé moře 
se svými korálovými formacemi patří mezi nejznámější a nejkrásnější lokality 
pro potápění a šnorchlování na světě. Doporučujeme výlet na ostrov Giftun se 
šnorchlováním a koupáním.
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 

Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

   Pokud patříte mezi příznivce 

vodní zábavy, pak si 

nenechte ujít tento aquapark

Aquapark Jungle je možné navštívit 

každý den, jedná se o nejrozsáhlejší 

aquapark v Egyptě. Lehátka a slunečníky, 

bazén s umělým vlnobitím, v ceně pizza 

a kola, možnost zapůjčení osušek a tre-

zoru na kauci. Vhodné pro každého, dopo-

ručujeme rodinám s dětmi. 

Brána Afriky a zároveň země s tajuplnou pověstí a historií. V rámci našich výletů můžete poznat to 

nejzajímavější z Hurghady. A určitě to nejsou „jen“ fascinující starověké památky. Vezmeme vás do pouště 

mezi beduíny i na prohlídku nejzajímavějších egyptských měst. Vaši dovolenou vám můžeme zpestřit 

návštěvou zábavních parků, výlety za poznáním podmořského světa či za nejkrásnějšími plážemi.

   Splňte si sen návštěvou 

jednoho z divů světa –

pyramid – a poznejte 

jedinečnou atmosféru Káhiry

Hlavní město Egypta leží asi 480 km 

od Hurghady. Odjezd je ráno mezi druhou 

a třetí hodinou. Během výletu vás bude 

doprovázet česky nebo slovensky hovořící 

průvodce. V Káhiře navštívíte Egyptské 

muzeum, kde můžete obdivovat více než 

160 000 exponátů včetně pokladu farao-

na Tutanchamona. Po návštěvě parfu-

merie a po obědě vás už čekají pyramidy 

v Gíze. Poté bude následovat ještě pro-

hlídka sfi ngy a návštěva institutu papyru.

   Kdo se vydá do

Luxoru, zažije jeden 

z nezapomenutelných 

okamžiků svého života

Jednodenní výlet do 280 km vzdáleného 

Luxoru bude probíhat v doprovodu česky 

nebo slovensky hovořícího průvodce. 

Navštívíte Údolí králů, alabastrovou dílnu, 

Memnonovy kolosy, zažijete úchvatnou 

plavbu po Nilu a zavítáte do skvostného 

karnackého chrámu nebo do institutu 

papyru. 

Program zahrnuje také oběd.

   Celodenní lodní výlet se 

šnorchlováním u korálových 

útesů a návštěva pláže 

ostrova Giftun

Navštívíte ta nejlepší místa k obdivování 

barevného světa pod vodou – každá 

zastávka na šnorchlování trvá cca 45–60 

minut. Pak vás čeká návštěva ostrova 

Velký Giftun (Giftun Kebir), která trvá cca 

90 minut. Na ostrově je krásná bílá pláž. 

V ceně výletu máte zajištěno zapůjčení 

šnorchlovacích potřeb, 10minutovou 

masáž, oběd a nealkoholické nápoje.

   Celodenní výlet, který vám 

nabízí možnost šnorchlovat 

na místech, kde se 

vyskytují delfíni

Celodenní výlet lodí do čarovného měs-

tečka El Gouna, šnorchlování na místě, 

kde se vyskytují delfíni (přítomnost delfínů 

není garantována), projížďka člunem přes 

laguny. V ceně oběd, nápoje, šnorchlovací 

výstroj. Možnost chytání ryb.

Dolphin House El Gouna od 49  €

Šnorchlování a ostrov Giftun VIP od 38 €

Luxor od 3 100 Kč

Káhira od 110 €

Aquapark Jungle od 49 €
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1. DEN Odlet z Prahy/Brna do Hurghady.

2. DEN Ubytování v Hurghadě, volno. 

3. DEN Transfer autobusem do Luxoru, 

přenocování na lodi v Luxoru.  

4. DEN Návštěva západního břehu Nilu. 

Prohlídka světoznámého Údolí králů, chrámu 

královny Hatšepsut, chrámu Medinet Habu 

a Memnonových kolosů. Plavba do Edfu.

5. DEN Prohlídka chrámu boha Hora, který byl 

znázorňován jako sokol. Pokračování do Kom Omba.

6. DEN Plavba do Asuánu, města na jihu 

Egypta, které tvoří bránu do černé Afriky. Návštěva 

přehrady, nedokončeného obelisku a chrámu 

ve Philae. Odpoledne plavba na feluce kolem 

ostrova. Přenocování na lodi v Asuánu na 2 noci.

7. DEN Fakultativní výlet do Abú Simbel 

(autobusem) nebo odpočinek na lodi. 

8. DEN Návštěva botanické zahrady, pokračování 

do Kom Omba. Návštěva chrámu dvou bohů – Sobeka 

a Haroeris. Plavba do Edfu, přenocování na lodi. 

9. DEN Plavba do Luxoru, prohlídka působivých 

chrámových komplexů v Luxoru a Karnaku na východním 

břehu Nilu, přenocování na lodi v Luxoru. Zastávka 

na místě nejkrásnějšího výhledu, tzv. Aleji sfi ng. 

10.–11. DEN Po snídani vylodění, transfer 

autobusem z Luxoru do Hurghady. 

12. DEN Transfer na letiště, odlet 

do Prahy/Brna/Ostravy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Ostrava 

– Hurghada – Praha/Ostrava, letištní taxy a další 

poplatky, vstupy dle programu (kromě Tutanchamonovy 

hrobky), 7 nocí při plavbě po Nilu, 7× plnou penzi 

během plavby, 3 noci v hotelu cccc v Hurghadě, 

3× program all inclusive v Hurghadě, služby česky 

mluvícího místního průvodce během plavby a česky 

mluvícího průvodce CK FISCHER při pobytu v Hurghadě 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní 

pojištění, spropitné, vízum. 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

Jednolůžkový pokoj  6 490 Kč

Výlet do Abú Simbel 3 200 Kč

SLEVY:

Dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 200 Kč 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

Změna programu vyhrazena! 

Pozn: pro pobyt v Hurghadě je možno si vyžádat 

jakýkoliv další hotel z nabídky letního katalogu 

CK FISCHER 2015, cena na vyžádání.

Plavba po Nilu, program Nefro
OKRUH URČENÝ TĚM, KTERÉ LÁKAJÍ STAROBYLÉ PAMÁTKY EGYPTA, OBJEVOVANÉ Z NEJVĚTŠÍ AFRICKÉ ŘEKY NIL

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

  Luxor a Karnak, Alej sfi ng

  Archeologická lokalita Abú Simbel

  Údolí králů, chrám královny 

Hatšepsut, Memnonovy kolosy

  Hurghada – koupání a odpočinek

PLAVBA

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.fi scher.cz

24. 5. – 3. 6., 18. 10. – 28. 10. 2016 23 490 Kč

TERMÍNY

Luxor

Hurghada

Abú Simbel

Asuán
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1.–3. DEN Odlet z Prahy/Ostravy 

do Hurghady, ubytování v hotelu na 3 noci

4. DEN Transfer autobusem do Luxoru, nalodění 

a prohlídka chrámů v Karnaku a Luxoru.Karnak je velmi 

dobře zachovalý komplex chrámů, které vznikaly od r. 

2000 do r. 30 př. n. l. Luxor je nejnavštěvovanějším 

městem Egypta, známým, známé také jako Veset 

nebo Théby. Přenocování na lodi v Luxoru. 

5. DEN Návštěva západního břehu Nilu. Prohlídka 

světoznámého Údolí králů, chrámu královny Hatšepsut, 

chrámu Medinet Habu a Memnonových kolosů. 

Plavba do Edfu, přenocování na lodi v Edfu.

6. DEN NProhlídka největšího egyptského chrámu, 

který je zasvěcený bohu Horovi. Pokračování do Kom 

Omba, místa, jehož jméno znamená hora zlata. 

Prohlídka chrámu zasvěceného dvěma bohům – 

Sobkovi, bohu zla, který je znázorňován s krokodýlí 

hlavou, a bohu Horovi. Přenocování na lodi.

7. DEN Plavba do Asuánu, města 

na jihu Egypta, které je nejsušším obydleným 

místem na světě. Město zde vzniklo proto, že tu 

bylo naleziště nejkvalitnějšího granitu, který byl 

použit pro stavbu pyramid v Gíze. Návštěva přehrady, 

nedokončeného obelisku a chrámu ve Philae, který byl 

díky záchranné akci UNESCO v 70. letech přemístěn 

v souvislosti s výstavbou přehrady. Odpoledne 

projížďka na feluce kolem ostrova a prohlídka 

botanické zahrady. Přenocování na lodi v Asuánu..

8. DEN Po závěrečné snídani vylodění, 

transfer autobusem do Luxoru a pokračování 

do Hurghady, ubytování v hotelu.

9.–11. DEN Pobyt v hotelu v Hurghadě 

11. DEN Transfer na letiště, odlet. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Ostrava – 

Hurghada – Praha/Ostrava, letištní taxy a další poplatky, 

4 noci při plavbě po Nilu, 4× plnou penzi, vstupy 

dle programu (kromě vstupu do Tutanchamonovy hrobky 

v Údolí králů), 6 nocí v hotelu cccc v Hurghadě, 

6× program all inclusive, služby česky mluvícího 

místního průvodce a česky mluvícího průvodce 

CK FISCHER při pobytu v Hurghadě. 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní 

pojištění, spropitné, vízum. 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

Jednolůžkový pokoj  6 490 Kč

SLEVY:

Dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 200 Kč 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16

Změna programu vyhrazena! 

Plavba po Nilu, program Amón
KOMBINACE PLAVBY, PROHLÍDKY STAROBYLÝCH PAMÁTEK A POBYTU U MOŘE

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

  Edfu - chrám boha Hora

  Luxor, největší klenot Egypta

  Unikátně položený chrám ve Philae

  Hurghada - koupání a odpočinek

PLAVBA

3. 5. – 13. 5., 27. 9. – 7. 10. 2016 23 490 Kč

TERMÍNY

Luxor

Hurghada

Asuán

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.fi scher.cz
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V současné době je Hurghada jedním z nejvýznamnějších letovisek na pobřeží Rudého 

moře. Celoročně nabízí slunce, písečné pláže s kulisou pouštních hor, oblasti vhodné pro 

surfování a především potápění. V centru staré Hurghady naleznete nedaleko od sebe 

mešitu i koptský kostel, nechybí ani typický místní bazar a manufaktura na zpracování 

ryb. Stále známější a vyhledávanější se Hurghada stává pro ty, kteří zde objevili pod-

mořský ráj.

1  Hotel Nubia Aqua Beach Resort ccccc str. 111

2  Hotel Caves Beach Resort ccccc str. 105

3  Hotel Sea Star Beau Rivage ccccc str. 110

4  Hotel Magic Beach cccc str. 137

5  Hotel Triton Empire ccc str. 139

6  Hotel Geisum Village ccd str. 140

7  Hotel Jewels Sahara Boutique Resort cccd str. 138

88  Hotel Palma de Mirette cccc str. 136

99  Hotel Bel Air Azur Resort cccc str. 122

qq  Hotel Arabia Azur Resort cccc str. 120

ww  Hotel Arabella Azur Resort cccc str. 118

ee  Hotel Bella Vista Hotel & Resort cccc str. 124

rr  Hotel Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc str. 116

tt  Hotel Steigenberger Al Dau Beach ccccc str. 106

yy  Hotel Steigenberger Aqua Magic ccccc str. 108

uu  Hotel Hilton Hurghada Resort ccccc str. 112

ii  Hotel Pickalbatros Beach Albatros Resort cccc str. 128

oo  Hotel Grand Seas Hostmark cccc str. 126

pp  Hotel Jasmine Village cccd str. 135

aa  Hotel Aladdin Beach Resort cccc str. 134

ss  Hotel Ali Baba Palace cccc str. 132

dd  Hotel Funtazie klub Desert Rose Resort ccccd str. 114

f  Hotel Lillyland Beach Club cccc str. 113

gg  Hotel Coral Beach Hurghada Resort cccc str. 127

hh  Hotel Pickalbatros Jungle Aqua Park cccc str. 130

Sahl Hasheesh je oblast přibližně 20 km jižně od Hurghady, kde v posledních letech 

vyrostlo několik luxusních hotelů s perfektním nejen sportovním zázemím. Místo je 

známé krásnými plážemi a neporušenými korály.

jj  Hotel Citadel Azur Resort ccccc str. 142

kk  Hotel Old Palace Resort ccccc str. 144

ll  Hotel Tropitel Sahl Hasheesh ccccc str. 141

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 30 minut

33

22
11

Hurghada / Sahl Hasheesh

44
55

uu

66
77
88
99qq
ww

ee

rr

ttyy

EL GOUNA

HURGHADA – DAHAR

HURGHADA –SAKKALA

ii
oo
pp
aa
ss
dd

ll

kk

gg

jj

SAHL HASHEESH

hh

 Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

ff
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Soma Bay

Pobytové oblasti  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Makadi Bay je menší letovisko vzdálené asi 35 km od Hurghady je vyhlášené díky nád-

herné písečné pláži, v jejíž těsné blízkosti najdete krásné korály. V minulých letech zde 

vyrostlo i menší centrum s několika restauracemi a typickými kavárnami.

1  Hotel Tia Heights Hotel & Resort ccccc str. 145

2  Hotel Royal Azur ccccd str. 149

3  Hotel Serenity Makadi Beach ccccc str. 148

4  Hotel Serenity Fun City ccccc str. 146

5  Hotel Al Nabila Grand Bay ccccd str. 150

Exkluzivní destinace, kde jsou zastoupeny nejluxusnější hotelové kapacity u Rudého 

moře. Soma Bay je oázou klidu umístěnou na nejkrásnějších plážích Egypta. Nachází se 

zde velmi kvalitní thalasso & wellness centrum Les Thermes Marins des Cascades, ale 

také 18jamkové hřiště The Cascades.

6  Hotel Sentido Palm Royale Soma Bay ccccc str. 152

7  Hotel Funtazia klub Palm de Soma 

by Caribbean ccccc str. 154

8  Hotel Caribbean World Resorts Soma Bay ccccc str. 156

9  Hotel Amwaj Blue Beach Resort & Spa ccccd str. 158

q  Hotel Imperial Shams Abu Soma ccccd str. 160

w  Hotel Funtazia klub Sol Y Mar Paradise Beach cccc str. 162

Doba transferu z letiště cca 45 minut

5544
33

22
11

Makadi Bay

66

99
qq

ww

MAKADI BAY

SOMA BAY

SAFAGA

77
88
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POLOHA Hotel v netradičním stylu přímo 

u pláže přibližně 21 km severně od letiště, 

staré centrum Hurghady (Dahar) cca 13 km 

a nové centrum (Sakkala) cca 17 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 

hlavní restaurace, arkáda s obchůdky, lékař, lékárna, 

automat na výměnu peněz, konferenční místnost, 

3 bazény (1 v zimě vyhřívaný), bar u bazénu, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu a na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s dlouhým mělkým vstupem 

do moře přímo u hotelu (podloží písečné s kameny, 

doporučujeme obuv). Molo není k dispozici. Lehátka, 

slunečníky a osušky zdarma. Plážový bar a snack bar.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar

(2 menší láhve vody každý den zdarma), trezor

zdarma, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 

terasa, boční výhled na moře. DRSVX: viz DRSV, 

prostornější. DRSPR: viz DRSVX, vstup z terasy 

do bazénu, bez výhledu na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový 

volejbal, biliár, fotbal, stolní tenis, fi tness. 

Za poplatek: spa, salon krásy, squash, tenis, 

potápěčské centrum, vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje 

pouze osoby starší 14 let.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

a zábavné programy, diskotéka.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: internetové připojení na pokojích 

DRRSP. Za poplatek: WiFi v celém areálu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Caves Beach Resort ccccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně, odpolední snack, pozdní večeře

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina 

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............................

 DRSVX

HHH | HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............................

 DRSPR

HHHH | HHH | HH | H

H osoba starší 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

  Program all inclusive

  Pouze pro osoby starší 14 let

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.cavesresort-hurghada.com

4,5TripAdvisor
6 hodnotících
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ccccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA Na pěší zóně, centrum Hurghady cca 

7 km, v okolí obchody a kavárny, možnost procházky 

po promenádě. Vzdálenost od letiště cca 5 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, několik 

barů, kavárna, hlavní restaurace, 2 restaurace 

à la carte, kadeřnictví, nákupní arkáda, konferenční 

a business centrum, prádelna, hotelový lékař, 

wellness centrum s vnitřním bazénem. V zahradě 

rozlehlá soustava bazénů (část v zimě s možností 

vyhřívání, 1 bazén s mořskou vodou), bar 

u bazénu, líná řeka, jacuzzi, lehátka, slunečníky, 

podložky a osušky u bazénů i na pláži zdarma.

PLÁŽ Hezká písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře, na pláži vzrostlé 

palmy, bar, restaurace a sprchy.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (vana, oddělená 

sprcha, župany, vysoušeč vlasů), individuální 

klimatizace, telefon, trezor zdarma, minibar 

za poplatek, TV/sat., balkon s výhledem na moře.

FRSV: viz DRSV, prostornější (1 místnost).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

U večeře je požadováno formální oblečení.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, aerobik, 

vodní gymnastika, plážový volejbal, stolní tenis, tenis 

(denní čas), golf (vybavení za poplatek), kánoe, šlapadla.

Za poplatek: potápěčské centrum a centrum 

vodních sportů, biliár, masáže, sauna, jacuzzi.

ZVLÁŠTNOSTI U hotelu je 9jamkové golfové hřiště.

ZÁBAVA Živá hudba v lobby, 1× týdně večerní 

folklorní a taneční show. Možnost využití aquaparku 

sesterského hotelu Steigenberger Aqua Magic.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, miniklub 

(pro děti 4–9 let), hřiště, hlídání dětí za poplatek 

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů 

přizpůsobených pro handicapované klienty, 

bezbariérový pohyb v celém areálu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, internetový koutek 

v business centru (pouze pro klienty s all inclusive).

Za poplatek: WiFi v areálu hotelu (mimo lobby).

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Brzké a pozdní snídaně

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně, dle otevírací doby 
jednotlivých barů)

  Odpolední snack, půlnoční snack

  Koš ovoce při příletu

   Zmrzlina (během odpoledne)

  Odpolední káva, čaj a zákusek

WELLNESS & SPA

  Vnitřní vyhřívaný bazén s mořskou vodou, 
vířivé koupele, sauna, turecké lázně hammam, 
relaxační místnost, čajovna, kardiozóna, různé 
druhy terapií a masáží

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .........................................

 FRSV

HHhi | HHH | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program all inclusive

  Luxusní hotel pro náročné klienty

  Hotel je přizpůsoben pro 

handicapované klienty

  S nabídkou wellness & spa

  Pro milovníky golfu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.steigenbergeraldaubeach.com
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4,5TripAdvisor
1 716 hodnotících
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ccccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA Na pěší zóně, centrum Hurghady cca 

7 km, v okolí obchody a kavárny, možnost procházky 

po promenádě. Vzdálenost od letiště cca 5 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí (bankomat 

a výměna peněz ve vedlejším sesterském hotelu), 

hlavní restaurace, několik barů, restaurace à la carte, 

tradiční arabský bazar s africkým zbožím, prádelna, 

lékař na telefonu. V zahradě soustava bazénů 

(některé v zimě s možností vyhřívání), líná řeka, 

aquapark pro dospělé i děti, bazén na střeše (pouze 

pro dospělé), bary u bazénů, dětský bazén, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Hezká písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře je vzdálena cca 400 m od hotelu, lehátka, 

matrace, slunečníky a osušky zdarma, bar a restaurace 

na pláži (v rámci all inclusive), sprcha u pláže.

POKOJ DR: původní starší pokoje, koupelna/WC

(vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, telefon, 

trezor zdarma, minibar (2 lahve vody a 2 vybrané 

nealkoholické nápoje denně doplňovány zdarma), 

TV/sat., balkon nebo terasa. DRS: viz DR, 

prostornější. DRX: viz DRS, nové, luxusnější pokoje 

(doporučujeme). FR2: viz DRX, druhá ložnice pouze 

pro děti. JSR: viz DRX, oddělený obývací pokoj.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

plážový volejbal, boccia, šipky, stolní fotbal, biliár, 

fi tness, golf během dne (vybavení za poplatek), 

šlapadla, kánoe, 2,5 km dlouhá dráha na jogging.

Za poplatek: potápěčské centrum a centrum 

vodních sportů, sauna, pára, masáže.

ZVLÁŠTNOSTI U hotelu je 9jamkové golfové hřiště.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

a zábavné programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Aquapark, dětský bazén (v zimě s možností 

vyhřívání), miniklub s dětským hřištěm, hlídání dětí 

za poplatek (na vyžádání), dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných prostorách 

hotelu. Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a tematické večeře formou bufetu

  Brzké snídaně, pozdní večeře a půlnoční 
občerstvení

  2× za pobyt možnost večeře v à la carte 
restauraci (určené menu), rezervace nutná

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (24 hodin denně, dle otevírací doby 
jednotlivých barů)

  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky a zmrzlina

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DRS | DRX

HHi | Hh | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

Hhii | HHI

JUNIOR SUITE 
 ................................................

 JSR

HHhi | HHh | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

 Resort s moderním aquaparkem

  Luxusní hotel známého řetězce pro 

náročné klienty

  Kvalitní program all inclusive

   Vhodné pro rodiny s dětmi

  Pro milovníky golfu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.steigenbergeraquamagic.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DELUXE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR

4,5TripAdvisor
1 688 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA U pláže cca 13 km severně od letiště 

a cca 2 km od starého centra Hurghady (Dahar).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí (výměna peněz, 

bankomat), arkáda s obchody, hlavní restaurace, 

několik barů, restaurace à la carte (italská, rybí). 

Venku 2 bazény (1 v zimě s možností vyhřívání, druhý 

s oddělenou částí pro děti), bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s mělkým vstupem do moře 

přímo u hotelu (v některých částech se mohou 

objevit kameny, doporučujeme obuv). Cca 50 m 

od pobřeží hezký korál (možnost šnorchlování). 

Slunečníky, lehátka, matrace a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace (individuálně nastavitelná), 

telefon, minibar za poplatek, TV/sat., balkon nebo 

terasa, trezor na pokoji nebo na recepci zdarma. 

Hotel umožňuje ubytování 2 dospělých + 2 dětí 

na pokoji, poskytuje však jen 1 přistýlku.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 

tenis, minifotbal, squash, plážový volejbal.

Za poplatek: fi tness, biliár, minigolf, potápěčské 

centrum, vodní sporty na pláži, centrum zdraví 

(sauna, turecké lázně, masáže), salon krásy.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

a zábavné programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Dětská část bazénu, miniklub, hřiště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání), dětský bufet.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek

a WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Sea Star Beau Rivage ccccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně a večeře

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina (pro děti)

  Možnost večeře v italské restauraci à la carte 
(1× za pobyt, určené menu, rezervace nutná)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | Hh | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive 

  Přímo u pláže

  Možnost šnorchlování

  Pro dítě pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.seastarbeaurivage.com

3,5TripAdvisor
507 hodnotících
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POLOHA Přímo u písečné pláže cca 21 km 

severně od letiště, staré centrum Hurghady (Dahar) 

cca 13 km a nové centrum (Sakkala) cca 17 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, automat na výměnu 

peněz, hlavní restaurace, restaurace à la carte 

(libanonská, italská, ruská, čínská), několik barů, lékař, 

arkáda s obchůdky a konferenční sál. Venku 3 bazény 

(1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén, jacuzzi, bar u bazénu. 

Lehátka, slunečníky a osušky zdarma u bazénů i na pláži.

PLÁŽ Písečná pláž s dlouhým mělkým vstupem 

do moře přímo u hotelu (ve vodě kameny, 

doporučujeme obuv), pro snadnější přístup do vody 

lze využít molo. Bar a snack bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, minibar (denně zdarma doplňován 

menší lahví vody na osobu), TV/sat., trezor zdarma, 

balkon nebo terasa. DRPV: viz DR, výhled na bazén.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový 

volejbal, fi tness, obří šachy. Za poplatek: minigolf, 

vodní sporty na pláži, masáže, potápění, biliár.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

a zábavné programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, vodní skluzavky, 

dětský klub, dětské hřiště, minidisko, 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v celém 

areálu, internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Nubia Aqua Beach Resort ccccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení během dne

  Noční snack

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina 

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně, dle otevírací doby 
jednotlivých barů)

  Možnost večeře ve 4 à la carte restauracích 
(v každé 1× za pobyt, nutná rezervace)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, parní lázeň, jacuzzi, 
masáže, turecké lázně

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRPV

HHH | HHii | HHi | Hh | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

  Program all inclusive

  Pro děti pobyt zdarma

  Cenově výhodný hotel 

pro nenáročné klienty

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.nubia-resort.com

4,0TripAdvisor
278 hodnotících
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POLOHA U pláže asi 6 km jižně od letiště, 

centrum Hurghady (Sakkala) cca 8 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí (výměna peněz), 

výtahy, bary, hlavní restaurace, restaurace à la carte 

(italská, rybí), amfi teátr, arkáda s obchůdky, salon 

krásy, konferenční centrum, vnitřní bazén. Venku 

2 bazény (1 v zimě vyhřívaný), bar u bazénu, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Velmi hezká písečná pláž s pozvolným vstupem 

do vody (vhodné také pro děti). Bar a sprcha na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minibar za poplatek (lahev vody na pokoj denně 

doplňována zdarma), balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře (může být částečný).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní 

tenis, tenis během dne (vybavení za poplatek), 

plážový volejbal, boccia. Za poplatek: potápěčské 

centrum, vodní sporty, squash, tenis v pozdním 

odpoledni a večer, centrum zdraví se saunou, 

párou, jacuzzi, masážemi a salonem krásy.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

program, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, hřiště, hlídání 

dětí za poplatek, dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a v hlavní restauraci.

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Hilton Hurghada Resort ccccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní večeře

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Dopolední a odpolední snack

  Odpolední káva, čaj a zmrzlina

  50% sleva do italské restaurace à la carte 
a seafood menu v restauraci Lagoona

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | Hhii | HHi | Hh | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program all inclusive

  Přímo u krásné pláže

  Dobré služby známého řetězce

  Pro děti pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.hurghadaresort.hilton.com

4,0TripAdvisor
1 344 hodnotících
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NOVINKA

3,0

POLOHA Přímo u pláže v krásné palmové zahradě asi 

13 km jižně od letiště a cca 16 km od centra Hurghady.

VYBAVENÍ Hotelový komplex tvořený bungalovy 

(blíže k moři) a bloky budov v krásné zahradě, vstupní 

hala s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace, à la carte 

restaurace (italská, čínská, orientální, mořská a ruská), 

arkáda s obchůdky, lékárna, automat na výměnu peněz, 

konferenční místnost. Venku 3 bazény (1 s možností 

vyhřívání), dětský bazén, bar u bazénu, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž v zálivu s pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu (vstup na otevřené 

moře ke korálům možný z mola), bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

jednoduše zařízené pokoje, individuální klimatizace, 

TV/sat., telefon, minibar (láhev vody při příjezdu 

zdarma), trezor zdarma, balkon nebo terasa, 

odpovídá kategorii cccd. BG2: viz DR, prostornější, 

ložnice a obývací pokoj s možností ubytovat 

děti. BG2X: viz DR, krásné zrekonstruované 

pokoje, 2 ložnice, doporučujeme.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

fotbal, boccia, šipky, tenis (10.00–16.00 hod.), 

aerobik, fi tness, aquapark. Za poplatek: potápěčské 

centrum, vodní sporty, hotelové centrum zdraví 

se saunou, párou, jacuzzi a masážemi, stolní 

tenis, tenis (po 16. hodině), jízda na koni.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy, 

diskotéka (nápoje za poplatek).

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětské 

hřiště, dětská část aquaparku, dětská část 

restaurace, dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ 7 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích 

a v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Brzká snídaně, pozdní snídaně, odpolední snack

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Pozdní večeře, lehké noční občerstvení

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně)

  Zmrzlina pro děti

  Možnost večeře v orientální, mořské, 
italské a čínské restauraci à la carte 
(v každé 1× za pobyt, rezervace nutná)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

BUNGALOV 
 .........................................

 BG2 | BG2X

HHhii | HHhi | HHh | Hhiii | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u hezké písečné pláže v zálivu

 Aquapark součástí hotelu

 Program all inclusive 24 hodin denně

 Prostorné bungalovy se 2 ložnicemi

  Dobré podmínky pro šnorchlování 

a potápění

TripAdvisor
508 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.lillylandresort.com
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Hotel Funtazie klub Desert Rose Resort ccccd
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA U pláže cca 13 km jižně od letiště a cca 

16 km jižně od centra Hurghady (hotelová doprava za 

poplatek). Nejbližší nemocnice v Hurghadě, nejbližší 

lékárna v okolí hotelu. Poblíž hotelu několik obchodů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

3 restaurace à la carte (libanonská, mexická, italská, 

rybí), několik barů a snack barů, konferenční centrum, 

kadeřnictví, minimarket, spa centrum, diskotéka, 

lékařská služba na telefonu. Venkovní vybavení – 

3 bazény (1 v zimě s možností vyhřívání s oddělenou 

částí pro děti, relaxační, olympijský), dětský bazén, 

tobogany a skluzavky pro děti i dospělé (ve vymezených 

časech), bar u bazénu, terasa na slunění s lehátky, 

slunečníky a osuškami zdarma, dětské hřiště. 

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

v chráněné laguně. Možnost koupání také na otevřeném 

moři (zde možnost šnorchlování). Lehátka, slunečníky, 

matrace a osušky zdarma. Bar a snack bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, minibar (denně 

doplňován lahví vody a vybranými nealkoholickými 

nápoji každý druhý den), TV/sat., trezor zdarma, 

balkon nebo terasa, velikost pokoje 32 m2. DRSS: 

viz DR, boční výhled na moře. SUC: viz DR, 1 ložnice 

jako samostatná místnost, umístění u laguny 

nebo u pláže, minibar doplňován denně lahví vody 

a vybranými nealkoholickými nápoji, set na přípravu 

kávy a čaje, velikost pokoje 62 m2. JS: viz SUC, v hlavní 

budově. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 10 pokojů 

plně přizpůsobených pro handicapované klienty.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové kurty 

(vybavení a osvětlení za poplatek), stolní tenis, 

plážový volejbal, šipky, fi tness, fotbal, maxišachy. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčské centrum.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská 

stolička v hlavní restauraci, dětský sladkovodní 

bazén, vodní atrakce pro nejmenší

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve venkovních prostorách.

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–22.00 hod.)

   Možnost večeře ve 3 restauracích à la carte 
(v každé 1× za pobyt, rezervace nutná)

  Lehký snack (12.30–18.00 hod.)

  Zmrzlina (12.00–16.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj, zákusky (17.00–18.00 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (07.00–04.00 hod., 
dle otvírací doby jednotlivých barů)

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa

  Za poplatek: sauna, masáže, salon krásy, 
zdarma fi tness

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSS

HHii | HHi | HH | HI | H 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..................................

DRC

HH

SUITE CLUB 
 ...................................................

 SUC

HHHHH | HHhhi | HHhh | HHhii | HHhi |

HHh | HHiii | HHii | HHi

JUNIOR SUITE 
 ..................................................

 JS 

HHHHH | HHhhi | HHhh | HHhii | HHhi |

HHh | HHiii | HHii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozšířený program all inclusive 

  Bazén s tobogany a skluzavkami 

  Výhodná nabídka pro 1 dospělého 

a až 2 děti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.desertrose-resort.com
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4,5TripAdvisor
1 531 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)
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Hotel Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA Přímo u jedné z nejhezčích písečných 

pláží Hurghady, uprostřed vzrostlé zahrady. 

Vzdálenost od starého centra Hurghady 8 km, 

od nového centra Sakkala 5 km, od letiště 3 km. 

Nákupní promenáda Esplanade u hotelu, nejbližší 

lékárna 5 minut od hotelu. Lékařská služba nonstop 

v nemocnici El Salam Hospital 6 km od hotelu. 

VYBAVENÍ Hlavní jednopatrová budova bez výtahu, 

v zahradě 338 přízemních pokojů v bungalovech 

a ve vedlejší čtyřpatrové hotelové budově, rovněž 

bez výtahu, 134 pokojů. V hlavní budově moderní 

lobby, recepce (trezor zdarma pro klienty ubytované 

v bungalovech), směnárna, bankomat, lékařská služba 

(přítomnost lékaře 2× denně), hlavní hotelové restaurace 

v patře (vnitřní nebo venkovní s kuřáckou i nekuřáckou 

zónou), venkovní restaurace na terase hotelu, několik barů, 

orientální kavárna, pizzerie, beach restaurace (využívána 

na obědy), diskotéka, kadeřnictví, shower room (místnost 

na osprchování využívaná při pozdním transferu z hotelu). 

Sladkovodní bazén, 2 dětské sladkovodní bazény rozdělené 

dle věku dětí, terasa na slunění s lehátky, slunečníky, 

osuškami a podložkami zdarma, sprchy a bar u bazénu. 

PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným vstupem 

do vody přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky, osušky 

a podložky zdarma. Sprchy na pláži, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace/topení, TV/sat., telefon, lednička, set pro 

přípravu kávy a čaje, trezor (pouze pokoje v hlavní 

budově), balkon nebo terasa. Dětská postýlka možná 

zdarma (na vyžádání). DRP: viz DR, mohou však být 

situovány v méně příznivé poloze. DRB: viz DR, trezor 

na recepci, situované v zahradě. DRBP: viz DRB, 

mohou však být situovány v méně příznivé poloze.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový 

a squashový kurt (osvětlení za poplatek), fi tness, biliár, 

stolní tenis, minigolf. Za poplatek: vodní centrum

s půjčovnou loděk, potápěčská škola, škola

windsurfi ngu, jízda na koni.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská 

stolička v hlavní restauraci, dětský oddělený 

sladkovodní bazén – brouzdaliště 

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetová 

kavárna v prvním patře hlavní budovy.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Brzká kontinentální snídaně (05.00–07.00 hod.)

  Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

   Večeře formou bufetu v hlavní restauraci 
(18.30–22.00 hod.) nebo v orientální 
restauraci El Dakar (18.00–23.00 hod.)

  Možnost večeře v pizzerii à la carte za doplatek

  Snack u bazénu (11.00–17.00 hod.) 
a na pláži (15.00–17.00 hod.)

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (09.30–02.00 hod.)

  Zmrzlina na pláži (09.00–17.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, parní lázně, vířivé koupele, 
masáže, kosmetika

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......

 DR | DRP | DRB | DRBP

HHHI | HHH | HHII | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro děti pobyt zdarma

  Písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře 

  Cenově výhodná nabídka

  Krátký transfer z letiště

  Oblíbené místo se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.azurhotels.com.eg

PROMO POKOJE
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3,5TripAdvisor
301 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ V BUNGALOVU
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POLOHA Přímo u moře s hezkým korálovým 

útesem asi 4 km od starého centra Hurghady 

(Dahar), od nového centra (Sakkala) a Mariny 

přibližně 2 km. Letiště je vzdáleno cca 9 km.

VYBAVENÍ Příjemný hotel postavený v moderním 

núbijském stylu. Recepce, 2 hlavní restaurace 

(1 s terasou s výhledem na moře), restaurace 

à la carte, orientální kavárna, několik barů, pivnice, 

nákupní arkáda, business centrum, salon krásy, 

prádelna, 2 bazény (1 v zimě s možností vyhřívání), 

bar u bazénu, dětský bazén, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Hotel přímo u moře a laguny s písečnou pláží 

(vstup do moře po schůdcích). Druhá malá písečná 

pláž s písečným vstupem do moře. Vynikající podmínky 

pro šnorchlování. Lehátka, podložky, slunečníky 

a osušky zdarma, bar na pláži, sprcha u pláže.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, minibar (voda 

a vybrané nealkoholické nápoje doplňovány denně 

zdarma), set na přípravu kávy a čaje, TV/sat., 

balkon nebo terasa, bezpečnostní schránky jsou 

na recepci zdarma. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis a squash 

(osvětlení za poplatek), fi tness, stolní tenis, biliár, 

vybavení na šnorchlování, šlapadla a kánoe.

Za poplatek: surfařské a potápěčské centrum, 

vodní sporty, sauna, pára, jacuzzi.

ZÁBAVA Amfi teátr, animační programy 

pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub, 

dětské menu, dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek s několika počítači.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

PROMO POKOJE

Hotel Arabella Azur Resort cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Brzká snídaně, pozdní večeře

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–02.00 hod.)

  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky a zmrzlina

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u moře

  Skvělé podmínky pro šnorchlování 

a potápění

  Kvalitní program all inclusive

  Vhodné pro páry

  Dobré sportovní zázemí

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.azur.travel
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271 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

PROMO POKOJE

Hotel Arabia Azur Resort cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA Přímo na břehu moře u dvou velkých 

uměle vytvořených lagun v blízkosti korálového 

útesu tvořícího malý poloostrov. Přibližná vzdálenost 

od starého centra Hurghady (Dahar) 4 km, 

od nového centra (Sakkala) 2 km, od letiště 9 km.

VYBAVENÍ Několik dvoupatrových budov 

seskupených kolem velkého bazénu (50 × 20 m, v zimě 

s možností vyhřívání) a 2 lagun, vstupní hala s recepcí, 

lobby, lobby bar, směnárna, lékařská služba, 4 hotelové 

restaurace (orientální, rybí, italská a mezinárodní), bar, 

kavárna, diskotéka, bar u bazénu, bar na pláži. V okolí 

hotelu jsou obchůdky se suvenýry, kavárna, restaurace.

PLÁŽ Písečná pláž kombinovaná s korálem, pozvolný 

vstup do vody v lagunách a na malé pláži, u korálu 

vstup po schůdcích, lehátka, slunečníky, podložky 

i osušky na pláži i u bazénu zdarma, u korálového 

útesu možnost šnorchlování. Bary a sprchy na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace/topení, minibar (denně zdarma doplňována

voda a vybrané nealkoholické nápoje), set na přípravu 

kávy a čaje, TV/sat., trezor zdarma, telefon, 

balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty 

(osvětlení za poplatek), 2 kurty na squash, fi tness, biliár.

Za poplatek: vodní centrum s pronájmem loděk, 

potápěčská škola, škola windsurfi ngu, sauna, 

parní lázně, vířivé koupele, masáže, kosmetika.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel tvoří spolu s hotelem Bel Air 

Azur jeden komplex, hosté mohou v rámci programu all 

inclusive využívat všech zařízení obou hotelů s výjimkou 

restaurací určených pro snídaně, obědy a večeře.

ZÁBAVA 6× týdně animační 

programy, diskotéka za poplatek.

PRO DĚTI Pro děti (2–12 let) vyhrazen koutek 

s hřištěm, dětský domek, místnost na hraní v hlavní 

budově, dětský bazén. Vše pod dozorem během dne.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, EC/MC, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeře v pizzerii nebo v restauraci 
à la carte za doplatek

  Teplé a studené nápoje, rozlévané alkoholické 
i nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–02.00 hod.)

  Odpolední čaj, káva, zákusek a zmrzlina

  Snack u bazénu

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program all inclusive

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Pro děti pobyt zdarma

  Přímo u písečné pláže

  Krásný korál u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.azur.travel
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
534 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

PROMO POKOJE

Hotel Bel Air Azur Resort cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA Na břehu moře u 2 velkých uměle 

vytvořených lagun v blízkosti korálového útesu tvořícího 

malý poloostrov. Vzdálenost od starého centra Hurghady 

(Dahar) 6 km, od nového centra (Sakkala) 2 km, 

od letiště 8 km. V okolí hotelu obchůdky se suvenýry, 

kavárna, restaurace, přímo vedle hotelu je nemocnice.

VYBAVENÍ Třípatrová budova kolem velkého 

sladkovodního bazénu, vstupní hala s recepcí, lobby, 

lobby bar, směnárna, lékařská služba ve vedlejším hotelu 

Arabia Beach, 2 hotelové restaurace, bar, kavárna, 

bar u bazénu. Sladkovodní bazén, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky, osuškami a podložkami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž kombinovaná s korálem, 

pozvolný vstup do vody v lagunách a na malé 

pláži, u korálu vstup po schůdcích. Lehátka, 

slunečníky, osušky a podložky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

klimatizace/topení, TV/sat., telefon, lednička, 

set pro přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo 

terasa, velikost pokoje 34 m2. DRP: viz DR, mohou 

však být situovány v méně příznivé poloze.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 

a 2 squashové kurty (osvětlení a vybavení 

za poplatek), fi tness, stolní tenis, beach volejbal. 

Za poplatek: biliár, vodní centrum s pronájmem 

loděk, potápěčská škola, škola windsurfi ngu.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje 

pouze dospělé osoby od 18 let.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetová 

kavárna, WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Brzká kontinentální snídaně

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední čaj, káva a zákusek

  Odpolední snack u bazénu

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–02.00 hod.) 

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, parní lázně, vířivé koupele, 
masáže, kosmetika 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 20 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře

  Blízkost starého centra Hurghady

  Cenově výhodná nabídka

  Oblíbené místo se stálou klientelou

  Pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.azur.travel
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
89 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA U pláže přímo v centru Hurghady 

(Sakkala), přibližně 7 km severně od letiště.

VYBAVENÍ Menší hotel, 2 křídla kolem bazénu 

a menší vzrostlé zahrady. Vstupní hala s recepcí, 

bezpečnostní schránky za poplatek, směnárna, lobby 

bar, hlavní restaurace s terasou, à la carte restaurace 

(italská), několik barů, obchůdků, kadeřnictví a lékař. 

Mezi další vybavení patří bazén s částí pro děti (v zimě 

s možností vyhřívání), bar u bazénu, terasa na slunění 

s lehátky, matracemi, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

přímo u hotelu (vhodná pro děti), slunečníky, lehátka, 

matrace a osušky zdarma, plážový bar a sprchy 

na pláži, u hotelu korál vhodný ke šnorchlování.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek (voda 

denně doplňována zdarma), balkon nebo terasa. Některé 

pokoje mají bezpečnostní schránku za poplatek.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

šipky. Za poplatek: stolní tenis, stolní fotbal, 

biliár, vodní sporty, potápěčské centrum, centrum 

zdraví (sauna, pára, jacuzzi, masáže, fi tness).

ZÁBAVA Animační program pro děti 

i dospělé, diskotéka za poplatek.

PRO DĚTI Část bazénu pro děti, dětské hřiště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 

a WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Pozdní snídaně, večerní snack

  Rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (11.00–23.00 hod.), během oběda 
a večeře nejsou podávány destiláty

  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj 
a zákusky

  Odpoledne zmrzlina (pouze pro děti)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP 

HHH | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel umístěný v centru Sakkaly 

v blízkosti obchodů a restaurací

  Pro děti pobyt zdarma

  Hotel přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.bellavista-hurghada.com

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

3,5TripAdvisor
191 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA U pláže cca 10 km jižně od letiště a cca 

13 km od centra Hurghady (doprava za poplatek).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 

hlavní restaurace, obchody se suvenýry, konferenční 

místnost, lékárna, automat na výměnu peněz, 

venkovní bazén s částí pro děti, bar u bazénu, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu a na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře v chráněné mělké laguně. Možnost 

koupání také na otevřeném moři (zde možnost 

šnorchlování). Slunečníky, lehátka, matrace 

a osušky zdarma. Bar a sprchy na pláži. 

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 

za poplatek, trezor zdarma, balkon nebo terasa.

DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, výrazně 

prostornější. SU: viz DR, oddělený obývací pokoj.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

vodní pólo, fi tness, stolní tenis, tenis (do 17.00 hod., 

vybavení za poplatek), šipky, boccia.

Za poplatek: biliár, potápěčské centrum, vodní 

sporty na pláži, sauna, pára, jacuzzi, masáže.

ZÁBAVA Animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Dětská část bazénu, miniklub, 

hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek,

WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Grand Seas Hostmark cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední lehký snack 

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina 

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  K dispozici balená voda (malé láhve)
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ................
 DR | DRP | DRSV

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHhi | HHh | HHii | Hhi

SUITE 
 ..............................................................

 SU

HHhi | HHh | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive

  Přímo u písečné pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Pro děti pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.grandseas-hostmark.com

4,0TripAdvisor
347 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u dlouhé písečné pláže cca 

19 km jižně od centra Hurghady (hotelový shuttle 

bus za poplatek) a asi 17 km od letiště.

VYBAVENÍ Rozlehlý komplex přízemních 

bungalovů v krásné zahradě. Vstupní hala s recepcí, 

bezpečnostní schránky zdarma, směnárna, lobby bar, 

hlavní restaurace s terasou, à la carte restaurace 

(rybí a italská), orientální kavárna, několik obchůdků, 

čistírna, lékař. Venku 2 bazény pro dospělé, dětský 

bazén, bar u bazénu, terasa na slunění s lehátky, 

matracemi, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Krásná dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem přímo u hotelu (vhodná pro děti), slunečníky, 

lehátka, matrace a osušky zdarma, bar a sprchy 

na pláži, u hotelu korál vhodný ke šnorchlování.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor zdarma, minilednička 

(naplnění za poplatek, lahev vody doplňována denně

zdarma) a terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

DRBF: viz DR, nejblíže k moři. FR2: viz DR, 

ložnice a oddělený obývací pokoj se 2 sofa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 

(osvětlení a vybavení za poplatek), stolní 

tenis, biliár, plážový volejbal, šipky, fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum, 

masáže, jízda na koni a na velbloudu.

ZÁBAVA Diskotéka za poplatek, 

animační program pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek,

WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

Hotel Coral Beach Hurghada Resort cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně); místní vína jsou 
podávána v rámci all inclusive pouze během 
oběda a večeře

  1× za pobyt možnost večeře v à la carte 
restauraci (určené menu, rezervace nutná)

  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj, zákusky 
a odpolední zmrzlina pro děti

  1× za pobyt doprava do centra Hurghady

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...............

 DR | DRSV | DRBF

HHHI | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHhi | HHh | HHII | HHI

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Hotel s programem all inclusive 

po celých 24 hodin

  Pro děti pobyt zdarma

  Hotel umístěný v klidném prostředí

  Vhodné pro seniory

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

4,0TripAdvisor
1 029 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA Přímo u písečné pláže přibližně 8 km

jižně od letiště, centrum Hurghady cca 11 km 

(hotelový shuttle bus za poplatek).

VYBAVENÍ Hlavní hotelová budova a několik 

obytných bloků v zahradě, vstupní hala s recepcí, 

výměna peněz, bankomat, 5 restaurací, několik 

barů, prádelna, lékař, lékárna, několik obchůdků, 

kadeřnictví. V zahradě 6 bazénů (3 v zimě s možností 

vyhřívání), venkovní jacuzzi, bar u bazénu, dětský 

bazén, terasa na slunění s lehátky, slunečníky 

a osuškami zdarma, několik vodních skluzavek.

PLÁŽ Hotel přímo u krásné písečné pláže s pozvolným 

vstupem do moře, lehátka, matrace, slunečníky 

a osušky zdarma, bar na pláži, sprchy u pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, trezor zdarma, 

minilednička (denně zdarma doplňována lahví vody), 

TV/sat., balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

modernější vybavení, výhled na moře.

FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové 

kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, 

minigolf během dne, plážový volejbal, fi tness, šipky.

Za poplatek: potápěčské centrum, centrum zdraví se 

saunou, párou, jacuzzi a masážemi, biliár, videohry.

ZÁBAVA Amfi teátr, zábavné a animační 

programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, vodní 

skluzavky, miniklub, dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu, 

internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Brzké snídaně, pozdní snídaně, pozdní večeře

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky a zmrzlina

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u krásné písečné pláže

   Vodní skluzavky přímo v hotelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Kvalitní program all inclusive

   Pro dítě pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.pickalbatros.com/hotels/

beach-albatros-resort/ 

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
582 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA Cca 13 km jižně od letiště a cca 

16 km od centra Hurghady, v bezprostřední 

blízkosti obchodního centra Senzo Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik barů, 

6 tematických restaurací, arkáda s obchůdky, lékárna. 

Venku spousta bazénů pro děti i dospělé (včetně v zimě 

vyhřívaného bazénu), množství skluzavek a toboganů 

(aquapark je pro hotelové hosty zdarma), lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu Dana Beach 

(hotelová doprava na pláž a zpět přibližně každou 

půlhodinu zdarma). Lehátka, slunečníky a osušky 

zdarma. Bar, sprcha a toaleta na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  

prostorné pokoje s opticky oddělenou částí pro děti, 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, minilednička 

(lahev vody doplňována denně), balkon nebo 

terasa. FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: Velký aquapark 

s 35 skluzavkami a tobogany, tenisové kurty (vybavení 

a osvětlení za poplatek), stolní tenis, minigolf, šipky, 

boccia, zahradní šachy, fi tness, plážový volejbal. 

Za poplatek: potápěčské centrum a vodní sporty 

na pláži, hotelové spa se saunou, párou, jacuzzi 

a salonem krásy s kadeřníkem, biliár, videohry.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětské bazény a skluzavky, miniklub, 

hřiště, minidiskotéka, dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ 8 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích 

a v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení během dne

  Odpolední zmrzlina, káva, čaj a zákusek

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Na pláži (u hotelu Dana Beach) lze čerpat lehké 
občerstvení (v době oběda) a místní rozlévané 
nealkoholické nápoje, pivo a víno

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHiii | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHHII | HHHHI | HHHH | HHHIII | HHHII |

HHHI | HHH | HHIIII | HHiii | HHIi | HHI

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 2 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel oblíbeného řetězce

  Velký aquapark součástí hotelu

  Program all inclusive v ceně

  Doprava na pláž zdarma

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.pickalbatros.com/hotels/

jungle-park-resort/

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
2 016 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

PROMO POKOJE

Hotel Ali Baba Palace cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

POLOHA Cca 13 km jižně od nové části 

Hurghady (Sakkala), hotelový bus do centra 

za poplatek, cca 11 km od letiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor zdarma, 

několik barů a restaurací, konferenční sál, nákupní 

pasáž, směnárna, čistírna, salon krásy, diskotéka, 

vnitřní bazén, kadeřník, půjčovna automobilů. V zahradě 

rozsáhlá soustava bazénů (2 700 m2, z toho část 

s možností vyhřívání), dětský bazén, bar u bazénu 

a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, v některých 

úsecích kamenitá, s pozvolným vstupem do vody 

a také se sestupem z mola. Bar na pláži, lehátka, 

podložky, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace/topení, 

telefon, minilednička, TV/sat., balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aquapark, fi tness, 

stolní tenis, 2 tenisové kurty, minigolf, plážový 

volejbal, šipky. Za poplatek: biliár, centrum 

vodních sportů a potápění, sauna, pára, masáže 

a jacuzzi, bowling, bruslení na ledě.

ZÁBAVA Bohatý animační a sportovní 

program, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětské hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ 4 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek, 

WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (09.00–00.30 hod.) 

  Minilednička doplňována balenou vodou

  Možnost večeře v hotelech Jasmine Village 
a Aladdin Beach (rezervace nutná)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jedinečná možnost bruslení v Egyptě

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Pro děti pobyt zdarma

  Bowlingová dráha

  Hotelový aquapark

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.alibabapalace.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
435 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Cca 13 km jižně od nové části 

Hurghady (Sakkala), hotelový bus do centra 

za poplatek, cca 11 km od letiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor zdarma, 

bar, restaurace, nákupní pasáž, směnárna, salon 

krásy, diskotéka. V zahradě 2 bazény (jeden 

s oddělenou částí pro děti), bar u bazénu a terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, v některých úsecích 

kamenitá, s pozvolným vstupem do moře (vhodné 

boty do vody). U pláže hotelu Jasmine Village možnost 

šnorchlování u korálového útesu. Bar na pláži, 

lehátka, podložky, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace, 

telefon, minilednička, TV/sat., balkon nebo terasa. 

Většina pokojů umístěna v bungalovech v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aquapark 

v sesterském hotelu Ali Baba Palace (zdarma 

1x za pobyt), fi tness, fotbalové hřiště, tenisové 

kurty, stolní tenis, minigolf, volejbal.

Za poplatek: biliár, centrum vodních sportů, 

potápění a windsurfi ng, health club se saunou, jacuzzi 

a masážemi, v sesterském hotelu Ali Baba Palace 

lze za poplatek využít bowling a bruslení na ledě.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

PRO DĚTI Bazén, dětský miniklub, dětské 

hřiště, minizoo u hotelu Jasmine Village.

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Aladdin Beach Resort cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (09.00–00.30 hod.)

  Minilednička doplňována balenou vodou

  Možnost večeře v restauaci à la carte 
(italská, turecká, mongolská)

  Možnost večeře v hotelech Jasmine Village 
a Ali Baba Palace (rezervace nutná)

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.aladdinbeachresort.com

3,5TripAdvisor
424 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Pro děti pobyt zdarma

  Hotel přímo u písečné pláže

  Aquapark v bezprostřední 

blízkosti hotelu
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u moře s písečnou pláží 

a korálovým útesem cca 13 km jižně od centra 

Hurghady a cca 11 km od letiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, trezor zdarma, 

bary, restaurace, restaurace à la carte, nákupní 

pasáž, směnárna, diskotéka. V zahradě bazén 

s oddělenou částí pro děti (v zimě s možností 

vyhřívání), bar u bazénu, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, 2 uměle vytvořené 

laguny vhodné pro výcvik vodních sportů.

PLÁŽ Hotel přímo u písečné pláže u 200 m dlouhého 

korálového útesu s vynikajícími podmínkami pro 

šnorchlování, velmi dobré podmínky pro vodní sporty, 

jako např. windsurfi ng a kiteboarding, bar a restaurace 

na pláži, lehátka, slunečníky, podložky a osušky zdarma.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace, 

telefon, minilednička, TV/sat., balkon nebo terasa. 

V jednopatrových budovách a bungalovech. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aquapark v 

sesterském hotelu Ali Baba Palace (zdarma 1x za pobyt), 

tenisové kurty, stolní tenis, fotbal, volejbal, aerobik, 

vodní gymnastika, vodní pólo, boccia, šipky, minigolf.

Za poplatek: fi tness, sauna, masáže, vířivka, plachtění, 

vodní lyže, na pláži centrum potápění, windsurfi ngu 

a kitesurfi ngu. V sesterském hotelu Ali Baba Palace 

lze za poplatek využít bowling a bruslení na ledě.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, 

dětské hřiště, minizoo.

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek, 

WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Jasmine Village cccd
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (09.30–00.30 hod.) 

  Minilednička doplňována balenou vodou

  Možnost večeře v hotelu Ali Baba Palace 
a Aladdin Beach (rezervace nutná)DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ...........................
 DR | DRP

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Minizoo v hotelovém komplexu

  Pro děti pobyt zdarma

  Hotel přímo u hezké písečné pláže

  Aquapark v bezprostřední blízkosti

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.jasminevillage.com

3,5TripAdvisor
521 hodnotících

AQUAPARK HOTELU ALI BABA



136

E
G

Y
P

T
 –

 H
U

R
G

H
A

D
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u menšího písečného zálivu přibližně 

10 km severně od letiště, staré centrum Hurghady 

(Dahar) cca 3 km, nové centrum (Sakkala) cca 3 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní 

restaurace, 2 restaurace à la carte (rybí, pizzerie), 

orientální koutek s vodními dýmkami za poplatek, 

několik obchůdků se suvenýry, směnárna, konferenční 

místnost, lékař, kadeřnictví, 2 bazény (1 s oddělenou 

částí pro děti), bar u bazénu. Lehátka, matrace, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

v malém zálivu, vhodné podmínky pro potápění 

a šnorchlování, bar na pláži, sprchy a toalety u pláže.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů 

na vyžádání na recepci zdarma), individuální klimatizace, 

TV/sat., telefon, trezor zdarma, minilednička (2 lahve 

vody při příletu zdarma), balkon nebo terasa, .

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, plážový 

volejbal, stolní tenis, 2 hodiny squashe a 2 hodiny 

tenisu za pobyt. Za poplatek: vodní sporty, potápěčské 

centrum, 2 tenisové kurty, 2 squashové kurty, biliár, 

spa centrum (sauna, pára, jacuzzi, masáže aj.).

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy a show.

PRO DĚTI Integrovaný dětský bazén, 

miniklub a dětské hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek, 

WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Palma de Mirette cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (24 hodin denně, dle otevírací doby 
jednotlivých barů)

  Noční lehké občerstvení

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jednoduchý hotel za výhodnou 

cenu pro nenáročné klienty

  Program all inclusive 24 hodin

  Pro děti pobyt zdarma

  Skvělé podmínky pro šnorchlování 

a potápění

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.sunnydaysegypt.com

4,0TripAdvisor
453 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Výhodná poloha přibližně 2 km od starého 

centra Hurghady (Dahar), cca 13 km severně 

od letiště. Nákupní možnosti v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ Hlavní budova ve tvaru „U“ kolem

bazénu (122 pokojů, 5 pater, výtahy), vstupní 

hala s recepcí, bar, restaurace, restaurace 

à la carte, obchůdky. Bazén s dětským brouzdalištěm 

(s možností vyhřívání), bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž s dlouhým mělkým vstupem 

do moře. Korál ke šnorchlování. Lehátka, slunečníky 

a osušky zdarma. Bar a sprcha u pláže.

POKOJ DR/JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, šipky, 

boccia, animační hry, volejbal. Za poplatek: biliár, vodní 

sporty, centrum zdraví, potápěčské a kite centrum.

ZÁBAVA Občasné animační programy.

PRO DĚTI Dětské hřiště, brouzdaliště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a kolem bazénu. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA.

Hotel Magic Beach cccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Dopolední a odpolední snack, káva a čaj

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (11.00–23.00 hod.)

  Místní rozlévaná vína pouze během oběda 
a večeře

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

JUNIOR SUITE 
 ..................................................

 JS

HHhi | Hhh | HHIIi | HHIi | HHi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s výhodnou polohou 

v blízkosti starého centra

Hurghady – Daharu

  Pro nenáročné klienty vyhledávající 

klid a zároveň možnost nákupů 

a zábavy v nedalekém okolí

  Pro dítě pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.magicbeachhotels.com

3,5TripAdvisor
77 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA U pláže cca 11 km severně od letiště, 

necelých 5 km od nového centra Hurghady (Sakkala) 

a asi 2 km od starého centra Hurghady (Dahar).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí (výměna 

peněz), obchůdky, hlavní restaurace, několik barů, 

restaurace à la carte (italská, orientální). Bazén 

(v zimě s možností vyhřívání), bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Hezká písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře, vhodná také pro děti.  

Slunečníky, lehátka, matrace a osušky zdarma. 

Bar a snack bar na pláži, sprcha.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, trezor, minibar (denně doplňován 

lahví vody), set na přípravu kávy a čaje, TV/sat., 

balkon nebo terasa. DRBF: viz DR, v blízkosti moře. 

FR2SV: viz DR, 2 ložnice, výhled na moře.

SU: viz DR, ložnice a obývací pokoj.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 

tenis, biliár, minifotbal, plážový volejbal, boccia, 

venkovní jacuzzi. Za poplatek: potápěčské 

centrum, vodní sporty na pláži, sauna, masáže.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

a zábavné programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Miniklub, hřiště, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek,

WiFi v blízkosti recepce.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Jewels Sahara Boutique Resort cccd
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně a večeře, noční snack

  Lehký snack během celého dne

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (24 hodin denně, dle otevírací doby 
jednotlivých barů)

  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina

  Možnost večeře v italské a orientální restauraci 
à la carte (1× za pobyt, určené menu, rezervace 
nutná) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRBF

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .......................................

 FR2SV

HHhi | Hhh | HHIi | HHI

SUITE 
 ..............................................................

 SU

HHhi | Hhh | HHIi | HHI

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive 24 hodin

  Přímo u pláže

  Pro děti pobyt zdarma

  Cenově výhodný hotel pro 

nenáročnou klientelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.jewelssahararesort.com

3,5TripAdvisor
137 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Výhodná poloha v bezprostřední 

blízkosti starého centra Hurghady (Dahar), 

zhruba 1 km, cca 5 km od nového centra 

(Sakkala) a cca 11 km severně od letiště.

VYBAVENÍ 7podlažní budova, výtahy, recepce, 

směnárna, bankomat, bary, hlavní restaurace, 

restaurace à la carte (italská), obchůdky, 2 bazény, 

bar u bazénu, lehátka, slunečníky a osušky u bazénů 

i na pláži zdarma. Klienti mohou využít také bazény

v hotelu Triton Empire Beach (cca 200 m od hotelu).

PLÁŽ Menší písečná hotelová pláž 

s pozvolným vstupem do moře necelých 300 m 

od hotelu (u sesterského hotelu Triton Empire 

Beach). Bar u pláže (v rámci all inclusive). 

Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace, 

TV/sat., telefon, trezor zdarma, minilednička, 

balkon nebo terasa. DRF: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: animační 

hry, v rámci animací stolní tenis, šipky a volejbal. 

Za poplatek: biliár, centrum zdraví (masáže, sauna, 

pára, jacuzzi, fi tness), potápěčské centrum.

ZÁBAVA Animační a zábavné programy 

(většina v hotelu Triton Empire Beach).

PRO DĚTI Dětský klub a dětský bazén 

v hotelu Triton Empire Beach.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v Peanut baru. 

Za poplatek: WiFi na recepci.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Triton Empire ccc
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
(oběd – lehký bufet)

  Dopolední a odpolední snack

  Odpolední káva, čaj a zákusek (také v Triton 
Empire Beach)

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje kromě vín (10.00–23.00 hod.) v hotelu, 
ale také ve vybraných barech hotelu Triton 
Empire Beach

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 DRF

HHh | HHHi | HHII | HHi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost nákupů a zábavy 

v přilehlém centru Hurghady

  V blízkosti písečné pláže

  Pro dítě pobyt zdarma

  Dobrý poměr ceny a kvality

  Jednoduchý hotel pro nenáročné

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.threecorners.com

4,0TripAdvisor
507 hodnotících

BAZÉNY HOTELU TRITON EMPIRE BEACH
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přibližně 12 km severně od letiště, 

staré centrum Hurghady (Dahar) cca 1 km.

VYBAVENÍ Menší hotelový komplex s hlavní 

budovou a řadovými bungalovy (90 jednoduchých 

pokojů). Recepce (trezor zdarma), restaurace, 

terasa a bar.  Ve vzrostlé zahradě pěkný bazén.

PLÁŽ Přímo u menší hotelové písečné pláže. 

Na pláži snack bar a rybí restaurace (není 

součástí all inclusive), lehátka a slunečníky 

zdarma. Doporučujeme vzít si vlastní osušky.

POKOJ DR: koupelnaWC (sprcha), klimatizace, 

telefon, TV/sat., lednička, balkon nebo terasa, 

v bungalovech.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské 

centrum.

ZÁBAVA Možnost výletu lodí s proskleným dnem

(u pláže).

PRO DĚTI Dětské hřiště, pláž s pozvolným

vstupem do moře.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Geisum Village ccd
EGYPT  HURGHADA  HURGHADA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (11.00–23.00 hod.), víno není součástí 
all inclusive

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Pozdní večeře

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Cenově výhodný hotel pro 

nenáročné klienty

  Klidné místo v blízkosti centra

  Možnost programu all inclusive

  Pro dítě pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

3,5TripAdvisor
31 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u pláže cca 25 km jižně

od letiště a asi 28 km od centra Hurghady, 

hotelové taxi za poplatek.

VYBAVENÍ Vstupní hala s příjemným posezením, 

recepcí a směnárnou, několik barů, hlavní restaurace 

s terasou, 2 à la carte restaurace (italská, mexická), 

orientální koutek, několik obchůdků, konferenční 

centrum, čistírna, lékař. Venku 3 bazény (2 jsou v zimě 

s možností vyhřívání), dětský bazén, bar u bazénů, 

lehátka, slunečníky a osušky u bazénů i na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s dlouhým mělkým vstupem 

do moře, korálové podloží (doporučujeme boty do vody). 

Molo usnadňující přístup do vody pro plavce, bar 

a sprchy u pláže. Hezká laguna s písečným dnem.

POKOJ DRSS: koupelna/WC (vana, sprchový 

kout, vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., 

trezor zdarma, minibar (při příjezdu zdarma naplněn 

vybranými nealkoholickými nápoji, voda doplňována 

denně), set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo

terasa, boční výhled na moře. DRSV: viz DRSS, 

výhled na moře. DSBF: viz DRSS, nejblíže k pláži. 

FR2: viz DRSS, 2 oddělené ložnice, bez výhledu na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, fi tness, plážový volejbal.

Za poplatek: wellness a health club včetně masáží.

ZÁBAVA Animační program pro děti i dospělé, 

večerní show.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 4 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: LAN na pokojích,

WiFi v hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Maestro.

Hotel Tropitel Sahl Hasheesh ccccc
EGYPT  HURGHADA  SAHL HASHEESH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× za pobyt možnost večeře v mexické a italské 
restauraci à la carte (výběr ze 2 menu, rezervace 
nutná) 

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (24 hodin denně, dle otevírací doby 
jednotlivých barů)

  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj, zákusky 
a zmrzlina pro děti

  Půlnoční snack

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........

 DRSS | DRSV | DSBF

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHH | HHhiii | HHhii | HHhi | HHh | HHiii | HHii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro děti pobyt zdarma

  Hotel umístěný v klidném prostředí

  Přímo u pláže

  Dobré podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.tropitelhotels.com

4,5TripAdvisor
1 535 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

PROMO POKOJE

Hotel Citadel Azur Resort ccccc
EGYPT  HURGHADA  SAHL HASHEESH

POLOHA Přímo u pláže cca 20 km jižně 

od letiště a asi 23 km od centra Hurghady, 

hotelový autobus za poplatek.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bezpečnostní 

schránky zdarma, lobby bar, obchůdky, automat 

na výměnu peněz, hlavní restaurace, 3 restaurace 

à la carte (italská, rybí, brazilská), kavárna, 

bary, orientální koutek s vodními dýmkami 

zdarma, konferenční místnost. Venku 3 bazény 

(1 v zimě s možností vyhřívání), bary u bazénů, 

dětský bazén, lehátka, slunečníky, podložky 

a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž se vstupem do moře 

přes korál (doporučujeme obuv) u hotelu, bar 

a sprchy na pláži, možnost šnorchlování.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 

(nealkoholické nápoje denně doplňovány zdarma), set 

pro přípravu kávy a čaje, trezor zdarma, balkon nebo 

terasa. DRP: viz DR, bez balkonu/terasy. DRX: viz DR,

prostornější, opticky oddělený obývací prostor.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní 

tenis, tenis, sportovní aktivity v bazénu během 

dne, biliár, plážový volejbal. Za poplatek: centrum 

vodních sportů, potápěčské centrum, spa a wellness 

centrum (pára, sauna, masáže), jízda na koni.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub s hřištěm, dětské 

animace, dětské menu, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: ve vybraných 

prostorách hotelu WiFi, LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Brzká i pozdní snídaně

  Odpoledne lehké občerstvení

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina 

  Půlnoční snack

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–02.00 hod.)

  Možnost večeře v restauracích à la carte 
(nutná rezervace, výběr z menu)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročné přímo u pláže

  Velmi kvalitní program all inclusive

  Pro děti pobyt zdarma

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Vhodné pro strávení svatební cesty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.azur.travel
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
757 hodnotících



144

E
G

Y
P

T
 –

 H
U

R
G

H
A

D
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u pláže cca 21 km jižně 

od letiště a asi 24 km od centra Hurghady, 

hotelová doprava za poplatek.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a bankomatem, 

lobby bar, hlavní restaurace s terasou, à la carte 

restaurace (italská), orientální kavárna, konferenční 

centrum, lékař. Venku 2 bazény (1 menší s jacuzzi je 

v zimě s možností vyhřívání), dětský bazén, bar u bazénu, 

lehátka, slunečníky a osušky u bazénů i na pláži zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře (vhodná také pro děti). Sprcha mezi pláží 

a bazénem, bar u bazénu (v blízkosti pláže).

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor zdarma, 

minibar (2 lahve vody a vybrané nealkoholické 

nápoje při příletu), set na přípravu kávy a čaje, 

balkon nebo terasa (případně zasklená lodžie). 

DRSVS: viz DR, výhled na moře (může být boční).

DRX: viz DR, výrazně prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness,

stolní tenis, šipky, boccia, plážový volejbal. 

Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum,

půjčovna kol, biliár, centrum zdraví (sauna, pára,

jacuzzi, masáže).

ZÁBAVA Animační program pro děti i dospělé, 

večerní show.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, minidisko, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma:  WiFi v lobby.

Za poplatek: internetový koutek, LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club, AMEX.

Hotel Old Palace Resort ccccc
EGYPT  HURGHADA  SAHL HASHEESH

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané nealkoholické a prémiové 
alkoholické nápoje (24 hodin denně)

  Lehké občerstvení během dne 

  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina pro děti

  2× za pobyt možnost večeře v italské restauraci 
(výběr z určeného menu, rezervace nutná)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DR | DRSVS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Program ultra all inclusive

  Pro děti pobyt zdarma

  Klidné prostředí umožňující relaxaci

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.oldpalaceresort.com

4,5TripAdvisor
814 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u písečné pláže v zálivu Makadi 

Bay cca 30 km jižně od letiště a asi 33 km od centra 

Hurghady (hotelová doprava za poplatek).

VYBAVENÍ Pokoje v hlavní budově (DR), bungalovy 

na vyvýšenině nad hotelem orientované směrem 

k moři (DRB), pokoje u aquaparku (DRAQ) a bungalovy 

umístěné v hotelové zahradě v blízkosti laguny (DRLG). 

Recepce, trezor za poplatek, výtahy v hlavní budově, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte (rybí, orientální 

a italská), 3 bary, směnárna, obchůdky se suvenýry, 

krytý bazén (v zimě s možností vyhřívání), konferenční 

místnost, arkáda s obchody, lékařská služba, business 

centrum. Venku aquapark, bazén, bar u bazénu, lehátka, 

podložky, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž, pozvolný vstup do vody 

(vhodný také pro děti), sprcha a bar na pláži.

POKOJ DR/DRB/DRLG/DRAQ: koupelna/WC 

(vysoušeč vlasů), klimatizace/topení, TV/sat., minibar

(lahev vody při příjezdu), trezor zdarma, telefon a balkon.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: v rámci 

programu all inclusive 4 tenisové kurty (časově 

omezeno), fi tness, volejbal, strečink, šipky.

Za poplatek: stolní tenis, vodní lyže, jízda na banánu, 

vyjížďky na člunu s proskleným dnem, jízda na koni, 

minigolf, sauna, masáže, potápěčské centrum, 

šnorchlování, windsurfi ng, šlapadla, kajak, biliár.

ZÁBAVA Animační programy, 

pronájem aut za poplatek.

PRO DĚTI Během dne hlídání dětí (3–12 let)

za poplatek v dětském klubu, dětský bazén a dětské 

hřiště, dětské programy zdarma, aquapark.

PRO HANDICAPOVANÉ V hlavní budově 4 pokoje 

plně přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, EC/MC, Diners Club.

Hotel Tia Heights Hotel & Resort ccccc
EGYPT  HURGHADA  MAKADI BAY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

   Speciální dětský bufet 

  Odpolední snack

   Teplé a studené nápoje, místní rozlévané 
nealkoholické a alkoholické nápoje (24 hodin 
denně, dle otevírací doby jednotlivých barů)

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...............................

 DRAQ

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

BUNGALOV 
 .........................................

 DRB | DRLG

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Aquapark přímo u hotelu

  Pro středně náročnou klientelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Pro děti pobyt zdarma

  Hotel přímo u krásné písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

tiaheights.com

3,5TripAdvisor
1 393 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccc
EGYPT  HURGHADA  MAKADI BAY

POLOHA Hotel s rozsáhlým aquaparkem 

a lunaparkem situovaný za Sesterským hotelem 

Serenity Makadi Beach, cca 34 km jižně 

od letiště a asi 37 km od centra Hurghady.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

několik barů a restaurací à la carte (italská, orientální, 

asijská), pasáž s obchůdky, lékárna, konferenční 

místnost. Několik bazénů včetně dětského bazénu 

(1 bazén je v zimě s možností vyhřívání), bar 

u bazénu, lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži 

zdarma. Aquapark zdarma, lunapark za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž oddělena sesterským hotelem 

Serenity Beach (cca 600 m). Vstup do vody pro 

plavce přes molo, korálové podloží (doporučujeme 

obuv). Bar, snack bar, toalety a sprchy na pláži. 

Společné pro oba hotely. Na pláž a zpět jezdí 

cca každou půlhodinu minibus zdarma.

POKOJ DR/DRP: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek 

(lahev vody denně zdarma), trezor zdarma, balkon. 

DRX: viz DR, luxusnější, nejblíže aquaparku 

a lunaparku, set na přípravu čaje a kávy, minibar 

(doplňován denně vybranými nealkoholickými 

nápoji). FR: viz DR, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. 

Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aquapark, volejbal, 

tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek) 

a fi tness. Za poplatek: potápěčské centrum (na pláži), 

hotelové spa se saunou, párou, a masážemi, videohry, 

lunapark. Biliár a minigolf v sesterském hotelu.

ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavní 

programy (orientální a nubijská show aj.).

PRO DĚTI Dětské bazény a skluzavky, 

miniklub, hřiště, dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení během dne

  Odpolední zmrzlina, káva, čaj a zákusek

  Možnost večeře v restauraci à la carte (italské 
a orientální), určené menu, rezervace nutná

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Místní rozlévaná vína pouze během podávání 
oběda a večeře

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE (služby navíc)

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje v Royal Lounge v sesterském hotelu 
(19.00–02.00 hod.)

  Večeře v Royal Lounge à la carte restauraci

  Set na přípravu kávy a čaje

  Minibar denně doplňován nealkoholickými nápoji

  Kouření vodní dýmky (1× za pobyt)

  20minutová masáž a 30 minut intro ponoru
(obojí na osobu a pobyt)

  Možnost 1× za pobyt využít prádelnu 
(přesné info v hotelu)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..................

 DR | DRP | DRX

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHII | HHhi | HHh | HHiii | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Aquapark a lunapark 

součástí hotelu

  All inclusive v ceně

  Doprava na pláž zdarma

  Prostorné rodinné pokoje

  Možnost dokoupení ultra all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.serenity-funcity.com

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
337 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u pláže v oblasti Makadi Bay 

přibližně 37 km jižně od centra Hurghady (spojení 

hotelovým busem za poplatek) a cca 34 km od letiště.

VYBAVENÍ Hlavní budova a několik 

dvou- a třípodlažních bloků v zahradě. Vstupní 

hala s recepcí a automatem na výměnu peněz, 

hlavní restaurace, několik barů a restaurací 

à la carte (italská, orientální aj.), pasáž s obchůdky 

a konferenční místnost. V zahradě soustava 

několika bazénů, z nichž 2 jsou s mořskou vodou 

a 1 je v zimě s možností vyhřívání, dětský bazén, 

bar u bazénu. Lehátka, slunečníky, matrace 

a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž, vstup do vody 

pro plavce přes molo, korálové podloží 

(doporučujeme obuv), bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč 

vlasů, klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, 

trezor zdarma, balkon nebo terasa. DRX: viz DR,

set pro přípravu kávy a čaje, minilednička doplňována 

denně vodou a vybranými nealkoholickými nápoji, 

strana k moři. FR: viz DR, prostornější, 4 lůžka.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 

kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), fi tness, 

plážový volejbal. Za poplatek: centrum potápění 

a vodních sportů, biliár, stolní tenis, centrum zdraví 

se saunou, párou, masážemi a salonem krásy, poblíž 

hotelu se nachází golfové hřiště Madinat Makadi.

ZÁBAVA Animační programy pro děti 

i dospělé, večerní zábava (orientální show, 

núbijská show aj.), diskotéka za poplatek. 

Aquapark za poplatek v sesterském hotelu.

PRO DĚTI Dětský klub, dětské hřiště, 

hlídání dětí za poplatek, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club.

Hotel Serenity Makadi Beach ccccc
EGYPT  HURGHADA  MAKADI BAY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeře v restauraci à la carte (italské 
a orientální), určené menu, rezervace nutná

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

  Místní rozlévaná vína (pouze během podávání 
oběda a večeře)

  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj, 
zákusek a zmrzlina

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE (služby navíc)

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje v Royal Lounge (19.00–02.00 hod.)

  Večeře à la carte v restauraci Royal Lounge

  Set na přípravu kávy a čaje

  Minibar denně doplňován nealkoholickými nápoji

  Kouření vodní dýmky (1× za pobyt)

  20 minut masáže a 30 minut intro ponoru
(obojí na osobu a pobyt)

  Možnost 1× za pobyt využít prádelnu
(přesné info v hotelu)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ* 
 ................

 DR | DRP | DRX

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHhi | HHh | HHII | HHi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

* Poskytnuta bude pouze 1 přistýlka, z důvodu 

pohodlí doporučujeme rezervovat FR.

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost dokoupení ultra all inclusive

  Skvělé podmínky pro šnorchlování 

a potápění

  Pro děti pobyt zdarma

  Hotel v klidném prostředí přímo

u pláže, v blízkosti golfového hřiště

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.serenity-beach.com

3,5TripAdvisor
828 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u písečné pláže v blízkosti 

korálového útesu. Vzdálenost od Hurghady je 

38 km, od letiště 34 km. Nejbližší nemocnice 

cca 40 km, lékárna ve vedlejším hotelu.

VYBAVENÍ Hlavní budova a další postranní 

dvoupatrová křídla – vše bez výtahu. Vstupní hala 

s recepcí (trezor zdarma), směnárna, lobby bar, 

orientální terasa, hlavní hotelová restaurace v patře, 

venkovní restaurace (využívána na obědy), italská, 

rybí a arabská restaurace, lobby bar, konferenční 

místnost, lékařská služba, hotelové obchody, 

kadeřnictví. Dále 2 sladkovodní bazény, 1 bazén 

se slanou vodou, dětský bazén – brouzdaliště, bar 

u bazénů, terasa na slunění s lehátky, slunečníky, 

osuškami a podložkami zdarma, sprchy u bazénu.

PLÁŽ Vlastní krásná písečná pláž s pozvolným 

vstupem do vody přímo u hotelu. Lehátka, 

slunečníky, osušky a podložky zdarma. Sprchy 

na pláži. Bar na pláži. V moři korálový útes.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, set pro přípravu

kávy a čaje, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, 

mohou však být situovány v méně příznivé poloze. 

DRR: viz DR, 1 prostornější a modernější 

místnost umístěná v samostatném bloku.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 

kurty a squash (náčiní za poplatek), fi tness 

(od 16 let), volejbal, strečink, biliár, vodní 

pólo, stolní tenis, šnorchlování, windsurfi ng, 

šlapadla, kajak. Za poplatek: vodní lyže, jízda 

na banánu, vyjížďky na člunu s proskleným 

dnem, jízda na koni, potápěčské centrum.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje pro 

handicapované klienty v bloku rodinných pokojů.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Za poplatek: internetová kavárna,

WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Royal Azur ccccd
EGYPT  HURGHADA  MAKADI BAY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Brzká kontinentální snídaně

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Možnost večeře v arabské à la carte restauraci 
s doplatkem – rezervace nutná

  Možnost večeře také v italské restauraci 
(určené menu)

  Odpolední snack u bazénu a na pláži

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–02.00 hod.)  

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Půlnoční snack

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRR

HHHi | HHh | HHII | HHI

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře

  Výborné podmínky pro potápění

a šnorchlování

  Rodinné pokoje v klidnější části

  Široká nabídka vodních sportů

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.azur.travel

3,5TripAdvisor
263 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccd
EGYPT  HURGHADA  MAKADI BAY

POLOHA V zálivu Sharm El Arab v oblasti Makadi 

Bay, známém výbornými podmínkami pro potápění 

a šnorchlování, centrum Hurghady cca 37 km (spojení 

hotelovým minibusem za poplatek), letiště asi 34 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik barů, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte (italská, 

orientální), kadeřnictví, nákupní arkáda, konferenční 

místnost, prádelna. Venku 2 bazény (1 s možností 

vyhřívání), bar a restaurace u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

pod hotelem, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, 

bar, restaurace a sprchy na pláži. Na pláž chodník 

nebo schody, možnost hotelové dopravy.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 

klimatizace (individuálně nastavitelná), telefon, 

trezor zdarma, minibar za poplatek, TV/sat. a balkon 

s výhledem na moře. BG: viz DR, terasa s přímým 

vstupem na zahradu, možnost propojených pokojů.

BGBF: speciální pokoje pouze pro páry v první 

řadě u moře za příplatek (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 

kurty (vybavení za poplatek), stolní tenis, 

šipky, aerobik, fi tness, fotbal, plážový volejbal. 

Za poplatek: biliár, potápěčské centrum, vodní 

sporty na pláži, sauna, masáže, jacuzzi, minigolf.

ZÁBAVA Animační programy 

pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, miniklub, hřiště, 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání), skluzavky do vody.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 

v lobby a WiFi.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Odpolední lehký snack

  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina

  Denně lahev balené vody v lobby baru

WELLNESS & SPA

  Plně vybavené centrum zdraví, fi tness, masáže, 
sauna, pára, jacuzzi, lávové kameny aj.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ............................

 DR | BG

HHHI | HHh | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 BGBF

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel střední kategorie vhodný pro 

méně náročnou klientelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  U jedné z nejkrásnějších pláží oblasti

  Skvělé podmínky pro šnorchlování 

a potápění

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.nabilagrand.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POKOJ V BUNGALOVU

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

3,5TripAdvisor
684 hodnotících
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ccccc
EGYPT  HURGHADA  SOMA BAY

POLOHA Hotel zasazený do zahrady přímo 

u písečné pláže, vzdálený asi 10 km od města 

Safaga a cca 48 km jižně od centra Hurghady. 

Oblast je známá krásnými písečnými plážemi.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, automat 

na výměnu peněz, obchodní arkáda, kadeřnictví, 

hlavní restaurace, několik barů a restaurací à la carte, 

kavárna, konferenční místnost. Venku velký bazén 

s oddělenou částí pro děti, bar u bazénu, lehátka, 

matrace, slunečníky a osušky zdarma u bazénu 

i na pláži, vnitřní bazén (v zimě s možností vyhřívání).

PLÁŽ Hotel přímo u krásné dlouhé písečné pláže, 

pozvolný vstup do moře, bar a sprchy na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 

individuální klimatizace, telefon, trezor zdarma, 

minibar za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, 

TV/sat., balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. FR2: viz DR, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive 

(na vyžádání možnost polopenze).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový 

volejbal, fi tness, sauna, pára, jacuzzi.

Za poplatek: tenis, biliár, stolní tenis, centrum 

zdraví (masáže, péče o tělo), vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, miniklub, hřiště, 

animační programy pro děti, dětské menu.

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané nealkoholické nápoje, 
pivo a víno (10.00–24.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusek, lehké občerstvení 
a zmrzlina

  Možnost večeře v restauracích à la carte 
(výběr z určeného menu, rezervace nutná)

  Nealkoholické nápoje v minibaru (doplňováno) 

  1 hodina biliáru a tenisu denně/pokoj 
(rezervace nutná)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHH | HHIi | HHI

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

  Luxusní hotel pro náročné klienty

  Přímo u krásné písečné pláže

  Nabídka wellness & spa

  Vhodné pro strávení svatební cesty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.abusomaredsea.com
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4,5TripAdvisor
1 643 hodnotících



154 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Funtazie klub Palm De Soma by Caribbean ccccc
EGYPT  HURGHADA  SOMA BAY

POLOHA V zálivu Soma Bay cca 45 km 

jižně od letiště v Hurghadě, centrum Hurghady 

cca 48 km (hotelový bus za poplatek).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 

hlavní restuarace, několik dalších restaurací, 8 barů, 

nákupní arkáda. Venku bazén se skluzavkami, 

dětský bazén, bar u bazénu, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do 

vody, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar za poplatek, 

trezor zdarma, balkon nebo terasa, výhled na bazén 

nebo do zahrady, velikost pokoje 30 m2. 

DRX: viz DRS, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

beach volejbal, beach fotbal, fi tness, šipky, vodní pólo, 

multifunkční hřiště. Za poplatek: vodní sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd formou bufetu

  Večeře formou bufetu

  Odpolední snack, káva, čaj

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DRS | DRX

HHh | HHII | Hhi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná poloha 

  Hotel přímo u krásné písečné pláže

  Kvalitní služby all inclusive 

  Surfařské a potápěčské centrum

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

NOVINKA

U N
ÁS 

EX
KLU
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
845 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR (DRS)
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PROMO POKOJE

Hotel Caribbean World Resorts Soma Bay ccccc
EGYPT  HURGHADA  SOMA BAY

POLOHA V zálivu Soma Bay přibližně 

45 km jižně od letiště, centrum Hurghady cca 

48 km (hotelový shuttle bus za poplatek).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 

s oddělenou částí pro děti, několik barů, restaurace à la 

carte, kadeřnictví, nákupní arkáda, business centrum, 

salon krásy, prádelna, lékař na telefonu. V zahradě 

soustava 3 bazénů (1 v zimě s možností vyhřívání), bar 

u bazénu, dětský bazén, terasa na slunění s lehátky, 

slunečníky a osuškami zdarma, vodní skluzavky.

PLÁŽ Hotel přímo u překrásné písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře, lehátka, matrace, 

slunečníky a osušky zdarma, bar a restaurace na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, trezor zdarma, 

minibar (obsah na vyžádání a za poplatek, 

2 lahve vody zdarma při příletu), TV/sat., balkon 

nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice a 2 koupelny.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní 

tenis, plážový volejbal a fotbal, aerobik, gymnastika, 

fi tness, biliár, boccia, šipky. Za poplatek: surfařské 

a potápěčské centrum, vodní sporty na pláži, 

sauna, pára, masáže, ve vzdálenosti cca 10 km 

od hotelu se nachází golfové hřiště Cascades.

ZÁBAVA Amfi teátr, animační programy 

pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, hřiště, vodní 

skluzavky, miniklub, hlídání dětí za poplatek 

(na vyžádání), dětské menu, dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a tematické večeře formou bufetu

  Možnost večeře v italské restauraci 
(určené menu) a orientální restauraci (bufet), 
rezervace nutná

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky 
a zmrzlina pro děti

WELLNESS & SPA

  Centrum krásy a zdraví, fi tness, sauna, hammam, 
jacuzzi, různé druhy masáží aj.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHII | HHhi | Hhh | HHiii | HHii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejoblíbenějších hotelů 

v naší nabídce

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Hotel přímo u krásné písečné pláže

  Surfařské a potápěčské centrum

  Atraktivní nabídka wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.caribbeanworldresorts.com
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4,0TripAdvisor
610 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccd
EGYPT  HURGHADA  SOMA BAY

POLOHA V klidné oblasti Soma Bay / Safaga 

přibližně 47 km jižně od letiště, centrum Hurghady 

cca 50 km (hotelový shuttle bus za poplatek).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí (možnost výměny 

peněz), hlavní restaurace, italská restaurace à la carte, 

orientální kavárna, několik barů, kadeřnictví, nákupní 

arkáda, prádelna, lékař na telefonu. V zahradě 2 bazény 

pro dospělé, 2 bazény pro děti (1 pro dospělé a 1 pro 

děti v zimě s možností vyhřívání), bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Hotel přímo u dlouhé písečné pláže s velmi 

mělkým a pozvolným vstupem do moře (korálové 

podloží, doporučujeme obuv). Vstup pro plavce 

možný také po můstku. Lehátka, matrace, slunečníky 

a osušky zdarma, snack bar na pláži, sprchy u pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, trezor zdarma, 

set na přípravu kávy a čaje, minibar (2 lahve vody 

zdarma při příletu), TV/sat., balkon nebo terasa.

DRSV: viz DR, výhled na moře. DRXSV: viz DRSV, 

minibar denně doplňován zdarma vodou a vybranými 

nealkoholickými nápoji. FR: viz DR, prostornější.

FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis včetně 

vybavení (osvětlení za poplatek), stolní tenis, 

šipky, plážový volejbal, aerobik, fi tness.

Za poplatek: potápěčské centrum, vodní 

sporty na pláži, sauna, pára, masáže, biliár.

ZÁBAVA Amfi teátr, animační programy pro 

děti i dospělé, večerní programy, diskotéka.

PRO DĚTI 2 dětské bazény (1 v zimě s možností 

vyhřívání), miniklub, dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 6 pokoji 

plně přizpůsobenými pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd

INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu 

hotelu, internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Maestro.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× za pobyt možnost večeře v italské restauraci 
(určené menu), rezervace nutná

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (24 hodin denně, dle otevírací doby 
jednotlivých barů)

  Místní rozlévaná vína pouze během oběda 
a večeře

  Dopolední a odpolední snack, káva, čaj a zákusky 

  Půlnoční občerstvení

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DR | DRSV | DRXSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHhi | Hhh | HHIi | HHI

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHH | HHhii | HHhi | Hhh | HHIIi | HHii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u písečné pláže

  Skvělé podmínky pro šnorchlování 

a potápění

  Vodní sporty a potápěčské centrum

   All inclusive po celých 24 hodin

  Pro děti pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.amwajhotelsint.com
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3,5TripAdvisor
835 hodnotících
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ccccd
EGYPT  HURGHADA  SOMA BAY / SAFAGA

POLOHA Přímo u písečné pláže, město Safaga 

asi 5 km a cca 50 km jižně od letiště v Hurghadě. 

Oblast je známá krásnými písečnými plážemi 

a vynikajícími podmínkami pro windsurfi ng i potápění.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, 

směnárna, bar, hlavní restaurace, 2 restaurace

à la carte, kavárna, konferenční místnost. Venku

2 bazény (1 s možností vyhřívání), dětské brouzdaliště, 

bar u bazénu, terasa na slunění s lehátky, 

matracemi, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Přímo u krásné široké písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře, lehátka, matrace, 

slunečníky a osušky zdarma, bar a sprcha u pláže.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, trezor 

zdarma, minilednička, TV/sat., balkon nebo 

terasa, výhled na moře (může být částečný). 

DRSVJ: viz DRSV, jacuzzi na terase.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, 

vodní pólo, plážový volejbal, tenis, squash, biliár, 

stolní tenis, minigolf, šipky, fi tness, 20 minut 

masáže (za týden), 15 minut sauny (za týden).

Za poplatek: motorizované vodní sporty, šlapadla, 

windsurfi ng, rybaření, potápěčské centrum, jízda 

na koni, centrum zdraví (sauna, masáže, jacuzzi).

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, miniklub, 

hřiště, animační programy pro děti.

PRO HANDICAPOVANÉ 4 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané nealkoholické nápoje 
(24 hodin denně, na vybraných místech hotelu)

  Místní rozlévané alkoholické nápoje
(10.00–06.00 hodin)

  Odpolední káva, čaj a zákusek, lehké občerstvení 
a zmrzlina

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ....................

 DRSV | DRSVJ

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  20 minut masáže a 15 minut 

sauny zdarma

  Pro děti pobyt zdarma

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Cenově výhodná nabídka 

pro méně náročnou klientelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.shamshotels.com
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3,5TripAdvisor
25 hodnotících



162 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Funtazie klub Sol Y Mar Paradise Beach cccc
EGYPT  HURGHADA  SOMA BAY / SAFAGA

POLOHA U pláže cca 40 km jižně od letiště 

v Hurghadě, město Safaga asi 5 km.

VYBAVENÍ Obytné bloky v krásné vzrostlé zahradě. 

Vstupní hala s recepcí, automat na výměnu peněz, 

hlavní restaurace, několik barů, restaurace à la carte 

(italská, rybí), obchůdky se suvenýry. Bazén a dětský 

bazén, bar u bazénu, terasa na slunění s lehátky, 

slunečníky a osuškami zdarma, dětské hřiště.

PLÁŽ Krásná písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře. Slunečníky, lehátka 

a osušky zdarma. Bar u pláže, sprchy.

POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, trezor zdarma, 

minibar (lahev vody při příjezdu zdarma), TV/sat.,balkon 

nebo terasa, velikost pokoje 24 m2. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. DRP: viz DR, mohou však být 

situovány v méně příznivé poloze. FR: viz DR, 

prostornější, velikost pokoje 32 m2. FRPV: viz FR, 

výhled na bazén. VI: viz DR, 2 ložnice, velikost pokoje 

62 m2. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 

(osvětlení za poplatek), stolní tenis, fi tness, 

maxišachy, šipky, plážový volejbal, boccia.

Za poplatek: biliár, minigolf, potápěčské 

centrum, vodní sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: 150 MB internetu (WiFi 

na pokojích a ve vybraných částech hotelu, počítač 

u recepce). Za poplatek: nad rámec 150 MB.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.30–11.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.)

  Místní rozlévané nealkoholické 
a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj zákusek, zmrzlina pro děti

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, pára, jacuzzi, 
masáže, salón krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ..................................

  FR | FRPV

HHhi | HHH | Hhiii | HHIi | HHi

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHhi | HHH | Hhiii | HHIi | HHi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program all inclusive 

  Přímo u krásné pláže 

  Prostorné rodinné pokoje 

  Pro děti pobyt zdarma

 Pro nenáročné klienty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

Hotel Funtazie klub Sol Y Mar Paradise Beach Hotel Funtazie klub Sol Y Mar Paradise Beach Hotel Funtazie klub Sol Y Mar Paradise Beach cccccccccccc
EGYPT  HURGHADA  SOMA BAY / SAFAGA

PROMO POKOJE
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3,5TripAdvisor
300 hodnotících

RODINNÝ POKOJ (FR)
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Marsa Alam není tolik turisticky vytížené středisko 

jako ostatní známá egyptská letoviska, bude se 

tedy líbit především vyznavačům klidné dovolené. 

Stejně jako většina egyptských destinací nabízí 

i Marsa Alam přímo přepychové podmínky pro 

potápění a šnorchlování. Pokud vás na dovolené 

omrzí pobyt na plážích a objevování podmořského 

světa, můžete využít některý z hojně nabízených 

výletů za starověkými památkami z dob faraonů.

CHARAKTERISTIKA

Letovisko Marsa Alam leží na jihu pevninského pobřeží Rudého moře. Ještě nedávno 

byste zde našli malou rybářskou vesničku, ale k rozvoji cestovního ruchu přispělo vybu-

dování nového mezinárodního letiště, dokončeného v r. 2001. Marsa Alam je nejjižněji 

položeným střediskem v Egyptě a díky jeho poloze je tu teplé počasí i v podzimních 

a zimních měsících. V úrodném pásu Nilu se daří palmě datlové, ale také banánovníkům, 

olivovníkům, vinné révě a tabáku. Egypťané chovají jako užitková zvířata osly, velbloudy, 

kozy, ovce, drůbež a vodní buvoly, které využívají pro pomoc v zemědělství. V pouštích žije 

hyena žíhaná, fenek a pouštní zajíc. Na území Egypta lze pozorovat na 300 druhů ptáků.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Port Ghalib je nově se rozvíjející moderní přístavní městečko budované v zátoce Marsa 

Mubarak. Stavba tohoto moderního resortu je v souladu s ekologickým přístupem 

k životnímu prostředí. Naleznete zde téměř desítku čtvrtí, mezinárodní soukromý přístav 

pro cca 1 000 lodí, přes dvě desítky hotelů, golfové hřiště, jachtařský klub. Nachází se tu 

také velké množství restaurací, kaváren a malých obchůdků. Z přístavu vyplouvá ponorka 

Seascope, z níž můžete pozorovat bohatý podmořský život. Pokud se vám nechce vydá-

vat za historií do vnitrozemí, pak se vypravte na ostrov Hamata zhruba 100 km jižně 

od Marsa Alam. Jde o jedno z nejkrásnějších potápěčských míst v této oblasti. 

PRAKTICKÉ TIPY

Pro potápění doporučujeme 20 kilometrů vzdálený útes Elphinstone, který vyhledávají 

milovníci stěnových ponorů. Kvůli velké hloubce ponoru vyžaduje tento útes zkušené 

potápěče. Naleznete tu rozmanité druhy podvodní fauny – barakudy, skaláry, murény, 

někdy též žraloka lagunového, žraloka černoploutvého a kladivouny.

V Egyptě si určitě nenechte ujít nakupování. Známou věcí je, že se o ceně smlouvá. 

Obchodník obvykle dá první nabídku velmi vysoko a čeká, že se o částce budete dohado-

vat. Výrobky ze zlata a stříbra mají nádech Orientu a dají se koupit za dobré ceny. Domov 

ozvláštní tepaný výrobek z kvalitní egyptské mosazi. V Egyptě se zpracovávají velmi kva-

litní kůže, proto neváhejte s nákupem sandálků, brašen či náramků. V Marsa Alam je 

k dostání ta nejkvalitnější bavlna. Na trzích najdete mnoho zajímavých košil a pašmín. 

Dobrodružným povahám doporučujeme vypůjčit si čtyřkolky a vydat se do hornaté pouště 

prozkoumat opuštěné zlaté doly. Vádím Hammamat, kde naleznete staré doly, kdysi vedla 

význačná obchodní cesta, která spojovala Luxor s Rudým mořem a Hedvábnou stezkou.

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA

Vydejte se na půldenní výlet pod vodní hladinu ponorkou Seascope. Přes panoramatické 

okno budete pozorovat krásy podmořského světa Rudého moře v bezpečném a klimati-

zovaném prostředí ponorky.

Celodenní lodní výlet do Dolphin House je určen hlavně příznivcům podmořského světa. 

Zavede vás k jedinečným korálovým útesům cca 60 km jižně od letiště Marsa Alam. Tato 

lokalita patří k těm nejhezčím a nejvyhledávanějším na pobřeží Rudého moře. Čeká vás 

šnorchlování v oblasti, kde se vyskytují delfíni.

Potápění v průzračném mořiv

TO NEJLEPŠÍ Z MARSA ALAM

 Rozlehlé pláže s klidnou hladinou díky korálové bariéře

 Pestrý podmořský svět jako stvořený k potápění

 Méně rušné středisko ideální pro klidnou dovolenou
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0 250 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 31 32 34 35 32 30

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 26 29 31 30 29 26

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

CHRÁM V KARNAKU  Největší chrámový komplex v celém Egyptě s proslulou 
sloupovou síní, svatým jezerem a hieroglyfy. ABU DABBAB  Místo s nádhernou 
pláží je považováno za jednu z nejkrásnějších oblastí pro šnorchlování a potápění 
v Egyptě. PYRAMIDY V GÍZE  Tajemné hrobky vládců Staré říše, jediný ze sedmi 
divů světa, který se zachoval. Zvláště působivé je večerní představení „Světlo a zvuk“. 
KÁHIRA  Mezi nejnavštěvovanější místa patří tzv. Alabastrová mešita, ale také bazar. 
Nachází se tu Egyptské muzeum – nejucelenější sbírka artefaktů z archeologických 
průzkumů egyptologů z celého světa. EL QUSEIR  Historické městečko se zbytky 
otomanské tvrze a promenádou s množstvím kaváren a obchůdků. PODMOŘSKÝ 
SVĚT  Rudé moře se svými korálovými formacemi patří mezi nejznámější 
a nejkrásnější lokality pro potápění a šnorchlování na světě. E
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 

Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Celodenní lodní výlet je 

určen hlavně obdivovatelům 

podmořského světa

Zavede vás k jedinečným korálovým úte-

sům cca 60 km jižně od letiště Marsa 

Alam. Tato lokalita patří k těm nejhezčím 

a nejvyhledávanějším na pobřeží Rudého 

moře. Čeká vás šnorchlování v oblasti, 

kde se vyskytují delfíni – jejich přítomnost 

není garantována. V ceně je zahrnuto 

zapůjčení šnorchlovacích potřeb a oběd 

(včetně nápojů) na lodi.

Být v Egyptě a nenavštívit pyramidy by bylo stejné jako být v České republice a nevidět Karlův most. 

Pokud jste je ještě neviděli, máte nyní možnost. Za památkami se s námi můžete podívat také do města 

Luxor, Asuán, Abú Simbel nebo El Quseir. Chcete poznat poušť? Udělejte si výlet za beduíny. Zábavu 

a dobrodružství si zase užijete v zábavních parcích nebo při cestě za poznáním podmořského světa.

  Poznejte nejkrásnější 

město na Nilu

Asuán byl v minulosti významným obchod-

ním střediskem, kde se nacházel největší 

trh se slonovinou. Je považován za nejkrás-

nější město na Nilu a proslavil se zejména 

čerstvým kořením a exotickými čaji. 

Na tomto výletě vás čeká prohlídka 

Asuánské přehrady s plochou 6 000 km2 

a délkou 500 km. Dále navštívíte chrám 

ve Fílé, nedokončený obelisk a projedete 

se na feluce po Nilu. Cena zahrnuje oběd 

(bez nápojů).

  Nenechte si ujít největší 

aquapark v Egyptě, který 

skrývá 20 různých atrakcí

Cena zahrnuje dopravu, vstupné, oběd 

a nealkoholické nápoje. Vhodné pro kaž-

dého, doporučujeme rodinám s dětmi.

  Adrenalinový dvouhodinový 

výlet nabízí zážitek z jízdy 

na čtyřkolkách v poušti

Kromě dobrodružství na čtyřkolkách 

navštívíte také beduínskou vesnici 

a poznáte obyčejný život v poušti. 

Z bezpečnostních důvodů výlet není určen 

pro děti do 16 let!

  Navštivte jediné rušné 

městečko v této části Egypta, 

kde můžete i výhodně nakoupit

Městečko leží zhruba 80 km severně 

od letiště. Uvidíte mešitu (bez vstupu), 

kostel a množství obchůdků na místním 

pravém trhu, kde můžete smlouvat. 

Historie města je spojena s královnou 

Hatšepsut, která se odsud vydala na svoji 

slavnou cestu do země Punt. 

Místo bylo do 10. století největším 

přístavem Rudého moře. Roku 1869 

zažilo po otevření Suezského průplavu 

úpadek. Ve městě je osmanská pevnost 

z 16. století.

Město El Quseir – city tour od 20 €

Quad safari od 40 €

Aquapark od 40 €

Asuán – jednodenní výlet od 2 900 Kč

Dolphin House od 55 €
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Malé historické městečko El Quseir s původní místní atmosférou, se zbytky otomanské 

tvrze a množstvím kaváren a obchůdků. V oblasti vyrostlo jen několik hotelů, které zpra-

vidla nabízejí shuttle bus do centra. Oblast je ideálním místem pro strávení odpočin kové 

dovolené. 

1   Hotel Radisson BLU Resort ccccc str. 170

2   Hotel Rohanou Beach Resort cccc str. 177

3   Hotel Three Corners Pensée Beach Resort cccc str. 194

4   Hotel Funtazie klub Lti Akassia Beach ccccc str. 174

5   Hotel Coral Hills Resort cccc str. 193

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 40–50 minut

11El Quseir / Marsa Alam

 Aquapark  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

V Marsa Alam nenajdete žádné centrum města, jako je například v Hurghadě. Oblast je 

vyhlášeným místem pro potápěče, milovníky šnorchlování a klidné dovolené.

6   Hotel Resta Grand Resort ccccc str. 176

7   Hotel Tulip Resort cccc str. 187

8   Hotel Concorde Moreen 

Beach Resort & Spa ccccc str. 172

9   Hotel Three Corners Happy Life Resort cccc str. 195

q   Hotel Blue Reef Resort cccc str. 189

  w   Hotel Hilton Nubian Resort ccccc str. 169

e   Hotel Brayka Bay Resort ccccd str. 184

r   Hotel Royal Brayka Resort ccccd str. 181

t   Hotel Funtazie klub Brayka Lagoon ccccd str. 182

y   Hotel Aurora Bay – Marsa Alam cccc str. 188

u   Hotel Laguna Beach Resort cccc str. 190

i   Hotel Floriana Dream Lagoon ccccc str. 178

o   Hotel Floriana Emerald Lagoon cccc str. 180

p   Hotel Floriana Garden Lagoon ccccc str. 179

aa   Hotel Fantazia Resort ccccd str. 186

ss   Hotel Shams Alam Resort cccc str. 192

44
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Port Ghalib je svět sám pro sebe. Je to nově se 

rozvíjející moderní přístavní městečko budované 

podél 3,5 km pobřeží v zátoce Marsa Mubarak 

na celkové rozloze 8 milionů m2.

Stavba tohoto moderního resortu je zcela v souladu s ekologickým přístupem k životnímu 

prostředí. Nachází se zde mezinárodní soukromý jachetní přístav s prostorem až pro 

1 000 jachet, přes dvě desítky hotelů, golfové hřiště, jachtařský klub, velké množství 

restaurací, kaváren, nákupní promenády s obchody, nemocnice poskytující péči na nej-

vyšší úrovni, moderní mezinárodní plně vybavené kongresové centrum, Six Senses Spa 

s luxusními lázeňskými procedurami, sportovní zázemí.

 Port Ghalib je výbornou volbou pro strávení jedinečné dovolené.



169

E
G

Y
P

T
 –

 M
A

R
S

A
 A

L
A

M

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V klidné oblasti cca 400 m od světoznámé 

pláže Abu Dabbab a cca 30 km od letiště Marsa Alam.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 

7 restaurací, nákupní galerie, lékárna, kadeřník.  

V zahradě 4 bazény (2 v zimním období vyhřívané), 

bar u bazénu, bar na pláži, lehátka, slunečníky 

a osušky u bazénu a na hotelové pláži zdarma.

PLÁŽ Přímo u hotelu moře s korálovým 

podložím (od bazénu jezdí vláček), vstup do moře 

zde není povolen, písečný vstup do moře je pak 

vzdálen necelých 400 m od hotelu. Lehátka, 

slunečníky a osušky na hotelové pláži zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, 

minibar (láhev vody při příjezdu zdarma), trezor, 

balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, strana 

k moři. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, plážový 

volejbal, stolní tenis, vodní pólo, šipky, fi tness. 

Za poplatek: potápění, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy pro děti a dospělé.

PRO DĚTI Miniklub, dětské hřiště, 

minidisko, dětské menu.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 

k dispozici pokoje pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek, 

vysokorychlostní internet na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Hilton Nubian Resort ccccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Dopolední a odpolední lehký snack

  Pozdní večeře

  Odpolední zmrzlina

   Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (09.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHH | HHHi | HHIi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Poloha přímo u krásné pláže

  Klidná dovolená

  Kvalitní program all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-

marsa-alam-nubian-resort-RMFHIHI/index.html

4,5TripAdvisor
2 669 hodnotících
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PROMO POKOJE

Hotel Radisson BLU Resort ccccc
EGYPT  MARSA ALAM  EL QUSEIR

POLOHA Přímo u 800 m dlouhé písečné pláže. 

Centrum El Quseir cca 5 km, letiště vzdáleno cca 80 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a několik přilehlých budov 

v zahradě. Lobby s recepcí a barem, menší nákupní 

pasáž, konferenční místnost, hlavní restaurace, 

2 restaurace à la carte (středomořská a orientální), 

restaurace u bazénu, orientální kavárna. Venku 

2 bazény s oddělenou částí pro děti (v zimě vyhřívané), 

bar u bazénu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ 800 m dlouhá písečná pláž přímo 

u hotelu, část pláže s písečným vstupem 

vhodným pro děti. V moři korál (doporučujeme 

obuv), možnost využít mola pro plavce.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, trezor zdarma, TV/sat.,

minibar za poplatek, balkon nebo terasa. Hotel 

umožňuje ubytování 2 dospělých + 2 dětí, poskytuje 

však pouze 1 přistýlku. DRSV: viz DR, výhled na moře.

FR2: viz DR, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní gymnastika, 

fi tness, tenis (během dne), plážový volejbal, 

basketbal, fotbal, šipky, boccia, stolní tenis. 

Za poplatek: osvětlení tenisových kurtů, biliár, 

šnorchlování, potápění, možnost zajištění jízdy 

na koních a velbloudech, potápěčské centrum.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (pro děti 

4–12 let), dětské hřiště, hlídání dětí za poplatek, 

dětské menu a židličky v restauraci.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik pokojů 

plně přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby 

a ve vybraných částech hotelu. WLAN na pokojích. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

 Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

 Pozdní kontinentální snídaně

 Sleva v restauracích à la carte

  Místní nealkoholické nápoje servírované 
(09.00–23.00 hod.)

  Místní alkoholické nápoje servírované 
(12.00–23.00 hod.)

 Odpolední lehké občerstvení, káva, čaj a zákusek

 30min. masáž/pobyt/dospělá osoba

 Sauna, pára, jacuzzi

WELLNESS & SPA

  Wellness centrum zahrnuje saunu, fi tness, parní 
lázně s terasou na slunění, masáže a kosmetiku, 
možnost objednat různé druhy relaxačních balíčků 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHII | HHhi | HHIIi | HHIi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel se stálou klientelou vhodný 

i pro náročné klienty– kvalitní 

nabídka wellness & spa

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Romantické prostředí vhodné 

pro svatební cesty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.radissonblu.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
1 044 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

PROMO POKOJE

Hotel Concorde Moreen Beach Resort & Spa ccccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

POLOHA V krásné zahradě přímo u dlouhé 

písečné pláže cca 26 km jižně od letiště. 

Městečko Marsa Alam je vzdáleno asi 42 km, 

vyhlášená pláž Abu Dabbab necelých 6 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, lobby bar, 

konferenční místnost, pasáž s obchody. Venku 

2 bazény (v zimě 1 s možností vyhřívání), 

2 bazény pro děti (v zimě 1 s možností vyhřívání), 

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž se vstupem do moře přes 

korál se nachází přímo u hotelu (k dispozici molo), 

pro vstup do moře doporučujeme obuv. Lehátka 

a slunečníky zdarma, bar v blízkosti pláže.

POKOJ DR/DRP: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor zdarma, minilednička, telefon, TV/sat., 

set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře. DRBF: viz DR,

nejblíže k moři. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: multifunkční 

hřiště, biliár, plážový volejbal, fi tness, stolní tenis, 

šipky, šachy. Za poplatek: potápěčské centrum.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětské židličky v restauraci, dětský klub, 

dětské hřiště, dětský bazén, dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 

k dispozici několik bezbariérových pokojů.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu, 

internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Zmrzlina

  Občerstvení během dne

WELLNESS & SPA

  Moderně zařízené spa centrum

  Za poplatek: různé druhy zábalů, masáže, 
relaxační balíčky, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, jacuzzi, kosmetický salon

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ......

 DR | DRP | DRSV | DRBF

HHH | HHhi | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHhii | HHhi | HHh | Hhiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásný korál přímo u hotelu

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Pobyt pro děti zdarma

  V klidném prostředí přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.concorde-hotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
1 644 hodnotících



174 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Funtazie klub Lti Akassia Beach ccccc
EGYPT  MARSA ALAM  EL QUSEIR

POLOHA Přímo u dlouhé písečné pláže cca 

26 km jižně od El Quseir (hotelová doprava 

za poplatek) a cca 49 km severně od letiště Marsa 

Alam. Lékařská služba u hotelového resortu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 

hlavní restaurace, mezinárodní a rybí restaurace 

à la carte, několik obchodů se suvenýry, směnárna, 

lékař, lékárna. Venku 5 bazénů (2 bazény s možností 

klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma. 

Možnost využití veškerého vybavení vedlejšího 

hotelu Club Calimera Akassia Swiss Resort.

PLÁŽ Krásná dlouhá písečná pláž, část pláže 

s písečným vstupem do moře vhodným pro děti, 

pro plavce vstup možný také přes molo, vhodné pro 

potápění a šnorchlování, bar na pláži, sprchy a toalety 

u pláže. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar za poplatek 

(nápoje na vyžádání), set na přípravu kávy a čaje, 

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

SU: prostornější, ložnice oddělená od obývacího 

pokoje, ultra all inclusive (k all inclusive programu 

možnost bezplatného využití restaurací à la 

carte bez objednání). FR2: viz DR, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

venkovní jacuzzi, tenisové kurty (osvětlení a vybavení 

za poplatek), plážový volejbal a stolní tenis.

Za poplatek: čtyřkolky, potápěčské centrum, půjčovna 

kol, lukostřelba, jízda na koni nebo velbloudu, biliár, 

centrum zdraví se saunou, párou a masážemi.

ZÁBAVA Denní a večerní animační program 

v části Club Calimera Akassia Swiss Resort.

PRO DĚTI Dětský bazén, aquapark. V části Club 

Calimera Akassia Swiss Resort miniklub a dětské hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek 

s hotelovým PC, WiFi. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–22.00 hod.)

  Dopolední lehké občerstvení (10.00–12.00 hod.)

  Odpolední snack, káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.) 

  Noční snack (23.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HH | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHhhii | HHhhi | HHhh | HHhiii | HHhii |

HHhi | HHh | HHiiii | HHiii | Hhii | HHi

SUITE 
 ..............................................................

 SU

HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Největší aquapark v Marsa Alam, 

vstup zdarma

  Kvalitní program all inclusive

  Hotel pro náročné klienty

  Hezké šnorchlování u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.akassia.com
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4,0TripAdvisor
1 014 hodnotících

RODINNÝ POKOJ (FR2)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u pláže cca 69 km jižně od městečka 

El Quseir a asi 6 km severně od letiště. Port Ghalib 

cca 8 km (hotelová doprava za poplatek).

VYBAVENÍ Hlavní budova a dvoupodlažní obytné 

bloky zasazené v udržované zahradě. Vstupní hala 

s recepcí a automatem na výměnu peněz, několik 

barů, à la carte restaurací (středomořská, asijská 

a rybí kuchyně), konferenční centrum, nákupní arkáda. 

Venku rozlehlá soustava bazénů, dětský bazén, 

bar u bazénu. Lehátka, matrace, slunečníky 

a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže se vstupem do moře 

přes můstek (doporučujeme obuv do vody), vhodné 

pro potápění a šnorchlování. Bar a sprchy na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minilednička (denně doplňována zdarma 2 lahvemi 

vody), set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. 

Hotel umožňuje v dvoulůžkovém pokoji ubytovat 

až 2 dospělé + 2 děti, to však z důvodu pohodlí 

doporučujeme spíše v rodinných pokojích.

DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šipky, 

plážový volejbal a stolní tenis. Za poplatek: tenisové 

kurty sousedního hotelu Resta Reef, potápěčské centrum, 

biliár, centrum zdraví se saunou a masážemi, salon krásy.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

a sportovní programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 

miniklub, minidisko, dětský bufet při večeři.

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, AMEX.

Hotel Resta Grand Resort ccccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně, pozdní večeře

  Odpolední snack, káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHii | HHhi | HHh | HHiii | HHii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive

 Pobyt pro děti zdarma

  Hotel umístěný v klidném prostředí

 Přímo u pláže

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.restahotels.com

4,0TripAdvisor
1 698 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Rohanou Beach Resort cccc
EGYPT  MARSA ALAM  EL QUSEIR 4,0TripAdvisor

61 hodnotících

POLOHA Na klidném místě přímo u písečné pláže. 

Centrum El Quseir cca 10 km, letiště přibližně 65 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bary, hlavní restaurace, 

2 à la carte restaurace, obchody, salon krásy, konferenční 

prostory. Venku bazény, dětský bazén, bar u bazénu, 

lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž v několika menších zálivech, vstup 

do moře přes korál (doporučujeme obuv do vody), molo 

usnadňující vstup do moře. Bar a sprcha u pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 

TV/sat., telefon, trezor zdarma, minilednička (lahev 

vody při příletu), balkon nebo terasa. DRP: viz DR, bez 

balkonu/terasy. DRSV: viz DR, výhled na moře. FR2: viz DR, 

2 ložnice (může být bez balkonu/terasy). SU: viz DR, 

ložnice a obývací pokoj (může být bez balkonu/terasy).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, plážový

volejbal, šipky, boccia. Za poplatek: potápěčské 

centrum, vodní sporty, wellness centrum s jacuzzi 

a masážemi.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, 

hřiště, dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na recepci.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně, odpolední a večerní snack
  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje, káva, čaj (10.00–24.00 hod.)

  20% sleva v rybí a italské à la carte restauraci

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHHI | HHHH | HHhii | HHhi | HHh | Hhii

SUITE 
 ..............................................................

 SU

HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s příjemnou atmosférou

  Velmi dobrý poměr ceny a kvality

  Vynikající podmínky 

pro šnorchlování

  Přímo u pláže

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.rohanou.com

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0

POLOHA Komplex 4 sesterských hotelů přímo 

u dlouhé písečné pláže cca 87 km jižně od letiště 

a asi 20 km od městečka Marsa Alam.

VYBAVENÍ Ubytování v dvou- a třípodlažních vilách 

umístěných v krásné zahradě. Vstupní hala s recepcí, 

bary, hlavní restaurace s velkou terasou, obchůdky, 

hotelový lékař. Venku soustava 5 bazénů (2 s možností 

vyhřívání), dětský bazén, bar u bazénu, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž se vstupem do moře

částečně přes korál (doporučujeme obuv do vody), 

v moři přírodní bazény (vhodné také pro děti). 

Bar a sprcha na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal 

a fotbal, lukostřelba, stolní tenis, windsurfi ng, kánoe, 

biliár, fi tness v sesterském hotelu Garden Lagoon. 

Za poplatek: potápěčské centrum, kiting, Beauty 

centrum s tureckými lázněmi, masážemi a kadeřnictvím.

ZVLÁŠTNOSTI Resort se řídí svým vlastním časem, 

který se od egyptského liší až o 2 hodiny. Klienti 

mohou využívat rovněž bary na pláži a u bazénů 

sesterských hotelů v rámci resortu Floriana.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, 

dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 

a WiFi na vybraných místech hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

ccccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (09.00–24.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  All inclusive v ceně

  Velmi dobrý poměr ceny a kvality

  Možnost šnorchlování

  Přímo u hezké pláže

TripAdvisor
1 752 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.marsaalam.settemari.it

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Komplex 4 sesterských hotelů přímo 

u dlouhé písečné pláže cca 87 km jižně od letiště 

a asi 20 km od městečka Marsa Alam.

VYBAVENÍ Ubytování v dvou- a třípodlažních 

vilách umístěných v krásné zahradě a kolem bazénů. 

Vstupní hala s recepcí, obchůdky a hotelový lékař 

(vše společné s hotelem Dream Lagoon), bary, 

hlavní restaurace. Venku 2 bazény (1 s částí pro 

děti a s možností vyhřívání), bar u bazénu, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž se vstupem do moře 

částečně přes korál (doporučujeme obuv do vody), 

v moři přírodní bazény (vhodné také pro děti). Bar 

a sprcha na pláži. Pláž je vzdálena cca 350 metrů 

(přes zahradu hotelu Dream Lagoon, který 

je s Garden Lagoon propojen).

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal 

a fotbal, lukostřelba, stolní tenis, windsurfi ng, 

kánoe, biliár, fi tness. Za poplatek: potápěčské 

centrum, kiting, Beauty centrum s tureckými 

lázněmi, masážemi a kadeřnictvím.

ZVLÁŠTNOSTI Resort se řídí svým vlastním časem, 

který se od egyptského liší až o 2 hodiny. Klienti 

mohou využívat rovněž bary na pláži a u bazénů 

sesterských hotelů v rámci resortu Floriana.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy.

PRO DĚTI Oddělená část bazénu pro děti, 

miniklub, dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 

a WiFi na vybraných místech hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Floriana Garden Lagoon ccccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (09.00–24.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  All inclusive v ceně

  Velmi dobrý poměr ceny a kvality

  Možnost šnorchlování

  V bezprostřední blízkosti 

hezké pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.marsaalam.settemari.it

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Komplex 4 sesterských hotelů přímo 

u dlouhé písečné pláže cca 87 km jižně od letiště 

a asi 20 km od městečka Marsa Alam.

VYBAVENÍ Klidný menší hotel tvořený několika 

dvoupodlažními vilami umístěnými v krásné zahradě. 

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace, 

à la carte restaurace s výhledem na moře, obchůdky, 

hotelový lékař. Venku 2 bazény (1 s možností 

vyhřívání), dětský bazén, bar u bazénu, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž se vstupem 

do moře částečně přes korál (doporučujeme obuv 

do vody), v moři přírodní bazény. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: u sesterského 

hotelu Dream Lagoon plážový volejbal a fotbal, 

lukostřelba, stolní tenis, windsurfi ng, kánoe, biliár, 

fi tness v sesterském hotelu Garden Lagoon. 

Za poplatek: potápěčské centrum, kiting. 

Beaty centrum s tureckými lázněmi, masážemi 

a kadeřnictvím v sesterském hotelu Dream Lagoon.

ZVLÁŠTNOSTI Resort se řídí svým vlastním časem, 

který se od egyptského liší až o 2 hodiny. Klienti 

mohou využívat rovněž bary na pláži a u bazénů 

sesterských hotelů v rámci resortu Floriana.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

a zábavné programy.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 

a WiFi na recepci.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

4,0
Hotel Floriana Emerald Lagoon cccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

TripAdvisor
505 hodnotících

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.marsaalam.settemari.it

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (09.00–24.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HH | H

H osoba od 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 80 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  All inclusive v ceně

  Velmi dobrý poměr ceny a kvality

  Možnost šnorchlování

  Přímo u hezké pláže

  Pouze pro osoby od 14 let

NOVINKA



181

E
G

Y
P

T
 –

 M
A

R
S

A
 A

L
A

M

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel přímo u dlouhé písečné pláže 

cca 20 km severně od městečka Marsa Alam 

a cca 47 km jižně od letiště Marsa Alam.

VYBAVENÍ Hlavní budova a několik bloků budov 

v zahradě a okolo bazénů. Vstupní hala s recepcí, 

hlavní restaurace, orientální restaurace à la carte, 

možnost využít se slevou restauraci à la carte 

v sousedním hotelu Brayka Bay, několik barů, 

beduínský stan s vodními dýmkami, obchod se 

suvenýry, konferenční sál, 3 venkovní bazény (1 v zimě 

vyhřívaný a 1 s tobogany), dětský bazén, bar u bazénu. 

Lehátka, matrace, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž v zálivu s pozvolným 

písečným vstupem do moře. U hotelu i korál vhodný 

ke šnorchlování a potápění. Bar a sprcha na pláži.

POKOJ DR: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor, minibar za poplatek (lahev 

vody při příletu), telefon, trezor, TV/sat., balkon 

nebo terasa. DRXSV: viz DR, výhled na moře.

DRXBF: viz DR, nejblíže k pláži, prostornější. FR2: viz DR,

oddělená ložnice (v menší ložnici není klimatizace).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fotbal, tenis 

(osvětlení a vybavení za poplatek), basketbal – vše 

společné s hotelem Brayka Bay; dále biliár, fi tness, 

stolní tenis, plážový volejbal, šipky. Za poplatek: vodní 

sporty na pláži, potápěčské centrum, jízda na koních 

a velbloudech (vše ve vedlejším hotelu Brayka Bay).

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, vodní skluzavky 

hotelu Brayka Lagoon, dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi 

v lobby, internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

ccccd
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

   Místní rozlévané víno (během podávání oběda 
a večeře)

  Odpoledne káva, čaj a zákusek

  Občerstvení během dne

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: spa centrum nabízí bohatý výběr 
různých programů na snížení váhy, relaxačních 
programů, masáží a zábalů, saunu, parní lázně, 
kadeřnictví

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DR | DRXSV 

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............................

 DRXBF

HHHI | HHII | HHI | HH

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHH | HHHI | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vodní skluzavky pro děti

  Pobyt až pro 3 děti zdarma

 Vhodné pro náročné klienty

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.braykaresorts.com

4,0TripAdvisor
638 hodnotících



182 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Funtazie klub Brayka Lagoon ccccd
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

POLOHA Přímo u pláže cca 20 km severně 

od městečka Marsa Alam a asi 47 km jižně 

od letiště. Nemocnice cca 7 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a několik bloků 

budov okolo bazénů. Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, italská a středomořská à la carte 

restaurace, několik barů, konferenční místnost, 

velký bazén, dětský bazén, bar u bazénu. Lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénů i na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž v zálivu u Zee Brayka 

Bay s pozvolným písečným vstupem. 

U hotelu také korál vhodný ke šnorchlování 

a potápění. Bar a sprcha na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor zdarma, minibar za poplatek, 

lahev vody při příjezdu zdarma, telefon, TV/sat., 

balkon nebo terasa, velikost pokoje 25 m2. 

DRXSV: viz DR, výhled moře. DRXSF: viz DR, 

prostornější, nejblíže k moři, velikost pokoje 35 m2. 

FR2: viz DR, 2 ložnice, velikost pokoje 50 m2. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fotbal, tenis 

(osvětlení a vybavení za poplatek), basketbal – vše 

v sesterském hotelu Zee Brayka Bay; biliár, fi tness, 

stolní tenis, šipky, boccia, plážový volejbal. 

Za poplatek: velké potápěčské centrum, centrum 

zdraví, jízda na koni a velbloudu (vše v Zee Brayka Bay).

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

a zábavné programy, občas diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, vodní skluzavky, miniklub, 

hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi ve veřejných 

prostorách hotelu, internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

  Místní rozlévaná vína – pouze během oběda 
a večeře

  Odpolední káva, čaj a zákusky

  Občerstvení během dne

  Zmrzlina

WELLNESS & SPA

  Spa centrum společné se sesterským hotelem 
Zee Brayka Bay

  Za poplatek: bohatý výběr různých programů 
na snížení váhy, relaxačních programů, masáží 
a zábalů, sauna, parní lázně, kadeřnictví

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DR | DRXSV

HHH | Hhi | Hh | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............................

 DRXBF

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHH | Hhhi | Hhh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

 Hotel s programem all inclusive

  Pro děti pobyt zdarma

 Přímo u pláže 

   Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.braykaresorts.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

RODINNÝ POKOJ (FR2)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccd
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

POLOHA Přímo u písečné pláže v zálivu 

cca 20 km severně od městečka Marsa 

Alam a 47 km jižně od letiště.

VYBAVENÍ Hlavní budova a mnoho dvou- až 

třípatrových bloků v krásné zahradě. Vstupní hala 

s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte (italská, rybí), orientální kavárna, 

konferenční sál, vnitřní bazén, nákupní arkáda, 

lékařská služba. V zahradě dva bazény (jeden 

v zimě vyhřívaný), dětský bazén se skluzavkami, 

snack bar u bazénu. Lehátka, matrace, slunečníky 

a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž v zálivu, písečný vstup 

pozvolna přechází v korál (doporučujeme obuv 

do vody), pláž vhodná i pro děti. Dobré podmínky pro 

potápění a šnorchlování, sprcha a bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 

(lahev vody při příletu), trezor (zdarma na pokoji 

nebo v lobby), balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. FR2: viz DR, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

biliár, stolní tenis, 2 tenisové kurty (osvětlení 

a vybavení za poplatek), plážový volejbal 

a fotbalové hřiště. Za poplatek: potápěčské 

centrum, vodní sporty, centrum zdraví se saunou, 

párou, jacuzzi a masážemi, jízda na koni.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, občas diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, 

dětská postýlka, hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby,

internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpoledne lehké občerstvení, káva, čaj a zákusek

   Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

   Místní rozlévané víno 
(během podávání oběda a večeře)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHHI | HHH | HHII | HHI | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHHII | HHHHI | HHHH | HHHIII | HHhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální pro rodiny s dětmi

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Pro děti pobyt zdarma

   Vhodné pro seniory

  Přímo u krásné písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.braykaresorts.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
812 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u dlouhé písečné pláže 

přibližně 25 km jižně od městečka Marsa 

Alam, letiště je vzdáleno 91 km.

VYBAVENÍ Několik nízkých dvoupodlažních 

bloků v zahradě. Vstupní hala, recepce, směnárna, 

hlavní restaurace, italská restaurace à la carte 

(za poplatek, rezervace nutná), několik barů, kavárna, 

obchůdky se suvenýry, konferenční sál, lékař, 

3 venkovní bazény (1 v zimě s možností vyhřívání), 

bar u bazénu, dětský bazén. Lehátka, matrace, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Krásná dlouhá písečná pláž (korálové 

podloží v moři – doporučujeme obuv), vstup 

pro plavce přes molo, vhodné pro potápění 

a šnorchlování, bar a sprcha u pláže.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minibar (za poplatek, lahev vody doplňována zdarma), 

balkon nebo terasa, výhled na moře (může být částečný).

DRP: viz DRSV, bez výhledu na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis, fotbal, plážový volejbal.

Za poplatek: potápěčské centrum, biliár, 

jízda na koních či velbloudech, centrum zdraví 

se saunou, párou, jacuzzi a masážemi.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub s dětským 

hřištěm, postýlka pro děti zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetová 

kavárna a WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Fantazia Resort ccccd
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

    Odpoledne káva, čaj a zákusek

   Dopolední i odpolední lehké občerstvení

    Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .......................

 DRP | DRSV

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Pro děti pobyt zdarma

  Přímo u krásné písečné pláže

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.fantaziamarsaalam.com

4,5TripAdvisor
1 885 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel v klidném místě přímo 

u vlastní pláže cca 19 km jižně od letiště 

Marsa Alam a asi 15 km od Port Ghalib.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

3 restaurace, 5 barů, kavárna, nákupní galerie, 

minimarket, společenská místnost, konferenční místnost, 

4 bazény (1 v zimě vyhřívaný, 1 krytý), 2 dětské bazény, 

bar u bazénu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Hotelová pláž s hrubým pískem přímo u hotelu, 

vstup do moře s korálovým podložím (doporučujeme 

obuv do vody), možnost využít molo. Sprchy a bar 

u pláže. Lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor zdarma, 

minilednička (láhev vody při příjezdu), balkon 

nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

DRPVS: viz DR, modernější pokoje v novější 

části hotelu, výhled na bazén.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal 

a fotbal, šipky, stolní tenis, fi tness. Za poplatek: 

tenis, biliár, lázeňské centrum (sauna, pára, masáže), 

vodní sporty, kitesurfové a potápěčské centrum.

ZÁBAVA Animační programy, 

zábavné večery, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, miniklub, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby,

internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Tulip Resort cccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

 Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Dopolední a odpolední snack

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

  Restaurace à la carte, zmrzlina a čerstvé ovocné 
džusy nejsou zahrnuty do programu all inclusive

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DR | DRSV | DRPVS

HHH | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Ideální podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.fl ash-international.net

DVOULŮŽKOVÝ POKOJČÁST SUPERIOR

4,0TripAdvisor
1 966 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V klidné části cca 18 km severně 

od Marsa Alam a 49 km jižně od letiště. 

V blízkosti hotelu zátoka Jabal Al Rosas, která 

je vyhlášeným místem pro potápěče.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

bar, libanonská a rybí restaurace za poplatek, nákupní 

zóna. Venku 4 bazény (v zimě 1 vyhřívaný), terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž cca 150 m od hotelu (korálové 

podloží, doporučujeme obuv), můstek do vody není 

k dispozici, lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., lednička (lahev vody 

při příjezdu), trezor, balkon nebo terasa, oddělený 

obývací pokoj. DRPVS: viz DRS, výhled na bazén.

DRL: vybavení viz DRS, menší. Obývací pokoj 

a balkon vždy společné pro 2 DRL (není nutné využívat, 

pokoje jsou samostatně uzamykatelné). FR2: viz DRS, 

2 oddělené ložnice a obývací pokoj.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, biliár,

stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: sauna,

pára, jacuzzi.

ZÁBAVA Denní animační programy 

a večerní programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu,

internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Aurora Bay – Marsa Alam cccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

  Místní rozlévaná vína pouze během oběda a večeře

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..................................

 DRL

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRS | DRPSV

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHHHI | HHHHH | HHHHII | HHHHI | HHHH |

HHHIII | HHHII | HHHI | Hhiii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V bezprostřední blízkosti písečné 

pláže

  Pobyt až pro 2 děti zdarma

  Krásná soustava bazénů

  Hotel se nachází v blízkosti zátoky 

Jabal Al Rosas, která je rájem pro 

potápěče

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.aurorahospitality.com

4,0TripAdvisor
877 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u písečné pláže cca 22 km severně 

od městečka Marsa Alam a cca 45 km jižně od letiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí (výměna peněz), 

arkáda s obchody, kadeřnictví, hlavní restaurace, 

2 restaurace à la carte (rybí a pizza), několik barů. 

Venku 2 bazény (1 v zimě s možností vyhřívání), 

oddělená část bazénu pro děti, bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s mělkým vstupem do moře 

(korálové podloží, doporučujeme obuv). U hotelu menší 

laguna s písečným vstupem do moře, vhodná také pro 

děti. U hotelu korál vhodný ke šnorchlování. Bar a sprcha 

na pláži. Slunečníky, lehátka, matrace a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, minibar za poplatek, 

TV/sat., trezor zdarma, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis, plážový volejbal, boccia.

Za poplatek: biliár, potápěčské centrum, centrum 

zdraví (sauna, jacuzzi, masáže), playstation.

ZÁBAVA Denní a večerní animační a zábavné 

programy pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, hřiště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 

a WiFi v internetovém koutku.

PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX.

Hotel Blue Reef Resort cccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Dopolední a odpolední snack

   Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (09.00–23.00 hod.), místní vína jsou 
podávána pouze během oběda a večeře

   Odpolední káva, čaj a zákusky

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHHI | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHHII | HHHIii | HHIIii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

   Pobyt pro děti zdarma

  Přímo u pláže

   Skvělé podmínky pro šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.bluereefredsea.com

4,0TripAdvisor
1 103 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

cccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

POLOHA Hotelový komplex přímo u dlouhé 

písečné pláže cca 86 km jižně od letiště 

a asi 19 km od městečka Marsa Alam.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí (možnost 

trezoru zdarma), hlavní restaurace, lobby bar, 

pasáž s obchody. Venku 2 bazény, bazén pro 

děti, bar, beduínský stan, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž se vstupem do moře 

přes korál se nachází přímo u hotelu, pro vstup 

do moře doporučujeme obuv. Lehátka, slunečníky 

a osušky zdarma, sprcha a bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna, WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, minibar za poplatek, 

telefon, TV/sat., balkon nebo terasa.

FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal.

Za poplatek: jacuzzi, biliár, potápěčské centrum.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský 

bazén, dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Odpoledne káva, čaj

  Lehký odpolední snack

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRP

HHH | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHIi | HHHi | HHIIi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

  Pobyt pro děti zdarma

  Poloha přímo u pláže

  Pláž vhodná pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.lookhotelsint.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
414 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u pláže cca 48 km jižně 

od městečka Marsa Alam a 115 km od letiště.

VYBAVENÍ Hlavní budova se vstupní halou a recepcí, 

11 menších dvoupodlažních bloků, kde jsou umístěny 

pokoje. Součástí hotelu hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, obchůdky, bary, beduínský stan, bazén, 

bazén pro děti, bar u bazénu, lehátka, matrace, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ 900 metrů dlouhá krásná přírodní písečná 

pláž (vhodná i pro děti) s pozvolným vstupem do moře 

přímo u hotelu, bar na pláži, krásné šnorchlování.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (možnost zapůjčení 

vysoušeče vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., 

telefon, minilednička, trezor zdarma, balkon nebo 

terasa, výhled na moře. DRSVS: viz DRSV, po renovaci.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový 

volejbal, stolní tenis, fi tness. Za poplatek: masáže, 

sauna, potápěčské centrum, vodní sporty, biliár.

ZVLÁŠTNOSTI Vzhledem ke vzdálenosti hotelu 

od letiště nelze garantovat více než 1 schůzku 

s delegátem za týden, která se pravděpodobně 

nebude konat hned 2. den po příletu (nezbytné prvotní 

informace budou předány delegátem na letišti). Delegát 

je v případě nutnosti k zastižení 24 hodin na telefonu.

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Shams Alam Resort cccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední lehké občerstvení, káva, čaj a zákusek

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  All inclusive nezahrnuje zmrzlinu

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................

 DRSV | DRSVS

HHH | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná přírodní písečná pláž

  Program all inclusive

  Hotel je umístěn v klidném prostředí 

národního parku Wadi Gemal

   Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.shamshotels.com

4,0TripAdvisor
690 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u pláže cca 30 km jižně od městečka 

El Quseir a 45 km od letiště Marsa Alam.

VYBAVENÍ Hlavní a několik vedlejších budov. Vstupní 

hala s recepcí, několik barů, restaurace à la carte, hlavní 

restaurace, orientální kavárna. Venku bazén, dětský 

bazén, bar. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž se vstupem do moře přes korál 

přímo u hotelu (k dispozici molo u vedlejšího hotelu 

Dreams Beach), pro vstup do moře doporučujeme 

obuv. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor zdarma, minibar za poplatek, 

telefon, TV/sat., balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, 

boční výhled na moře. DRSSV: viz DR, prostornější, 

výhled na moře. FR2: viz DR, navíc obývací pokoj 

s rozkládacími pohovkami.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt, 

multifunkční hřiště (vybavení za poplatek), fi tness, 

stolní tenis. Za poplatek: biliár, sauna, masáže, 

jacuzzi, turecké lázně, potápěčské centrum.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Miniklub, dětský bazén, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání), hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Coral Hills Resort cccc
EGYPT  MARSA ALAM  EL QUSEIR

PROGRAM ALL INCLUSIVE

   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

   Odpolední snack

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ....

 DR | DRP | DRSS | DRSSV

HHH | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHHII | HHHHI | HHHH | HHHIII | HHHII | 

HHHI | HHH | HHIIII | HHIII | HHII

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

  Pobyt pro děti zdarma

  V klidném prostředí

  Poloha přímo u pláže

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.coralhillsresorts.com

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
388 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u dlouhé písečné pláže cca 23 km 

jižně od městečka El Quseir (hotelová doprava cca 

2× týdně za poplatek). Letiště je vzdáleno cca 52 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a vedlejší tříposchoďové 

budovy situované okolo bazénů. Součástí 

hotelu vstupní hala s recepcí (s bezpečnostními 

schránkami zdarma), lobby bar, restaurace 

s nekuřáckou zónou, několik obchůdků se suvenýry, 

beduínský stan s vodními dýmkami za poplatek, 

směnárna, 2 venkovní bazény, 1 vnitřní bazén, 

2 dětské bazény, bar u bazénu. Lehátka, matrace, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Krásná dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře vhodným také pro děti, dobré 

podmínky pro potápění a šnorchlování (vzhledem 

ke korálům doporučujeme obuv do vody), bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma,

minilednička (denně doplňována lahev vody), 

balkon nebo terasa, v hlavní budově. BG: viz DR, 

menší, v bungalovu. FR2: viz DR, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: biliár, fi tness, 

2 tenisové kurty, plážový volejbal a stolní tenis.

Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum, 

centrum zdraví se saunou, párou, jacuzzi a masážemi.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, miniklub.

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby, 

WiFi v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Three Corners Pensée Beach Resort cccc
EGYPT  MARSA ALAM  EL QUSEIR

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení během dne

  Odpoledne káva, čaj, zákusek a zmrzlina pro děti

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

   Místní rozlévané víno (během podávání oběda 
a večeře)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

BUNGALOV 
 .....................................................

 BG

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHi | HHII

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Přímo u hezké písečné pláže

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.threecorners.com

3,5TripAdvisor
399 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel v klidném místě přímo 

u vlastní pláže cca 28 km jižně od letiště Marsa 

Alam a asi 40 km od městečka Marsa Alam. 

Vyhlášená pláž Abu Dabbab necelé 4 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 2 restaurace à la carte (rybí a italská), 

lobby bar, kavárna za poplatek, nákupní galerie, 

lékař, lékárna, konferenční místnost, 2 bazény, 

2 bary u bazénů, dětský bazén, vodní skluzavky, 

líná řeka, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, vstup do moře 

s korálovým podložím (doporučujeme obuv do vody; 

vstup do vody pro plavce přes molo). Sprchy a bar 

u pláže. Lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor zdarma, 

minilednička (denně doplňována lahev vody), 

balkon nebo terasa. FR2: viz DR, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový 

volejbal a fotbal, stolní tenis, fi tness, biliár, 

šipky. Za poplatek: lázeňské centrum (sauna, 

pára, masáže), potápění, vodní sporty.

ZÁBAVA Animační programy, zábavné večery, 

diskotéka (není součástí all inclusive).

PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavky, miniklub, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 2 pokoji 

plně přizpůsobenými pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Three Corners Happy Life Resort cccc
EGYPT  MARSA ALAM  MARSA ALAM

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední lehký snack, káva, čaj a zákusek

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.), víno pouze během 
oběda a večeře v hlavní restauraci

  Odpoledne zmrzlina (zdarma pouze pro děti)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

RODINNÝ POKOJ 
 ...........................................

 FR2

HHHIi | Hhhi | HHh | HHiii | HHii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Ideální podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Program all inclusive

  Pro handicapované klienty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.threecorners.com

3,5TripAdvisor
137 hodnotících
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Kultura, tradice, Orient a luxus. Tak by se dal 

několika slovy popsat tento okouzlující kout světa. 

Obyvatelé Emirátů mají rčení: „Nic není problém.“ 

A tuto fi lozofi i nejlépe dokládají umělé pláže 

a ostrovy, nejluxusnější hotely nebo impozantní 

mrakodrapy na místech, kde ještě nedávno byla 

poušť. Ať už vás láká nejvíce Dubaj, nebo relaxace 

v klidném Ras Al Khaimahu, Spojené arabské 

emiráty mají co nabídnout každému.

CHARAKTERISTIKA

Spojené arabské emiráty leží v oblasti Perského zálivu v jihovýchodní části Arabského 

poloostrova. Hlavním městem je Abú Dhabi, které je zároveň nejbohatším emirátem. Tro-

pické klima a slunce po celý rok lákají každoročně miliony turistů. Ačkoliv je země známá 

megalomanstvím a supermoderní architekturou, stále se zde udržují původní tradice. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Za multikulturní metropoli je dnes považováno skoro každé druhé větší město, ovšem 

Dubaj se k nim řadí více než právem. Její obyvatelstvo totiž tvoří bezmála 200 národů. 

V Dubaji stojí například nejvyšší budova světa Burj Khalifa, zastřešená lyžařská sjezdovka 

s největším akváriem na světě nebo nejluxusnější hotel Burj Al Arab. V Dubaji musí být 

vše dokonalé, dovolenou nevyjímaje.

Nejbohatším emirátem je Abú Dhabi, a to hlavně kvůli obrovským zásobám černého 

zlata – ropy. Zejména díky tomu se za poslední dobu kdysi pouštní stát změnil k nepo-

znání. Nejzajímavější památkou Abú Dhabi je Velká mešita šejka Zayeda postavená 

z bílého mramoru, která pojme až 41 000 věřících a patří mezi architektonické skvosty 

světa. Další unikátní stavbou je například Ferrari World, rozsáhlý zábavní park ležící 

na umělém ostrově Yas hned vedle okruhu formule 1. V parku jsou kina, simulátory 

formule 1, muzea a v neposlední řadě také nejrychlejší horská dráha na světě.

Jedním z nejvíce se rozvíjejících emirátů poslední doby je Ras Al Khaimah. Leží na hrani-

cích s Ománem na severním poloostrově Musandam. Krásné pláže, hotely světové úrovně 

a prvotřídní služby all inclusive lákají každým rokem stále více návštěvníků. Ras Al Khaimah 

je také vyhledávaným cílem golfi stů. Místní golfové resorty se považují za hřiště světové 

úrovně a poskytují vynikající zážitky rekreačním i profesionálním golfovým hráčům.

Fujairah je synonymem pro klidnou dovolenou. Velkou výhodou tohoto emirátu je 

dostupnost Dubaje i severní enklávy ománského sultanátu – poloostrova Musandam, 

přirovnávaného často k norským fjordům. Oblast je považována také za ráj potápěčů díky 

nezničenému a bohatému podmořskému životu.

Nejmenší ze všech emirátů Umm Al Quwain je oázou klidu. Jeho největší předností jsou 

bílé písečné pláže, které se táhnou, kam jen oko dohlédne. V kombinaci s průzračným 

mořem je ideálním místem pro relaxaci. 

PRAKTICKÉ TIPY

Kdo zavítá do Emirátů, měl by určitě vidět nejvyšší budovu světa Burj Khalifa, která dosa-

huje výšky 828 m. Hned vedle tohoto monumentu se ve večerních hodinách rozsvěcí uni-

kátní „tančící fontány“, navržené podle fontán v Las Vegas. Spojení hudební a světelné 

show vytváří jedinečný efekt. Vodotrysky dosahují výšky až 150 m.  

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA

Kam s dětmi za zábavou? Děti i rodiče určitě nadchne vodní park Aquaventure, kde si 

můžete zaplavat s delfíny, objevovat ztracenou Atlantidu nebo zkoumat podmořský svět 

v největším akváriu na světě. Další oblíbenou atrakcí je například Wild Wadi u hotelu Burj 

Al Arab nebo Ice Land v Ras Al Khaimahu. 

Země stvořená pro luxusní dovolenou

TO NEJLEPŠÍ Z EMIRÁTŮ

   Celá řada unikátních světových „NEJ“ 

   Nekonečné písečné pláže a stálé teploty

   Dechberoucí moderní architektura a infrastruktura
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Ras Al Khaimah

ABÚ DHABI

Umm Al Quwain
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Muscat
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0 500 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

DUBAJ  Objevte architektonické skvosty. Projděte se palmovými ostrovy. 
RAS AL KHAIMAH  Nekonečné pláže ve stínu hor. Přepychové hotely 
na bělostných plážích. FUJAIRAH  Dlouhé písečné pláže a bohatý podmořský 
svět. Synonymum pro klidnou dovolenou a potápění. UMM AL QUWAIN  
Ideální volba pro strávení klidné a spokojené dovolené. Běloskvoucí písečné pláže 
rozprostírající se po celém pobřeží Perského zálivu. 

S
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 34 38 39 39 38 34

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 27 29 30 30 29 28
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 

Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Nekonečná poušť, písečné 

duny a nezapomenutelná 

adrenalinová jízda v džípu

Při divoké jízdě pouští se nezapomeňte 

na chvilku zastavit, rozhlédnout se kolem 

sebe a pozorovat romantický západ 

slunce, až se nad vámi pomalu objeví 

obloha plná hvězd. V beduínském oby-

dlí vás čeká grilování i místní speciality 

a břišní tanečnice vám představí orien-

tální tance. Můžete také vyzkoušet další 

z mísních zvyklostí – malování henou 

na tělo. V rytmu hudby se ještě projedete 

pouští na hřbetu velblouda a na závěr si 

můžete dopřát vodní dýmku. 

Objevte s námi kombinaci hřejivého slunce s vynikajícími možnostmi trávení volného času okořeněnou 

mystickým arabským dobrodružstvím. V rámci výletů vás provedeme fascinující moderní Dubají, vezmeme 

vás do pouště nebo společně navštívíme trhy se zlatem a kořením. Odvezte si z dovolené kromě suvenýrů 

i nezapomenutelné zážitky!

  Poznejte kosmopolitní město, 

jež vyrostlo jako růže v poušti

Čeká vás návštěva muzea, kde se sezná-

míte s historií této oblasti se zajímavostmi 

o lovu perel, o pirátech a nahlédnete 

rovněž do beduínských obydlí. Nezapo-

meňte také naslouchat svolávání z mešit 

k modlitbě. V Dubajském zálivu nasednete 

na loď Abra, která vás převeze na typický 

arabský trh se zlatem a kořením. Na trhu 

se zlatem vybírejte ty nejkrásnější šperky, 

ale o ceně určitě smlouvejte. Rozma-

nité vůně vás nalákají na trh s kořením, 

kde nakoupíte čerstvou vanilku, šafrán 

a samozřejmě typické arabské datle.

  Vyplujte na katamaránu 

s větrem v plachtách vstříc 

dobrodružství a krásným 

výhledům

Plavba na katamaránu Ocean Voyager 64 

Perským zálivem láká na nezapomenu-

telný pohled na pobřeží Dubaje. Objevíte 

jedinečný umělý ostrov ve tvaru palmy, 

kterému vévodí hotel Atlantis. Doplujete 

také k břehu, kde se nachází nejluxusnější 

hotel světa Burj Al Arab. Chybět nebude 

ani výtečné grilování přímo na palubě 

komfortní lodi a osvěžit se můžete při 

koupání na otevřeném moři. Dubajské 

panorama navždy zůstane ve vaší paměti. 

  Unikátní prohlídka nejrychleji 

rostoucího města na světě

V Dubai Marině se nalodíte na klasickou 

arabskou plachetnici Dhow a vyplujete 

mezi mrakodrapy. Cestou do centra se 

zastavíte u nejluxusnějšího hotelu světa 

Burj Al Arab a nevynecháte ani hotel 

Atlantis. Navštívíte nejvyšší budovu 

světa Burj Khalifa, kde vás nejrychlejší 

výtah na světě během pár vteřin vyveze 

do 124. patra, odkud budete mít Dubaj 

jako na dlani. Za typickou arabskou 

atmosférou a nákupy vyrazíte na Souk Al 

Bahar. Po setmění zažijete nezapomenu-

telnou show tančících a zpívajících fontán.

  Plavba v rytmu arabské 

hudby, ochutnávky místních 

specialit, šnorchlování 

a nekonečné výhledy 

na oceán

V přístavním městě Dibba se nalodíte 

a vyplujete směrem k ománskému 

poloostrovu Musandam, kde hory zasahují 

až k pobřeží Indického oceánu. Východní 

pobřeží Spojených arabských emirátů vás 

okouzlí scenérií pohoří Al-Hadžar. 

Relaxaci na vlnách vám zpříjemní místní 

speciality a arabská hudba. Při šnorch-

lování objevíte bohatý podmořský život 

a užijete si koupání v křišťálově čisté vodě. 

Plavba na Musandam od 2 990 Kč

Nezapomenutelná Dubaj od 2 750 Kč

Katamarán od 4 900 Kč

Dubaj city tour od 990 Kč

Jeep safari od 1 800 Kč
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Kombinované pobyty  Město a moře

Dubaj + Abú Dhabi

2 noci v Dubaji v hotelu Radisson Royal se snídaní na nejznámější ulicí Sheikh Zayed

Road, 5 nocí v Abú Dhabi v hotelu Al Raha Beach s polopenzí, včetně transferů. 

Popis hotelu The Radisson Royal na str. 222. 

Popis hotelu Al Raha Beach na str. 235.

Hotel The Radisson Royal ccccc
+ hotel Al Raha Beach ccccc

POČET NOCÍ: 2

POČET NOCÍ: 5

Abú Dhabi + Ras Al Khaimah

2 noci v Abú Dhabi v hotelu Hilton Abu Dhabi v části Bur Dubai se snídaní, 5 nocí 

v Ras Al Khaimahu v hotelu Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa přímo na pláži 

s all inclusive, včetně transferů. Popis hotelu Hilton Abu Dhabi na str. 234. 

Popis hotelu Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa na str. 242.

Hotel Hilton Abu Dhabi ccccc
+ hotel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc

POČET NOCÍ: 2

POČET NOCÍ: 5

Dubaj + Ras Al Khaimah
Hotel Grand Excelsior Hotel Bur Dubai cccc
+ hotel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc

POČET NOCÍ: 2

POČET NOCÍ: 5

2 noci v Dubaji v hotelu Grand Excelsior v části Bur Dubai se snídaní, 5 nocí v Ras Al 

Khaimahu v hotelu Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa přímo na pláži s all inclusive,

včetně transferů. Popis hotelu Grand Excelsior Hotel Bur Dubai na str. 223. 

Popis hotelu Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa na str. 242.

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR 

kódu na str. 24

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR 

kódu na str. 24

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR 

kódu na str. 24
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Po volných dnech v Dubaji se vydáte na okruh Srí Lankou, během něhož navštívíte 

to nejzajímavější, co tento ostrov nabízí, a na závěr si odpočinete v oblíbeném hotelu 

Holiday Island, který má krásné písečné pláže, čisté moře i dobré podmínky pro 

šnorchlování. Popis hotelu Grand Excelsior Hotel Bur Dubai na str. 223.

Tato kombinace nabízí kromě Dubaje delší okruh Srí Lankou, kdy navštívíte 

navíc čajové plantáže i historické hlavní město Kandy, a poslední čtyři dny 

prožijete v klidném resortu Royal Island, kde najdete klid pro ideální odpočinek. 

Popis hotelu Grand Excelsior Hotel Bur Dubai na str. 223.

Navštívíte Dubaj, poznáte čajové plantáže, národní parky a historická města Srí 

Lanky a odpočinete si na Maledivách ve špičkovém resortu Atmosphere Kanifushi 

s bohatým programem all inclusive, sportovním vyžitím a možnostmi potápění 

a šnorchlování. Popis hotelu Grand Excelsior Hotel Bur Dubai na str. 223.

+ Malý okruh Srí Lankou

Hotel Grand Excelsior Hotel Bur Dubai cccc

+ hotel Holiday Island cccc
POČET NOCÍ: 3

POČET NOCÍ: 5

POČET NOCÍ: 2

+ okruh Duše Srí Lanky

Hotel Grand Excelsior Hotel Bur Dubai cccc

+ hotel Royal Island Resort & Spa ccccd
POČET NOCÍ: 5

POČET NOCÍ: 3

POČET NOCÍ: 2

+ okruh To nejlepší ze Srí Lanky

Hotel Grand Excelsior Hotel Bur Dubai cccc

+ hotel Atmosphere Kanifushi Maldives ccccc
POČET NOCÍ: 7

POČET NOCÍ: 5

POČET NOCÍ: 2

Kombinované pobyty  Město a moře

Dubaj + Srí Lanka + Maledivy
Spojte návštěvu Dubaje s okruhem na Srí Lance 

a na závěr s relaxací na maledivských plážích. 
První tři dny strávíte v arabské multikulturní metropoli, následně zvolený počet dnů 

poznáváním ostrova čaje a slonů a nakonec si odpočinete na jedněch z nejkrásnějších 

pláží na světě na některém z maledivských atolů.

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR 

kódu na str. 24

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR 

kódu na str. 24

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR 

kódu na str. 24
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Dubaj
Pokud si představíte moderní a architektonicky 

odvážné luxusní hotely, výškové administrativní 

budovy, komplexy obchodních center v blízkosti 

bohatě zdobených mešit a svěže zelené parky 

přecházející v pouště nemající konce, pak jste se 

právě přenesli do Dubaje.

Koupání v průzračném moři Arabského zálivu je zde možné díky příznivému klimatu 

po celý rok a krásné pláže lákají jemným bílým pískem. Dubaj je nejznámějším z emirátů 

a jeho stejnojmenné centrum nabízí velké množství sportovních, kulturních a společen-

ských aktivit. Dubaj je ideálním místem pro nákupy, a proto se zde zastavují desítky tisíc 

turistů při svých cestách z Asie. K Dubaji patří i oblast Jumeirah s dlouhou písečnou pláží 

a několika hotely, jež se řadí k nejluxusnějším na světě. Jedinečné zážitky si odnesete 

také z velbloudích závodů nebo pouštního safari, které zde můžete navštívit.

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Vyjmenovat, co nevynechat v Dubaji, prostě není možné. Je toho totiž nepřeberné množ-

ství. Ať už zasněžená sjezdovka uprostřed rozpálené písečné roviny, legendární „plachet-

nice“ – hotel Burj Al Arab, umělé ostrovy ve tvaru palem nebo mapy světa, či nejvyšší 

budova na světě Burj Khalifa.

Když mluvíme o Dubaji jako o křižovatce kultur, tak nesmíme vynechat význam Dubaje 

jako jedné z důležitých kulinářských křižovatek. Kromě tradičních jídel můžete ochutnat 

speciality ze všech končin Indie a jihovýchodní Asie, vynikající libanonskou kuchyni, ale 

i řadu dalších exotických jídel a nápojů. 

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Kosmopolitní, moderní, stylové, luxusní, extrémně bohaté, takové je město Dubaj. Nejvyšší 

budova světa, sjezdovka nebo kluziště v nákupním centru, palmové ostrovy, dostihy, parky, 

pláže a promenády. Nespočet možností nabízí město Dubaj, ať se ubytujete v hotelu na pláži, 

stylovém boutique hotelu nedaleko nákupního centra, nebo v klasickém city hotelu.

1   Hotel Holiday Inn Bur Dubai cccc str. 225 

2   Hotel Grand Excelsior Hotel Bur Dubai cccc str. 223

3   Hotel Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc str. 221

4   Hotel Arabian Park cccd str. 224

5   Hotel The Radisson Royal ccccc str. 222

6   Hotel Jumeirah Beach ccccc str. 214

7   Hotel Burj Al Arab cccccc str. 208

8   Hotel Madinat Jumeirah –

Dar Al Masyaf, Al Qasr, Mina A’Salam cccccd str. 212

9   Hotel Citymax Bur Dubai ccc str. 226

q   Hotel Rixos The Palm ccccc str. 210

w   Hotel Atlantis The Palm cccccd str. 206

e   Hotel The Westin Dubai Mina 

Seyahi Beach Resort ccccc str. 216

r   Hotel Le Meridien Mina Seyahi ccccc str. 217

t   Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach cccc str. 220

y   Hotel Hilton Dubai Jumeirah Resort ccccc str. 218

u   Hotel Mövenpick Ibn Battuta Gate Dubai ccccc str. 219

Doba transferu z letiště cca 40 minut
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Abú Dhabi
Tento emirát s mystickou tváří starobylé pouštní 

kultury, se širokými bulváry lemovanými parky, 

zářivě bílými mešitami, luxusními palácovými 

hotely, ale i prosklenými výškovými budovami je 

prezentací moderní architektury a bohatství.

Abú Dhabi je nejbohatší, největší a nejlidnatější emirát se stejnojmeným hlavním městem 

ležícím na pobřeží Perského zálivu. V roce 1971 bylo zakládajícím emirátem a od té doby 

prošlo závratnou přeměnou. Dnešní tvář je kombinací původní a moderní architektury. 

Abú Dhabi je opravdový arabský klenot, kde se ve sklech mrakodrapů odrážejí vody 

Perského zálivu v kontrastu s palmovými stromy a bílým pískem pláží.

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Monumentální zábavní park Ferrari World vznikl na umělém ostrově Yas Marina Island 

společně s luxusním hotelem a závodní dráhou pro podniky F1. Od svého otevření roku 

2010 je největším zastřešeným zábavním parkem na světě. Součástí je i nejrychlejší hor-

ská dráha, na níž dosahujete zrychlení jako ve skutečné F1. Zábavu zde nalezne každý. 

Od muzea historických vozidel přes kina, simulátory jízdy v F1 až po romantické projížďky 

v historických vozidlech krajinou jižního Toskánska. Součástí zábavního parku, vhodnou 

především pro ty nejmenší, je Yas Water World. Spousta vodních atrakcí, toboganů 

a překvapení, to vše zbudované na umělém ostrově. 

Velká mešita šejka Zayeda, architektonický skvost z bílého mramoru, dokáže pojmout 

až 41 tisíc věřících a patří mezi největší mešity na světě. Je bohatě zdobená zlatem, 

drahokamy a křišťálem Swarovski. V sousedství této mešity je i Zayedova hrobka.

Abú Dhabi je jedním z pořadatelských měst seriálu závodů v letecké akrobacii Red Bull 

Air Race. Špičkoví piloti zde prolétávají ve velké rychlosti náročnou adrenalinovou trasu 

plnou přemetů, otoček a dalších prvků letecké akrobacie. Tento jedinečný zážitek si 

nenechte ujít. Zdejší zastávka leteckého podniku vychází na únor.

Město Abú Dhabi je zajímavým místem samo o sobě. Tam, kde ještě nedávno byla poušť, 

je dnes jedno z nejbohatších měst na světě, které zaujme především svou architekturou. 

Mezi nejznámější místa patří ulice Abu Dhabi Corniche, která tvoří jednu z hlavních 

dopravních tepen tohoto města.

Další z výjimečných moderních staveb, které stojí za pozornost, je sedmihvězdičkový 

hotel Emirates Palace. Tento hotel postavený jako palác v arabském stylu patří mezi 

nejluxusnější hotely na světě a jeho architektura je dechberoucí. Zajímavostí je, že 

v tomto hotelu byla podepsána dohoda o vzniku Spojených arabských emirátů a také se 

zde pořádají pravidelná zasedání společností na vývoz ropy.

Metropole s mystickou tváří starobylé pouštní kultury, širokými bulváry, které lemují 

parky, a nádhernou už z dálky zářící mešitou. Hlavní město a nejbohatší emirát v zemi, 

luxusní hotely přímo na bělostné písečné pláži připomínající paláce a závody formule 1 

potvrzují bohatství, které je prezentováno na každém kroku. 

1   Hotel Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas ccccc str. 230

2   Hotel St. Regis Saadiyat Island Resort ccccc str. 232

3   Hotel Le Miridien Abu Dhabi cccc str. 238

4   Hotel Hilton Abu Dhabi ccccc str. 234

5   Hotel InterContinental Abu Dhabi ccccc str. 236

6   Hotel Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ccccc str. 237

7   Traders Hotel Qaryat Al Beri cccc str. 239 

8   Hotel Al Raha Beach ccccc str. 235

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 100 minut
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Ras Al Khaimah
Rychle se rozvíjející emirát Ras Al Khaimah leží 

na úpatí majestátního pohoří Al-Hadžar, které 

vytváří nádherné panorama. Bílé písečné pláže 

v kombinaci s luxusními hotelovými resorty 

představují ideální místo pro rodinnou dovolenou. 

Ras Al Khaimah leží na úpatí pohoří Al-Hadžar v severní části Spojených arabských emi-

rátů, na břehu vod Perského zálivu. Emirát je také znám pro svou bohatou námořní 

historii. Podle legendy právě odsud známý mořeplavec Bin Majid ukázal portugalským 

mořeplavcům cestu do Indie. Přestože Ras Al Khaimah postupně dohání kosmopolitní 

Dubaj v oblasti obchodu a smělých stavebních plánů, stále zde panuje klidná atmosféra 

včetně tradičních sportů, jako jsou například velbloudí dostihy, které mají své centrum 

právě ve městě Ras Al Khaimah. Velkou výhodou je dostupnost jak Dubaje, tak i severní 

enklávy sultanátu Omán – poloostrova Musandam, jehož zálivy obklopené skalnatými 

útesy bývají přirovnávány k norským fjordům. 

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Zajímavým zážitkem jsou výlety do pouště, tzv. Desert Safari, kdy máte možnost vžít 

se do pocitů účastníků rallye Dakar a zkušení řidiči terénních vozů vám předvedou, jak 

se jezdí z duny na dunu. V pouštním kempu pak poznáte zblízka místní zvyky a tradiční 

kratochvíle, jako sledování břišních tanečnic a kouření vodní dýmky.

Dalším atraktivním zážitkem je výlet tradiční plachetnicí Dhow na ománský poloostrov 

Musandam. Scenérie, které se nabízejí v průběhu plavby, jsou nádherné a podmořský 

svět pestrý. Budete moci šnorchlovat a užijete si zážitek v podobě oběda na lodi.

Ras Al Khaimah je také vyhledáván golfi sty, dvě 18jamková hřiště jsou na velmi vysoké 

úrovni a těší se velké oblibě.

Břehy jednoho ze sedmi emirátů, Ras Al Khaimahu, jsou omývány vodami Perského zálivu. 

Tato oblast předsta vuje spíše odpočinkovou stránku turistiky a je známá mimo jiné také kaž-

doročními velbloudími závody, které přitahují značnou pozornost. Velkou výhodou této oblasti 

je dobrá dostupnost Dubaje, krásné pláže a luxusní hotely nabízející program all inclusive.

1   Hotel DoubleTree by Hilton Resort & Spa

Marjan Island ccCcc str. 240

2   Hotel Marjan Island Resort & Spa ccccc str. 251

3   Hotel Funtazie klub Rixos Bab Al Bahr ccccc str. 244

4   Hotel Beach Resort by Bin Majid Hotels & Resorts cccd str. 254

5   Hotel Al Hamra Residence cccc str. 252

6   Hotel Waldorf Astoria ccccc str. 250 

7   Hotel Al Hamra Village cccc str. 253

8   Hotel Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc str. 248

9   Hotel The Cove Rotana Resort ccccc str. 246

q   Hotel Beach Hotel by Bin Majid Hotels & Resorts ccc str. 255

w   Hotel Mangrove cccc str. 257

e   Hotel Funtazie klub Hilton Ras Al Khaimah 

Resort & Spa ccccc str. 242

r   Hotel DoubleTree by Hilton ccccc str. 256

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 80 minut
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Pobytové oblasti  Pláž

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Pobytové oblasti  Pláž

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Fujairah
Stejně jako emirát Ras Al Khaimah je Fujairah 

jako stvořený pro klidnější, odpočinkovou stránku 

turistiky v této části světa.

Pro své nádherné pláže, klidné prostředí a špičkové hotelové služby je nejen vyhledáva-

ným cílem turistů z Evropy a Asie, ale těší se velké oblibě i mezi lidmi pracujícími v Dubaji 

nebo Abú Dhabi. Fujairah je také oblíbeným místem milovníků potápění díky bohatému 

podmořskému životu. Nachází se na východních březích poloostrova na úpatí pohoří 

Al-Hadžar na pobřeží Arabského moře. Jako jeden z mála nemá svůj život založen 

na těžbě ropy, ale domorodí obyvatelé mají jako zdroj obživy hlavně rybolov, zemědělství 

a samozřejmě cestovní ruch. Emirát Fujairah je také bohatým zdrojem minerálních vod, 

které se čerpají v horách. Blízkost Dubaje i sultanátu Omán dělá z emirátu Fujairah 

ideální místo pro poznávání krás těchto končin Arabského poloostrova.

Fujairah je synonymem pro klidnou dovolenou a potápění. Nachází se na východním 

pobřeží u Arabského moře, které je bohaté na mořskou faunu a fl óru, z druhé strany 

je oblast chráněna pohořím Al-Hadžar. Relativně delší vzdálenost od Dubaje zaručuje 

naprostý klid a tradiční arabské městečko Dibba se nachází nedaleko.

1   Hotel Fujairah Rotana ccccc str. 261

2   Hotel Le Meridien Al Aqah ccccc str. 262

3   Hotel Iberotel Miramar Al Aqah ccccc str. 260

4   Hotel Radisson Blu Fujairah ccccc str. 258
Doba transferu z letiště cca 120 minut

11

Fujairah

22

33

Umm Al Quwain
Umm Al Quwain patří mezi menší emiráty, má však 

také své osobité kouzlo a je vyhledávaným místem 

pro strávení klidné dovolené.

Jeho předností jsou běloskvoucí písečné pláže a resorty na pobřeží s možnostmi vyzkou-

šet si všechny druhy adrenalinových vodních sportů. Název Umm Al Quwain se dá 

doslova přeložit jako „matka dvou sil“, což odkazuje na bohatou námořní historii. Dopo-

ručujeme všem, kteří hledají klid, pohodu, mnoho slunce a kvalitní služby.

Blízkost Dubaje a mírumilovný klid, to je emirát Umm Al Quwain.

1   Hotel Umm Al Quwain Beach ccc str. 263

Doba transferu z letiště  cca 60 minut

11

Umm Al Quwain
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Pobytové oblasti  Pláž

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Ajman
Ajman je skrytý klenot ležící na západním pobřeží 

Perského zálivu. S rozlohou 260 kilometrů 

čtverečných je nejmenším z emirátů, ovšem 

nejrychleji se rozvíjejícím. 

Ajman není jen sluncem zalitou oázou klidu. Má také celou řadu vzácných historických 

a kulturních památek, nabízí velmi kvalitní wellness služby, možnosti nákupů v roz-

sáhlých obchodních centrech i tradiční rozptýlení v podobě velbloudích závodů. Pokud 

ještě neznáte arabskou kuchyni, bude pro vás první ochutnávka dalším zážitkem.

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Za návštěvu bezesporu stojí stejnojmenné hlavní město Ajman. Nachází se ani ne 8 kilo-

metrů od sousedního emirátu Sharjah a zhruba 20 minut jízdy od Dubaje. Pyšní se 

unikátními historickými stavbami, ale na své si ve městě přijdou i milovníci nakupování. 

Místní obchodní centra jsou přímo rájem pro zákazníky lačné nejen po suvenýrech. Určitě 

se neochuďte o koupání na místní pláži. Voda je zde zbarvena do tyrkysově modré a je 

neskutečně průzračná. Už to je zážitkem na celý život. Pokud milujete přírodu, vydejte se 

do pohoří Al-Hadžar, kde se ukrývá nedotčená fauna a fl óra, nebo do národního parku 

Al Zorah. Poznáte tak emirát Ajman v celé jeho kráse.

Z hlediska turistického ruchu je zajímavý zejména 16 kilometrů dlouhý pás krásných 

písečných pláží, kde se nachází moderní hotelové resorty. 

1   Hotel Ajman Saray Luxury Collection ccccc str. 227

Doba transferu z letiště cca 45 minut

11

Sharjah
Nejkonzervativnější emirát Sharjah leží severně 

od Dubaje na západním pobřeží Perského zálivu. 

Je úžasným koktejlem moderního světa, tradiční 

arabské kultury a úžasných přírodních krás.

Pokud si za cílovou destinaci vyberete Sharjah, můžete se těšit na prvotřídní péči hotelo-

vých resortů při pobřeží lemovaném nejkrásnějšími plážemi. Jako jediný z emirátů sou-

sedí Sharjah se všemi ostatními emiráty, proto je také ideálním místem pro výlety. Ani 

Sharjah toho ale nenabízí málo. Jako hlavní město kultury arabského světa, vyhlášené 

organizací UNESCO, má perfektně zachovalé historické památky a tradiční arabskou 

architekturu. Zároveň zde srdce zaplesá všem milovníkům kultury. 

Chcete se na dovolené bavit? Na diskotéky, bary a odvážné letní outfi ty v Sharjahu zapomeňte. 

Alespoň pokud vyjdete do ulic. V celém emirátu platí zákaz pití alkoholu a přísně se kontroluje 

i vhodné oblečení! Vzhledem k blízkosti Dubaje ale není problém dojet za zábavou k sousedům. 

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Hlavní město Sharjah, nesmíte opominout hlavně kvůli památkám a nakupování. K největším 

lákadlům patří historické jádro s působivou pevností Al-Hisn, Muzeum islámu s rozsáhlou 

sbírkou mincí a ručně psaných knih Koránu, Muzeum umění a Archeologické muzeum. 

Určitě byste neměli vynechat návštěvu Modrého Souku – supermoderního klimatizovaného 

obchodního centra. V této pomyslné pokladnici seženete šperky, zlato, drahé kameny a látky, 

elektroniku, šaty, doplňky, gobelíny, zkrátka téměř vše, na co si vzpomenete. Ve srovnání 

s ostatními emiráty jsou zde ceny nejnižší, a tak není nic snazšího než se nechat unést 

nákupní horečkou.

Emirát Sharjah se skládá z pěti území, které jsou rozprostřeny na severovýchodě Spo-

jených arabských emirátů. Hotelové oblasti se nachází na sever od Dubaje na březích 

Perského zálivu a jižně od Fujairah s krásnými plážemi u Indického oceánu.

1   Hotel Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa ccccc str. 228

2   Hotel Oceanic Khorfakkan Resort & Spa cccc str. 229
Doba transferu z letiště cca 30–120 minut

11

Sharjah

22
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

cccccd
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – PALM JUMEIRAH

POLOHA Hotel leží na umělém palmovém 

ostrově The Palm Jumeirah nedaleko pláže 

Jumeirah. Vzdálenost od letiště cca 35 km.

VYBAVENÍ Velkolepá vstupní hala, 20 restaurací 

a barů, butiky světových značek, diskotéky, 2 rozsáhlé 

bazény, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma 

a velká tropická zahrada. Vodní park Aquaventure, 

který nabízí adrenalinové atrakce i atrakce vhodné pro 

děti, zdarma. Tajemný labyrint akvárií Lost Chambers 

evokující mytickou atmosféru ztracené Atlantidy zdarma. 

Interaktivní programy v Zátoce delfínů za poplatek.

PLÁŽ Součástí komplexu 1,4 km dlouhá písečná pláž, 

lehátka, slunečníky a osušky zdarma a bar na pláži.

POKOJ DRX: koupelna/WC (župany, vysoušeč 

vlasů), klimatizace, plazmová TV/sat., minibar 

za poplatek, kávovar, trezor zdarma, telefon. 

DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové kurty, 

běžecká dráha, stolní tenis, plážový fotbal, plážový 

volejbal, basketbal. Za poplatek: vodní sporty 

na pláži, potápěčské centrum, zátoka Dolphin Bay.

PRO DĚTI Dětský klub (3–12 let), 

teens klub (13–18 let) za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd
INTERNET Za poplatek: na pokojích 

i ve veřejných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: 27 druhů procedur 
a masáží, ajurvéda, shiatsu

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRX | DRSVX

HHHI | HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Wellness & spa

  Aquapark součástí komplexu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.atlantisthepalm.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
9 917 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

cccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

POLOHA Hotel přímo na pláži Jumeirah.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce na každém patře, 

6 restaurací (Al Mahara – restaurace obklopená obřím 

akváriem, specializovaná na ryby a mořské speciality; 

Al Muntaha – restaurace nabízející kromě kulinářských 

specialit i pohled na Dubaj z výšky 200 metrů; 

Al Iwan – restaurace s arabskou a mezinárodní 

kuchyní; Majilis Al Bahar – restaurace na pláži; 

Bab Al Yam – restaurace u bazénu s mezinárodní 

kuchyní;  Life Style Restaurant), několik barů včetně 

legendárního Sky View koktejl baru a Assawan Spa 

& Health Club, bazén a terasa na opalování s lehátky 

a slunečníky zdarma, nepřetržitý butler servis.

PLÁŽ Hotel leží přímo u 400 m dlouhé privátní 

písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, lehátka, 

slunečníky a osušky zdarma, restaurace na pláži.

POKOJ SU: dvouúrovňové (170 m2), koupelna 

(vířivka obložená mramorem, oddělená sprcha, 

vysoušeč vlasů), WC, šatna, klimatizace, plazmový 

televizor, minibar za poplatek, telefon, fax, trezor 

zdarma a panoramatické okno s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu v restauraci 

Al Iwan nebo Bab Al Yam či přímo ve vašem pokoji.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, squash, 

pára, sauna, tenisové kurty v sousedním hotelu 

Jumeirah Beach. Za poplatek: vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccc
INTERNET Zdarma: na pokojích, v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Assawan Spa & Health Club

  Za poplatek: široká škála pohybových 
procedur a aktivit relaxačního i zušlechťujícího 
charakteru – sauna, pára, vířivka, 2 špičkově 
vybavená fi tness centra, různé druhy masáží 
(thajská, balijská, shiatsu) a procedur, jako jsou 
např. antistresové uvolnění nebo kaviárová 
procedura

SUITE 
 ..............................................................

 SU

HHH | HHiii | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.burj-al-arab.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
2 816 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – PALM JUMEIRAH

POLOHA Luxusní hotel ze známého hotelového 

řetězce se nachází na umělém ostrově ve tvaru 

palmy s úchvatným výhledem na Dubaj. Do centra 

Dubaje je možné využít vodní taxi přímo od hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 

4 bary, konferenční místnosti, lounge bar, 

obchod se suvenýry, čistírna, prádelna, shuttle 

bus do centra Dubaje zdarma, 3 bazény, bary 

u bazénu, lehátka a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Privátní písečná pláž s bílým pískem přímo 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma. Možnost 

využít gazebo – soukromé postele na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, LCD TV/sat.,telefon, trezor 

zdarma, speciální matrace, minibar za poplatek, 

žehlička, lehátka na balkoně. DRX: viz DR, 

prostornější. DRU: viz DR, prostornější, terasa. 

JS: viz DR, prostornější, oddělené pokoje, terasa. 

Možnost propojených pokojů stejného typu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bohatého 

bufetu s možností přípravy pokrmů přímo před vámi.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenis, plážový volejbal, plážový fotbal, stolní tenis, 

nemotorizované vodní sporty. Za poplatek: vybavení 

na tenis, badminton, motorizované vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Zvláštností jsou 2 recepce –

1 pro dospělé a 1 speciálně pro děti.

ZÁBAVA Bary, diskotéky, kino, nákupní 

možnosti přímo v hotelu. Vodní park 

Aquaventure cca 10 minut od hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (4–12 let), 

animační programy pro děti, malování na obličej, 

dětské hřiště, škola kouzel, hlídání dětí za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje pokoji 

uzpůsobenými pro handicapované klienty. Možnost 

bezbariérového pohybu v areálu hotelu.

Možnost zapůjčení invalidních vozíků.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu, 

internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Royal Rixos Spa

  Zdarma: sauna, hammam, jóga, pilates, zumba

  Za poplatek: masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRX

HHI | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRU

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

SUITE 
 ...............................................................

 JS

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro nejnáročnější 

klienty

  Vynikající kuchyně

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.rixos.com/en/

rixos-the-palm-dubai-hotel
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
1 162 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

cccccd
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

POLOHA Přímo na pobřeží Perského zálivu, 

komplex tvořený hotely Al Qasr, Dar Al Masyaf 

a Mina A’Salam. Centrum Dubaje asi 20 minut 

jízdy (denně pravidelná bezplatná autobusová 

doprava). Komplex leží v bezprostřední 

blízkosti legendárního hotelu Burj Al Arab.

VYBAVENÍ Každý z hotelů má vlastní vstupní 

halu s recepcí, velké množství restaurací, kaváren, 

barů a tržiště (souk) tvořené 75 obchody. Hotely Al 

Qasr a Mina A’Salam navozují atmosféru honosných 

paláců, zatímco vily hotelu Dar Al Masyaf, navzájem 

propojené vodními kanály, tvoří prostor pro daleko 

privátnější odpočinek. Bazény, terasa na opalování 

s lehátky a slunečníky zdarma a s barem, rozsáhlé 

spa Six Senses, specializovaná krabí restaurace 

Pierchic, rozsáhlé konferenční centrum a Madinat 

arena pro kulturní a společenské akce.

PLÁŽ Hotel přímo u 2kilometrové privátní písečné 

pláže, lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.

POKOJ DRX/DRB/DRT: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů, župany), prostorné pokoje, klimatizace, 

telefon, sofa, TV/sat., rádio, minibar za poplatek, 

kávovar, trezor zdarma, balkon nebo terasa.

DRSVX/DRSVT: viz DRX/DRT, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bohatého bufetu, 

večeře formou bufetu nebo v restauraci à la carte

(speciální ceny pro klienty s polopenzí).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

2 squashové kurty, 5 tenisových kurtů, sauna, pára, 

perličková koupel. Za poplatek: vodní sporty, rybaření 

na volném moři, kurzy potápění, 18jamkové golfové 

hřiště Emirates vzdáleno cca 20 minut jízdy od hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský 

klub Sindibád (4–10 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd
INTERNET Zdarma: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Špičkové wellness & spa centrum Six Senses, 
označované za nejlepší spa na Blízkém východě

  Za poplatek: bohatá nabídka procedur a masáží 
(kromě jiného švédská, thajská, balijská, refl exní 
masáž nohou a další)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 
 DRX | DRSVX | DRB | DRT | DRSVT

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročnou klientelu

  Rozlehlý komplex u privátní pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi 

  Wellness & spa

  18jamkové golfové hřiště Emirates 

20 minut jízdy od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.jumeirah.com

Dar Al Masyaf Al Qasr Mina A’Salam
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

MINA A’SALAM

DAR AL MASYAF

5,0TripAdvisor
2 716 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

POLOHA V bezprostřední blízkosti legendárního 

hotelu Burj Al Arab na písečné pláži Jumeirah, 

cca 20 kilometrů jižně od centra města Dubaj.

VYBAVENÍ 598 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

20 restaurací, kaváren, vináren a barů, 26 obchodů,

relaxační a sportovní centrum. Venku 5 bazénů 

s terasami na slunění, lehátka, slunečníky 

a ručníky zdarma, olympijský bazén.

PLÁŽ 800 metrů dlouhá privátní pláž, lehátka, 

slunečníky a ručníky zdarma, restaurace na pláži.

POKOJ DRSVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, fax, TV/sat., minibar za poplatek, 

trezor a velké panoramatické okno, výhled na moře. 

DRSVT: viz DRSVX, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 7 tenisových 

kurtů, klimatizovaný kurt na squash, putting 

green a fi tness, volný vstup do blízkého 

aquaparku Wild Wadi. Za poplatek: vodní sporty, 

rybaření na volném moři, kurzy potápění.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, 

Adventure Park, dětský klub (4–12 let), 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..................

 DRSVX | DRSVT

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zázemí pro rodiny s dětmi

  Pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Široká sportovní nabídka včetně 

kurzů potápění

  Volný vstup do aquaparku Wild Wadi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.jumeirah.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
3 788 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Na pláži Jumeirah Beach 

s výhledem na Arabský záliv.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 tematických 

restaurací (italská, thajská, steak house, 

čínská a celodenní restaurace s mezinárodní 

kuchyní), 5 bazénů a spa centrum.

PLÁŽ Hotel má vlastní privátní 

úsek pláže Jumeirah Beach.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, LCD TV, trezor zdarma, minibar 

za poplatek, set na přípravu čaje, kávovar Nespresso, 

žehlička. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

4 tenisové kurty, fotbal, plážový volejbal, basketbal.

Za poplatek: vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Klienti mohou využívat služeb 

sesterského hotelu Le Meridien Mina Seyahi.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách 

a na pokojích. Za poplatek: vysokorychlostní internet.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: vlastní spa – nejrůznější druhy 
masáží a procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRX | DRSVX

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Wellness & spa

  Golfové hřiště Emirates cca

15 minut jízdy od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.westinminaseyahi.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

4,5TripAdvisor
1 881 hodnotících



217

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Na nejdelší písečné pláži v Dubaji 

a nedaleko promenády The Walk. Pouhých 10 minut 

jízdy od hotelu známé golfové hřiště Emirates Golf Club.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 venkovních 

bazénů, několik restaurací a barů v rámci hotelu 

a další restaurace je možné navštívit v sesterském 

hotelu Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort.

PLÁŽ Hotel přímo na písečné pláži Jumeirah 

Beach s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 

za poplatek, kávovar a trezor zdarma. 

DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

4 tenisové kurty, stolní tenis, fotbal, plážový 

volejbal, basketbal. Za poplatek: vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský 

bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: na pokojích a v lobby. 

Za poplatek: vysokorychlostní internet.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Le Meridien Mina Seyahi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............................

 DRSVX

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nedaleko promenády The Walk

  Přímo u pláže

  Golfové hřiště 10 minut jízdy 

od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.lemeridien-minaseyahi.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

4,5TripAdvisor
1 192 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Na jihovýchodním okraji pláže Jumeirah, 

25 minut od centra města přímo u známé 

promenády The Walk, nedaleko nákupních center – 

legendárního Mall of the Emirates a Dubai Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 

(italská, mezinárodní, latinskoamerická kuchyně), 

4 bary, kadeřnický salon, obchod se suvenýry, 

nákupní zóna, bazén, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, hřiště pro děti.

PLÁŽ Hotel přímo u široké písečné pláže 

Jumeirah s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, minibar za poplatek, TV, set 

na přípravu kávy a čaje, žehlicí prkno, žehlička, trezor 

zdarma a balkon. DRSVX: viz DRX, boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, volejbal. 

Za poplatek: vodní sporty, golfové hřiště 

Emirates cca 2 km od hotelu.

PRO DĚTI Dětský klub, hřiště a dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích a v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, AMEX, VISA.

Hotel Hilton Dubai Jumeirah Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRX | DRSVX

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Zázemí pro rodiny s dětmi

  Nedaleko nákupních center

  Přímo u pláže

  Vodní sporty

  Vhodné pro golfi sty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.hiltonworldresorts.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, parní lázeň 

  Za poplatek: masáže a zkrášlující procedury 
v hotelovém spa centru

4,5TripAdvisor
3 390 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Nedaleko městské části Jebel Ali. Poblíž 

hotelu se nachází obchodní centrum Ibn Battuta. 

Stanice metra v pěší vzdálenosti (cca 5 minut chůze). 

Mezinárodní letiště je vzdáleno cca 32 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 5 restaurací à la carte s italskou, 

indickou, marockou a asijskou kuchyní, z toho 

1 restaurace v plážovém klubu, 5 barů, z toho 

1 bar u bazénu a jeden bar v plážovém klubu, 

venkovní bazén na střeše, konferenční místnosti.

PLÁŽ Hotelový plážový klub Oceana Beach Club 

s písečnou pláží na umělém ostrově Palm Jumeirah 

cca 15 minut jízdy od hotelu (vstup zdarma). 

Hotel organizuje transfer na pláž zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, LCD TV/sat., minibar za poplatek, 

trezor za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, 

žehlička, žehlicí prkno. DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu 

nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: nedaleko hotelu se nachází

několik golfových hřišť.

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let) dopoledne 

a odpoledne ve vybraných hodinách.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Mövenpick Ibn Battuta Gate Dubai ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DRS | DRX

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel v arabském stylu

  Vhodné pro náročnou klientelu 

  Hotel disponuje vlastním plážovým 

klubem na Palm Jumeirah, transfer 

k plážovému klubu zdarma 

  Ideální pro spojení poznáváni města 

a relaxace u pláže

Pláž: písečná cca 12 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

NOVINKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby

  Občerstvení formou snacku během dne

  Kredit 200 AED/osoba/den na jídlo 
a nealkoholické nápoje v Marina Bar v plážovém 
klubu (nelze sčítat)

  À la carte restaurace

  Zmrzlina

WELLNESS & SPA

  V hotelu je k dispozici wellness centrum Safar Spa

  Za poplatek: různé masáže, zábaly, relaxační 
a zkrášlující procedury 

PLÁŽOVÝ KLUB NA PALM JUMEIRAH

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.moevenpick-hotels.com

4,5TripAdvisor
2 853 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel se nachází přímo na známé 

pobřežní promenádě The Walk s mnoha 

restauracemi a obchody, jen 10 minut od Dubai 

Mariny a 5 km od Palmy Jumeirah.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a lobby, směnárna, 

obchod se suvenýry, salon krásy, mořské speciality 

a sushi, steak house, italská restaurace a bar u bazénu.

PLÁŽ Hotel nedaleko veřejné pláže 

Jumeirah u pěší zóny The Walk.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, LCD TV/sat., kávovar, minibar za poplatek 

a prostorný balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu 

v hlavní restauraci. V ostatních restauracích 

bude klientům odečten kredit za bufetovou 

restauraci z jejich celkového účtu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: lekce aerobiku.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích 

a ve veřejných prostorách.

Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, pára a jacuzzi

  Za poplatek: masáže, salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................................

 DRSV

HHH | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti golfového hřiště

  Nedaleko krásné písečné pláže

  Cenově výhodná nabídka

  Všechny pokoje s výhledem

na moře

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.rotana.com/property-25.htm

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

4,5TripAdvisor
66 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel leží v obchodní čtvrti Bur 

Dubai v centru Dubaje, v okolí Dubai Healthcare 

City, Wafi  Mall, Dubai International Conference 

Centre, Dubai World Trade Centre, delfi nárium 

a široký výběr nákupních a zábavních možností. 

Mezinárodní letiště cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace,

bar, kavárna, noční klub, konferenční 

místnost, bazén na střeše, bar u bazénu.

PLÁŽ Hotel zajišťuje kyvadlovou 

dopravu na Kite Beach.

POKOJ DRS: koupelna/WC, individuální 

klimatizace, TV/sat., minibar za poplatek, trezor 

za poplatek, set na přípravu kávy a čaje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: golf v dostupné vzdálenosti od hotelu.

ZÁBAVA Zábava v okolí hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

WELLNESS & SPA

  V hotelu je k dispozici centrum krásy, sauna 
a parní lázeň

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRS

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově v nabídce CK FISCHER

  Moderní hotel v srdci Dubaje

  V blízkosti golfového hřiště Dubai 

Creek

Pláž: písečná cca 10 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 10 minut

NOVINKA

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.moevenpick-hotels.com/dubai-bur

4,5TripAdvisor
1 070 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel leží v centru Dubaje přímo na Sheikh 

Zayed Road s krásným výhledem na Jumeirah 

Beach. Nedaleko hotelu se nachází Burj Khalifa, 

obchodní centrum Dubai Mall a stanice metra (cca 

100 m). Mezinárodní letiště cca 20 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace 

(mezinárodní, arabská, indická, italská), 2 bary, 

noční klub, konferenční místnosti, bazén na střeše 

s odděleným dětským bazénkem, bar u bazénu.

PLÁŽ Hotel se nachází cca 4 km od veřejné 

písečné pláže Jumeirah Public Beach.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany),

individuální klimatizace, LCD TV/sat., sofa, minibar 

za poplatek, trezor za poplatek, set na přípravu 

kávy a čaje. DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Zábava v okolí hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel The Radisson Royal ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – SHEIKH ZAYED ROAD

WELLNESS & SPA

  V hotelu je k dispozici wellness centrum
Zen Spa

  Zdarma: sauna, parní lázeň a vířivka

  Za poplatek: široký výběr různých masáží, 
relaxačních a zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRS

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Vhodné pro náročnou klientelu 

  Luxusní wellness zázemí 

  Ideální poloha na Sheikh Zayed Road

  Golfový klub Dubai Creek cca 7 km 

od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.radissonblu.com/

royalhotel-dubai/

Pláž: písečná cca 4 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

NOVINKA

4,5TripAdvisor
994 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V části Bur Dubai nedaleko World Trade 

Center, zastávka metra v pěší vzdálenosti (cca 15 minut). 

Hotel denně pořádá transfer do nákupního centra.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bazén 

na střeše hotelu se slunečníky a lehátky zdarma, 

restaurace, kavárna, bar, plně vybavené business 

centrum, čistírna, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Pláž Jumeirah Beach cca 

15 km (vstup za poplatek).

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, plazmová TV, trezor zdarma, 

minibar za poplatek a telefon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: nedaleko hotelu golfová hřiště 

Emirates Golf Club, Dubai Creek Golf & Yacht 

Club nebo The Montgomerie Dubai Golf Club, 

v nákupním centru Mall of the Emirates se nachází 

sjezdová dráha pro lyžaře a snowboardisty, 

v nákupním centru Dubai Mall je kluziště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích a v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grand Excelsior Hotel Bur Dubai cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Hotel v centru – nákupy, zábava

  Bazén na střeše hotelu

  Hotel nabízí dopravu na pláž

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.dhowpalacedubai.com

Pláž: písečná cca 15 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

3,5TripAdvisor
266 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Ideálně situovaný hotel nedaleko 

mezinárodního letiště v Dubaji, 20 minut 

od veřejné pláže Jumeirah Beach. V blízkosti 

hotelu je také luxusní nákupní centrum Wafi .

VYBAVENÍ V hotelu se nachází vstupní 

hala s recepcí, restaurace, bazén s mořskou 

vodou, bazén s terasou na slunění s lehátky 

a slunečníky, fi tness centrum, směnárna.

PLÁŽ Hotel se nachází 20 minut jízdy od veřejné 

pláže Jumeirah Beach Park. Hotelový transfer 

na pláž zdarma. Vstup na pláž za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

TV, telefon, trezor, kávovar a malá lednička. 

Pokoj DRS pro 2 + 1 na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Hotel se nachází nedaleko 

dubajských klubů a barů.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Arabian Park cccd
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Hotel v centru – nákupy, zábava

  Vhodné pro mladé či jednotlivce

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.arabianparkhotel.com

Pláž: písečná cca 15 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

4,0TripAdvisor
795 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel leží ve staré části města 

v Diplomatické čtvrti, kde se nachází ambasády 

a nákupní centra. Stanice metra v pěší vzdálenosti 

od hotelu. Mezinárodní letiště cca 25 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 

kavárna, bar u bazénu, konferenční místnost, bazén 

na střeše hotelu, business centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel nabízí klientům zdarma kyvadlovou 

dopravu na veřejnou pláž Jumeirah Public 

Open Beach (vstup na pláž za poplatek).

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, LCD TV/sat., telefon, minibar za poplatek, 

trezor, set na přípravu kávy a čaje, žehlička, 

žehlicí prkno.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA V okolí hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi a internetový

koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Holiday Inn Bur Dubai cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

WELLNESS & SPA

 Sauna a parní lázeň

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově v nabídce CK FISCHER

  Ideální poloha ve staré části města

  Hotelová doprava na veřejnou 

pláž zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.ihg.com/holidayinn/hotels/

us/en/dubai/dxbhi/hoteldetail

Pláž: písečná cca 7 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

NOVINKA

4,0TripAdvisor
423 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel ve čtvrti Bur Dubai nedaleko 

centra města. Historické Dubai muzeum 

a Dubai Creek cca 2 km od hotelu. Stanice 

metra v pěší vzdálenosti (cca 15 minut).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 2 restaurace à la carte (indická, asijská), 

bar, kavárna, prádelna, bazén, bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Hotel asi 20 minut od veřejné pláže 

Jumeirah Beach Park (vstup za poplatek). 

Hotelová doprava na pláž zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., rádio, telefon, malá 

lednička, set na přípravu kávy a čaje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Spousta nákupních a zábavních 

možností v blízkém okolí hotelu.

PRO DĚTI Dětské židličky.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Citymax Bur Dubai ccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro poznávání města

 Poloha v centru – nákupy, zábava

  Výhodná cenová nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.citymaxhotels.com/en

Pláž: písečná cca 15 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

NOVINKA

3,5TripAdvisor
964 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel se na nachází na krásné 

písečné pláži nedaleko centra Ajmanu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

2 bary, bar na pláži, zlatnictví, 2 bazény, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži. 

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 

župan), klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač 

(na vyžádání), rádio, telefon, set na přípravu čaje 

a kávy, minibar za poplatek, balkon. DRSVX: viz DRX, 

trezor, žehlička, žehlicí prkno, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

squash, aquazumba.

ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti v centru Dubaje.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání), dětská židlička.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Za poplatek: vysokorychlostní internet.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Ajman Saray Luxury Collection ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  AJMAN

WELLNESS & SPA

  Hotelové GOCO Spa

  Za poplatek: široká škála relaxačních 
a zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRX | DRSVX

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v programu CK FISCHER

  Oblíbený hotel s kvalitními službami

  Přímo u pěkné soukromé pláže

  Hotelové wellness centrum

GOCO Spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.ajmansaray.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

NOVINKA

4,5TripAdvisor
382 hodnotících



228

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel leží přímo u pláže cca 5 km od centra 

města. V pěší vzdálenosti se nachází emirát Ajman. 

Mezinárodní letiště v Dubaji je vzdáleno cca 25 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 3 restaurace à la carte (arabská kuchyně, 

mořské plody, grilované speciality), kavárna, 

2 bazény, bar u bazénu, konferenční místnosti.

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, LCD TV/sat., minibar 

za poplatek, trezor za poplatek, set na přípravu 

kávy a čaje, žehlička, žehlicí prkno. DRSV: viz DR, 

výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness 

s moderními stroji TechnoGym.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodávají 

alkoholické nápoje.

PRO DĚTI Dětský klub, dětská herna.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  SHARJAH

WELLNESS & SPA

  Velké wellness centrum Sheraton Shine Spa
o rozloze 1 100 m2 ve dvou podlažích

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, vířivka, hammam, 
různé masáže, zábaly, relaxační a zkrášlující 
procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově postavený hotel přímo

u soukromé písečné pláže

  Klidná, odpočinková dovolená

  Rozlehlé wellness & spa centrum 

součástí hotelu

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

NOVINKA

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.sheratonsharjah.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u pláže s krásným výhledem na Indický 

oceán. Mezinárodní letiště cca 120 minut jízdy, města 

Fujairah a Ras Al Khaimah jsou vzdálena cca 20 minut 

jízdy, několik minut od pobřežního města Khorfakkan. 

Hotel poskytuje 1× denně bezplatný transfer do města 

Fujairah a 1× týdně bezplatný transfer do Dubaje.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 2 restaurace à la carte (mořské plody, 

asijská), bar u bazénu, kavárna, směnárna. Hotel 

prošel v roce 2013 kompletní rekonstrukcí.

PLÁŽ Pěkná privátní písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRMVX: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy 

a čaje, minibar za poplatek (pouze nealkoholické 

nápoje), trezor, výhled na hory, cca 26 m2.

DRLVX: viz DRMVX, boční výhled na moře.

DRSVX: viz DRMVX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu soft all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis,

stolní tenis, volejbal. Za poplatek: vodní sporty

na pláži, potápěčské centrum.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodávají 

alkoholické nápoje.

ZÁBAVA Obchůdky a restaurace v centru městečka 

Khorfakkan cca 15 minut chůze od hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské 

hřiště. Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  SHARJAH

PROGRAM SOFT

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu 
v restauraci Al Murjan

  Rozlévané nealkoholické nápoje (11.00–23.00 hod.)
v baru u bazénu a v hlavní restauraci Al Murjan

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: multifunkční relaxační centrum, 
masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....

 DRMVX | DRLVX | DRSVX

HHH | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově v nabídce CK FISCHER

  Přímo u soukromé písečné pláže

  Ideální místo pro klidnou dovolenou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

http://oceanichotel.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

NOVINKA

4,0TripAdvisor
280 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   ABÚ DHABI

POLOHA Na ostrově Saadiyat, cca 7 km 

od centra Abú Dhabi. Hotel leží přímo u nedotčené 9 km 

dlouhé písečné pláže. Součástí resortu je i golfové hřiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, 3 restaurace, 

2 bary, konferenční místnosti, 3 bazény, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Přírodní pláž s jemným pískem 

přímo u hotelu. Z důvodu výskytu želv 

a delfínů jsou omezeny vodní sporty.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, trezor zdarma, 

telefon, TV, DVD, balkon. DRSV: viz DR, výhled 

na moře, některé pokoje s balkonem.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis.

Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště 

(Saadiyat Beach Golf Club).

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (5–12 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek 

v lobby, WiFi v celém hotelu.

WELLNESS & SPA

  Atarmia Spa, odděleně pro muže a ženy

  Za poplatek: široká škála služeb a procedur 
(masáže, salon krásy atd.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DR | DRSV

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi 

  Spa centrum v rámci resortu

  18jamkové golfové hřiště

v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.abudhabi.park.hyatt.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
909 hodnotících



232

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   ABÚ DHABI

POLOHA Na ostrově Saadiyat v emirátu Abú Dhabi 

(centrum Abú Dhabi cca 6 km od hotelu) u krásné 

nedotčené pláže, součástí resortu golfové hřiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 

bar, 4 bazény, bar u bazénu, krytý bazén, spa 

centrum, salon krásy, konferenční místnost. Hotel 

nabízí všem svým klientům služby komorníka.

PLÁŽ Přírodní pláž s jemným pískem 

přímo u hotelu. Z důvodu výskytu želv 

a delfínů jsou omezeny vodní sporty.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany), 

klimatizace, minibar za poplatek, trezor zdarma, telefon, 

TV, balkon, nabíječka pro iPod, žehlička, možnost 

propojení pokojů. DRSVS: viz DRS, výhled na moře. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště 

(Saadiyat Beach Golf Club), tenis, squash.

PRO DĚTI Dětský bazén s jeskyní, dětský 

klub (1–13 let), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

WELLNESS & SPA

  V blízkosti Iridium Spa

  Za poplatek: různé druhy masáží a procedur

  Součástí relaxační místnost

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRS | DRSVS

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zázemí pro rodiny s dětmi

  Luxusní hotel pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Golfové hřiště součástí resortu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.stregissaadiyatisland.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
1 537 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Centrum Abú Dhabi 10 minut 

od hotelu, v blízkosti nákupních center.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

12 restaurací a barů, bazén, spa centrum, 

diskotéka, jazzový klub, obchod se suvenýry, 

plážový klub, bar u bazénu a na pláži.

PLÁŽ Privátní hotelová pláž přístupná 

podchodem pod ulicí Corniche.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, telefon, TV/sat.,

trezor zdarma. Pokoje s výhledem na moře na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenis, squash. Za poplatek: vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, 

dětský klub, dětské menu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích a v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Hilton Abu Dhabi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   ABÚ DHABI

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, různé druhy masáží a další 
relaxační procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti nákupních center

  Privátní písečná pláž

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-

abu-dhabi-hotel-AUHHITW/index.html

4,5TripAdvisor
1 760 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u písečné pláže, možnosti nákupů 

a zábavy v blízkosti hotelu. Obchodní centrum Al Raha 

Mall propojeno s hotelem. Doprava na atrakce zdarma.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

bary, noční klub, konferenční prostory, nákupní 

centrum a kino, půjčovna automobilů, venkovní 

bazény, spa centrum, irská hospoda, cukrárna.

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, telefon, TV/sat., 

trezor zdarma, balkon. DRSVS: viz DRS, prostornější, 

výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní tenis.

Za poplatek: squash, vodní sporty, 18jamkové 

golfové hřiště vzdáleno cca 10 minut jízdy od hotelu.

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský bazén se skluzavkami, 

dětský klub, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: na pokojích a v areálu hotelu.

Hotel Al Raha Beach ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   ABÚ DHABI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRS | DRSVS

HHHH | HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Zázemí pro rodiny s dětmi

  Vodní sporty na pláži

  18jamkové golfové hřiště 10 minut 

jízdy od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.danathotels.com/

Hotels-Resorts/Al-Raha-Beach-Hotel

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 100 minut

WELLNESS & SPA

  Zdarma: krytý bazén, jacuzzi, sauna, parní lázeň

  Za poplatek: salon krásy, různé druhy masáží 
a další relaxační procedury

4,5TripAdvisor
776 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA U přístavu v Abú Dhabi, 

mezinárodní letiště cca 37 km. Centrum 

města Abú Dhabi cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

bufetová restaurace, 6 restaurací à la carte 

(italská, arabská, brazilská, asijská, belgická, 

mořské plody), bazén v plážovém klubu, směnárna, 

business centrum, konferenční místnost, bar, 

kavárna, čistírna, bankomat, trezor na recepci.

PLÁŽ Přístup do plážového klubu s písečnou pláží 

a bazénem po promenádě kolem Mariny (cca 200 m).

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, kávovar, trezor, 

minibar za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, žehlička 

a žehlicí prkno. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness,

tenis, squash.

ZÁBAVA V blízkosti hotelu nákupní 

centra a známé Abu Dhabi Corniche.

PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavka, dětská herna.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: Standard Internet Service – WiFi 

na pokojích, v business centru, ve veřejných prostorech. 

Za poplatek: Premium Internet Service – viz

Standard Internet, navíc dvojnásobná šíře pásma

(pro členy Rewards klubu zdarma).

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel InterContinental Abu Dhabi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   ABÚ DHABI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Nealkoholické nápoje, pivo a víno
(10.00–23.00 hod.)

  Možnost večeře v à la carte resturacích (pouze 
bufet nebo vybrané menu, výběr z à la carte 
menu za příplatek, nutná rezervace)

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, vířivka

  Za poplatek: masáže, ošetření obličeje, lázeňské 
procedury, parní lázeň

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRX | DRSVX

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově v nabídce CK FISCHER

  6 restaurací à la carte

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.ihg.com/intercontinental/

hotels/gb/en/abu-dhabi/

auhha/hoteldetail/concierge

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

NOVINKA

4,5TripAdvisor
1 128 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel se nachází cca 3 km od centra 

Abů Dhabi přímo u písečné pláže. Nákupní 

centra několik minut od hotelu. Vzdálenost 

od letiště v Dubaji je cca 120 minut.

VYBAVENÍ V hotelu je vstupní hala s recepcí, 

2 restaurace, business centrum, obchod, konferenční 

sál, půjčovna automobilů, bazén, bar u bazénu.

PLÁŽ Pěkná písečná pláž s lehátky 

a slunečníky přímo u hotelu.

POKOJ DRC: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV, minibar za poplatek, trezor, 

set na přípravu kávy a čaje. DRB: viz DRC, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu. 

V hotelu se nepodávají alkoholické nápoje.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis, 

squash. Za poplatek: vodní a plážové sporty.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se 

nepodávají alkoholické nápoje.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (5–11 let), 

dětské hřiště, možnost hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: připojení na internet 

ve veřejných prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   ABÚ DHABI

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, vířivka, parní lázeň

 Za poplatek: masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DRB | DRC

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nákupní centra blízko hotelu

  Přímo u písečné pláže

  Sportovní vyžití

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.rotana.com/rayhaanhotelandresorts/

unitedarabemirates/abudhabi/khalidiyapalacerayhaanbyrotana

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

NOVINKA

4,5TripAdvisor
977 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel ze známého hotelového 

řetězce v blízkosti centra Abú Dhabi.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací, 

kavárna, business centrum, kadeřnictví, obchod 

se suvenýry, bary, bar u bazénu, vnitřní bazén 

s možností klimatizace, venkovní bazén, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Privátní písečná pláž s bílým pískem 

přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, TV/sat.,

telefon, trezor zdarma, CD/DVD přehrávač, 

balkon. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bohatého 

bufetu. V areálu hotelu se nachází Le Meridien Village –

zahradní restaurace s kuchyní z celého světa.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 

kurty, kurt na squash, fi tness, plážový volejbal, 

nemotorizované vodní sporty. Za poplatek: golfová

hřiště nedaleko hotelu.

ZVLÁŠTNOSTI V blízkosti hotelu 

korálový útes vhodný pro potápění.

ZÁBAVA Diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, hlídání dětí 

za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: na pokojích, internetový

koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Le Meridien Abu Dhabi cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   ABÚ DHABI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRX | DRSVX

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v blízkosti centra Abú Dhabi

  Přímo u písečné pláže

  Vynikající hotelové wellness

  Korálové útesy v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.lemeridienabudhabi.com 

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

WELLNESS & SPA

  Eden Spa se širokou škálou procedur

  Zdarma: sauna, parní sauna, jacuzzi

  Za poplatek: masáže

4,0TripAdvisor
634 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel je součástí komplexu Qaryat 

Al Beri, do kterého patří i další sesterské hotely 

Shangri-La. Mezinárodní letiště v Abú Dhabi 

cca 10 minut jízdy, 15 minut od centra města 

a vodního parku Yas Waterworld, 5 minut 

od Abu Dhabi National Exhibition Centre.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lounge 

v lobby, restaurace, bar, půjčovna aut, kadeřnictví, 

společenská místnost, business centrum, 

směnárna, čistírna, bazén, bar u bazénu.

PLÁŽ Soukromá písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, LCD TV/sat., DVD přehrávač, telefon, set 

na přípravu kávy a čaje, minibar za poplatek, žehlička 

a žehlicí prkno, trezor. DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti 

v blízkosti hotelu. Součástí komplexu Qaryat 

Al Beri je tradiční arabský souk.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a připojení na internet na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Traders Hotel Qaryat Al Beri cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY   ABÚ DHABI

WELLNESS & SPA

  Zdarma: vířivka, sauna

  Za poplatek: spa centrum CHI The Spa 
v sesterském hotelu Shangri-La Qaryat Al Beri

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRS

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově v nabídce CK FISCHER

  Přímo u písečné pláže

  S výhledem na největší mešitu 

Sheikh Zayed Grand Mosque

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.shangri-la.com/

abudhabi/traders/

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

NOVINKA

4,5TripAdvisor
1 000 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA Nově postavený a v lednu 2014 otevřený 

luxusní hotel na umělém ostrově Marjan v emirátu 

Ras Al Khaimah, vzdálený cca 70 minut jízdy z letiště. 

Privátní 650 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací,

lounge bar, bar u bazénu, konferenční 

místnosti, prádelna, čistírna, obchod se 

suvenýry, 5 bazénů (možnost vyhřívání), terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Privátní pláž s bílým pískem přímo 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRPV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, rádio, LCD TV/sat., set na přípravu kávy 

a čaje, minibar za poplatek, žehlička, balkon. 

DRSV: viz DRPV, výhled na moře. DRX: viz DRPV, 

prostornější, obsazenost 2 dospělí + 2 děti na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní 

tenis, plážový volejbal. Za poplatek: biliár, vodní 

sporty na pláži, golfové hřiště 5 minut od hotelu.

ZVLÁŠTNOSTI Při příjezdu do hotelu jsou hosté 

obdarováni tradičními čokoládovými sušenkami.

ZÁBAVA Zábavní možnosti v areálu hotelu, vodní 

dýmky, potápěčské centrum, blízkost centra města 

Ras Al Khaimah, vodní park 10 minut od hotelu.

PRO DĚTI 2 dětské bazény, dětská hřiště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

dětské židličky, dětský klub.

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 

pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v hotelu včetně bazénu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, internetový koutek.

Za poplatek: připojení na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (12.00–24.00 hod.) v hlavní 
restauraci a v plážovém klubu

  Káva, čaj a horká čokoláda

  Kredit na večeře v à la carte restauracích

  Hotel vyžaduje společenský oděv

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRPV | DRSV

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 70 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový luxusní hotel na ostrově 

Marjan

  Program all inclusive

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.doubletree3.hilton.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
1 047 hodnotících



242 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Funtazie klub Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA Přímo u pláže s jemným pískem, severně 

od centra města Ras Al Khaimah, autobusová 

doprava do Dubaje (cca 90 km) za poplatek.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 

s venkovní terasou, několik restaurací à la carte, bar 

u bazénu, 4 bazény (hlavní bazén s mořskou vodou), 

jacuzzi s výhledem na moře, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, spa centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž v laguně 

s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu. 

Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

POKOJ DRSVX: koupelna/WC, klimatizace, telefon, 

minibar za poplatek, plazmová TV, trezor zdarma, balkon 

nebo terasa, výhled na moře, v hlavní budově. Pro 

obsazenost 2 dospělí a 1–2 děti, resp. 3 dospělí jsou 

k dispozici dvě prostorné postele, žádná další přistýlka 

není k dispozici. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum, 

18jamkové golfové hřiště Tower Links Ras Al Khaimah 

pouhých 10 minut jízdy od hotelu, plážový volejbal.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.00–23.00 hod.)

  Odpolední snack

  Nealkoholické nápoje, pivo, víno a další 
alkoholické nápoje vybraných značek v hlavní 
restauraci a plážovém klubu (12.00–24.00 hod.)

  Večeře v à la carte restauracích
(za poplatek, v určených hodinách)

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, pára, fi tness

  Za poplatek: různé druhy masáží, koupelí 
a aromaterapií, salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............................

 DRSVX

HHH | HHii | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné široké 

písečné pláže

  Bazén se skluzavkou

  Až 2 děti do 14 let pobyt 

zcela zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.rasalkhaimahresort.

hilton.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

TripAdvisor
3 168 hodnotících 4,5



244 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel Funtazie klub Rixos Bab Al Bahr ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA Přímo u písečné pláže v oblasti 

Ras Al Khaimah, vzdálenost od centra Ras Al 

Khaimahu 25 km, od centra Dubaje 80 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, několik à la carte restaurací, výtahy, bary, 

vnitřní a venkovní bazén, dětský bazén, spa 

centrum, služby lékaře, kadeřnictví, obchodní 

arkáda, konferenční místnosti, dětské hřiště.

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo 

u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar, telefon, TV/sat., trezor zdarma, 

velikost pokoje 32–37 m2. FR: viz DRX, ložnice 

oddělená dveřmi, koupelna v obou pokojích, balkon. 

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), velikost 

pokoje 61–81 m2.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis, 

plážový volejbal, basketbal, vodní gymnastika, aerobik.

Za poplatek: vodní sporty, výuka tenisu.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská 

stolička v hlavní restauraci, dětský bazén, dětské 

radovánky s pískem, vodou, kyblíčkem, lopatkou 

a kropáčkem na pláži, u bazénu, na hřišti.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (06.30–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–23.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje
(07.00–02.30 hod.)

  Káva, čaj a nealkoholické nápoje v lobby 
(24 hodin denně)

  Minibar a internet na pokoji

  Hlavní restaurace, à la carte restaurace 
kromě restaurací Fish Bone a Meat Point 
(příplatek 100 AED/os.)

  Bary, snack restaurace, dietní restaurace

  Cukrárna

WELLNESS & SPA

  Zdarma: turecké lázně, sauna, parní lázeň

  Za poplatek: masáže, kadeřnictví, kosmetika

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | HHi | HH | H

RODINNÝ POKOJ 
 .............................................

 FR

HHHH | HHhi | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program ultra all inclusive 

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Klidná, odpočinková dovolená 

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.rixos.com/en/

rixos-bab-al-bahr-hotel
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

4,5TripAdvisor
1 270 hodnotících

RODINNÝ POKOJ (FR)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

Hotel The Cove Rotana Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA V emirátu Ras Al Khaimah

na vlastní písečné pláži. Centrum města 

Ras Al Khaimah pouhých 10 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a lobby, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, bar, kavárna, 

2 venkovní bazény (1 s možností vyhřívání), terasa 

na slunění s lehátky a osuškami zdarma, konferenční 

místnost, obchod se suvenýry, salon krásy.

PLÁŽ Privátní pláž s pozvolným vstupem 

do moře. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek, 

kávovar, trezor zdarma, balkon nebo terasa. VI: viz DR, 

oddělená obývací místnost, kuchyně, 2 patra.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šipky.

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Miniklub, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích i v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Vybrané značky minerální vody, nealkoholických 
nápojů, piva a vína servírované v hlavní 
restauraci a v plážovém baru (11.00–23.00 hod.)

  Čaj a káva k hlavním jídlům

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: jacuzzi, sauna, pára a masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHh | HHI | HH | HII | HI | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHh | Hhii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost all inclusive

  Přímo u pláže

  Vodní sporty

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.rotana.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
1 173 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel je součástí komplexu 

Al Hamra, který leží u písečné pláže jižně 

od hlavního města emirátu Ras Al Khaimah.

VYBAVENÍ Hlavní budova se vstupní halou, recepce, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte, bary, obchody, 

2 bazény, terasa na opalování a bar u bazénu.

PLÁŽ Hotel přímo u dlouhé písečné pláže. 

Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ VI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor zdarma, 

balkon nebo terasa, výhled do zahrady, ve vilkách. 

DRS: viz VI, v hlavní budově. DRBFX: viz VI, 

v budovách nejblíže u pláže.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu 

v hlavní restauraci. Možnost dokoupení programu

all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

2 tenisové kurty, nemotorizované vodní sporty, 

sauna. Za poplatek: vodní lyže, masáže, 

rybolov, 18jamkové golfové hřiště.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Minerální voda, nealkoholické nápoje, pivo a víno 
a další alkoholické nápoje vybraných značek 
(12.00–24.00 hod.)

  Kredit na večeře v à la carte restauracích 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....................

 DRS | DRBFX

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

  Vodní sporty na pláži

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  18jamkové golfové hřiště

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.alhamrafort.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,5TripAdvisor
630 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Přímo u písečné pláže v oblasti Ras Al 

Khaimah, v blízkosti nákupní centrum Al Hamra Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 

bary, venkovní bazény, spa centrum.

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, telefon, 

TV/sat., trezor zdarma, šatna, kávovar. DRX: viz DR,

prostornější (cca 80 m2), balkon, výhled na golfové 

hřiště. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis.

Za poplatek: vodní sporty, golf.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích a v lobby.

Hotel Waldorf Astoria ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, parní lázeň

  Za poplatek: salon krásy, různé druhy masáží 
a další relaxační procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRX | DRSVX

HHH | HHII | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro náročné klienty

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Relax v hotelovém spa centru

  18jamkové golfové hřiště

v blízkosti hotelu

  Špičková gastronomie

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

http://waldorfastoria3.hilton.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

4,5TripAdvisor
1 453 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel leží v oblasti Ras Al Khaimah 

na uměle vytvořeném souostroví 4 korálových 

ostrovů na břehu Arabského zálivu. Dubaj cca 60 

minut jízdy. Nedaleko hotelu golfové hřiště.

VYBAVENÍ 301 pokojů a suite, vstupní hala 

s recepcí, restaurace, bary, 3 konferenční místnosti, 

business centrum, taneční sál, krytý parking, 3 

bazény (1 venkovní a 2 vnitřní), bazén pro děti.

PLÁŽ Krásná písečná pláž leží pouze 

přes příjezdovou cestu k hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC, komfortně zařízené, 

TV/sat., trezor, minibar za poplatek, set na přípravu kávy 

a čaje, některé pokoje s balkonem, cca 40 m2.

SUF: viz DRS, dvě oddělené místnosti.

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení 

večeře nebo programu soft all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, 

jízda na kole. Al Hamra Golf Club cca 5 minut jízdy. Dětem 

do 16 let není povoleno využívat vnitřní krytý bazén.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodává alkohol.

ZÁBAVA Možnost zakoupení výletu 

za rybařením, jízda na koni, parašutismus, 

výlet lodí, safari v poušti a mnoho dalších.

PRO DĚTI Oddělený dětský bazén, vnitřní 

i venkovní dětské hřiště, dětský klub (3–15 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Marjan Island Resort & Spa ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM SOFT

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v bufetové restauraci

  Nealkoholické a teplé nápoje (v době podávání jídla) 

  Nealkoholické nápoje, čaj a káva v Turtle Beach Club 
07.00–18.00 hod.) a u bazénu (08.00–20.00 hod.)  

  Denně doplňovaný minibar (nealkoholické nápoje)  

  Volný vstup do hammamu nebo jedna
30minutová relaxační masáž za pobyt

  K dispozici jízdní kolo denně 15 minut/osoba  

  20% sleva ve všech restauracích a kavárnách

  20% sleva v Lamar Spa 

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: spa o rozloze 1 000 m2 s nabídkou 
mnoha procedur a masáží, jacuzzi, hammamem, 
saunou, vířivkou, parní lázní, kosmetikou 
a specialisty na výživu

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

SUITE 
 .............................................................

 SUF

HHH | HHii | HHi | HH | HIi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Wellness & spa

  Široká sportovní nabídka včetně 

golfu – golfové hřiště cca 5 minut 

jízdy od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.marjanislandresort.com

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

NOVINKA

4,0TripAdvisor
251 hodnotících



252

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V oblasti Ras Al Khaimah, autobusové 

spojení do obchodního centra v Dubaji (2× týdně) 

a rovněž k blízkému obchodnímu centru Al Hamra Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

3 restaurace, 4 bary, bazén, slunečníky 

a lehátka zdarma, konferenční místnost.

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo 

u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

ložnice, plně vybavená kuchyň, klimatizace, 

minibar za poplatek, trezor zdarma, TV, telefon 

a žehlička. SU1: viz DRX, obývací pokoj, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenisový kurt. Za poplatek: vodní sporty, golf.

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: LAN na pokojích.

Hotel Al Hamra Residence cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Káva, čaj, vybrané nealkoholické nápoje, 
pivo, víno místní výroby a další alkoholické 
nápoje vybraných značek v hlavní restauraci 
(12.00–24.00 hod.) a v baru u bazénu 

  Kredit na večeře v à la carte restauracích 

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, masáže 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 .................................
 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

SUITE 
 .............................................................

 SU1

HHh | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  Možnost all inclusive

  Přímo u pláže

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.casahotelsandresorts.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

4,0TripAdvisor
146 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Vesnička leží asi 500 metrů 

od písečné pláže a je součástí komplexu Al Hamra. 

Na písečnou pláž a k hlavní hotelové budově 

jezdí nepřetržitě bezplatná hotelová doprava.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, bazén 

s terasou na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Hotel leží asi 500 metrů od dlouhé písečné 

pláže, komplex Al Hamra Village má svůj vlastní plážový 

klub s barem. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, TV/sat., telefon, trezor zdarma. JS: viz DR, 

oddělená obývací místnost, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: 18jamkové

golfové hřiště.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: v business 

centru, v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Al Hamra Village cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané nealkoholické nápoje (čerstvé ovocné 
šťávy za poplatek) a alkoholické nápoje místní 
výroby (pivo, víno, whisky, vodka, rum, gin, 
tequila), káva a čaj (nápoje jsou podávány 
ve Village restaurant, Village pool bar a Village 
pool terrace)

  Zmrzlina pro děti

  Kredit na večeře v à la carte restauraci

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HH | Hi | H

JUNIOR SUITE 
 ..................................................

 JS

HHh | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Cenově výhodná nabídka

  V blízkosti hotelu 18jamkové

golfové hřiště

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.alhamravillage.com

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

3,5TripAdvisor
357 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Resort se nachází přímo u písečné 

pláže v emirátu Ras Al Khaimah. Budovy (chalety) 

jsou umístěny v pečlivě udržované zahradě. 

Centrum je vzdáleno cca 25 minut jízdy. Vodní 

park je vzdálen cca 20 minut jízdy od hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní prostory s recepcí, hlavní 

restaurace, bary, 3 bazény (lehátka a slunečníky 

zdarma), dětské brouzdaliště, obchod se 

suvenýry, směnárna, půjčovna automobilů.

PLÁŽ Písečná pláž dlouhá 2 km přímo u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

minibar za poplatek, trezor, TV/sat., telefon. Při 

obsazenosti 2 dospělí + 1 dítě pouze 2 velká lůžka 

o rozměrech 1,35 x 2 m, není možnost přistýlek.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu 

nebo výběru z menu. Možnost dokoupení programu 

all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal,

stolní tenis, fotbalové hřiště. Za poplatek: tenisový kurt,

biliár, vodní sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

Hotel Beach Resort by Bin Majid Hotels & Resorts cccd
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
menu

  Káva, čaj a zákusky (15.00–17.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
v restauracích a barech včetně baru na pláži 
(11.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, masáže  

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro milovníky odpočinkové 

dovolené

  Hotel přímo u písečné pláže

  3 hotelové bazény

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

http://resort.binmajid.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

3,5TripAdvisor
210 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel se nachází v emirátu Ras

Al Khaimah cca 10 minut jízdy od stejnojmenného 

centra. Výborná poloha hned u písečné pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik 

restaurací a barů, bazén, bankomat.

PLÁŽ Přímo u privátní 800 m dlouhé písečné 

pláže, lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

minibar za poplatek, trezor, TV, telefon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal.

Za poplatek: stolní tenis, vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště,

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek,

WiFi v areálu hotelu.

Hotel Beach Hotel by Bin Majid Hotels & Resorts ccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
nebo menu

  Káva, čaj a zákusky (15.00–17.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
v restauracích a barech včetně baru u bazénu 
a na pláži (11.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ...................................
 DR

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u písečné pláže

  Možnost all inclusive

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

http://hotel.binmajid.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

3,0TripAdvisor
125 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V centru města Ras Al Khaimah 

v blízkosti nákupních center a golfového hřiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

bary, střešní bazén, spa centrum, střešní bar.

PLÁŽ Hotel organizuje transfery do privátního 

plážového klubu u hotelu DoubleTree by Hilton 

Resort & Spa Marjan Island zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, telefon, 

TV/sat., trezor zdarma.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

PRO DĚTI Dětský klub v hotelu 

Hilton RAK Resort & Spa.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích a v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel DoubleTree by Hilton ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Minerální voda, nealkoholické nápoje, pivo a víno 
a další alkoholické nápoje vybraných značek 
v hlavní restauraci (12.00–23.00 hod.)

  Čaj, káva, čokoláda

WELLNESS & SPA

 Zdarma: sauna 

  Za poplatek: různé druhy masáží

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti nákupních center

  Privátní plážový klub

  Vodní sporty na pláži

  18jamkové golfové hřiště 

v blízkosti hotelu

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.doubletree3.hilton.com

Pláž: písečná cca 4,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

4,5TripAdvisor
476 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Výhodná poloha v centru města 

Ras Al Khaimah a v blízkosti pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, kavárna, bar 

u bazénu, konferenční centrum, restaurace, prádelna, 

bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Hotel nabízí kyvadlovou dopravu na pláž 

k hotelu Bin Majid Beach Hotel zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, varná konvice. 

DRE: viz DR, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: golfové hřiště nedaleko hotelu.

ZÁBAVA Nákupní a zábavní 

možnosti v blízkosti hotelu.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), dětské židličky, dětský koutek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Mangrove cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–22.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne

WELLNESS & SPA

 Zdarma: sauna 

  Za poplatek: masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........................

 DR | DRE

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná cenová nabídka

  Hotel s programem all inclusive

  Výhodná poloha v centru města

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.mangrove.binmajid.com

Pláž: písečná cca 4 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

NOVINKA

3,5TripAdvisor
142 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel leží u Indického oceánu u městečka 

Dibba, centrum města Fujairah je vzdáleno cca 40 minut

jízdy. Letiště v Dubaji je vzdáleno cca 120 minut.

VYBAVENÍ 257 moderně zařízených pokojů, 

vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová restaurace, 

restaurace à la carte, restaurace u pláže, 2 bary, 

směnárna, salon krásy, konferenční místnost, 

venkovní bazén, vnitřní bazén, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže 

na pobřeží Indického oceánu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 

klimatizace, TV/sat., trezor, minibar za poplatek, set 

na přípravu kávy a čaje, balkon, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: vodní sporty na pláži, 

potápěčské centrum.

PRO DĚTI Dětský klub a dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Radisson Blu Fujairah ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje v salonku 
a v hlavní restauraci (10.00–23.00 hod), 
v Grand Blue Bar Beach (11.00–18.00 hod.)

  Káva a čaj

WELLNESS & SPA

  Spa centrum ZEN

  Za poplatek: různé masáže, zkrášlující 
a relaxační procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...................................

 DR

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Přímo u pláže

  Wellness & spa

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

NOVINKA

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.radissonblu.com/

resort-fujairah
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

4,0TripAdvisor
851 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Hotel leží na východním pobřeží 

Spojených arabských emirátů, z jedné strany je 

obklopen pohořím Al-Hadžar, z druhé strany Indickým 

oceánem. Hotelová doprava do Dubaje 3× týdně.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 à la carte 

restaurace, bary, wellness centrum, 2 bazény 

(možnost vyhřívání), bar u bazénu, bankomat.

PLÁŽ Hotelový resort přímo u privátní 

písečné pláže Al Aqah.

POKOJ DRS: koupelna/WC, klimatizace, 

minibar za poplatek, telefon, TV/sat., trezor 

zdarma, terasa nebo balkon. DRX: viz DRS, 

místnost oddělitelná dřevěnou zástěnou.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: potápěčské centrum, tenis, biliár.

ZÁBAVA Živá hudba, diskotéka, amfi teátr.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský 

bazén, animační programy.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek v lobby, 

LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Iberotel Miramar Al Aqah ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Minerální voda, nealkoholické nápoje, pivo a víno 
a další alkoholické nápoje vybraných značek 
v hlavní restauraci (10.30–24.00 hod.)

   Zmrzlina pro děti

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, pára, jacuzzi, masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý podmořský život

  Klidná oblast

  Přímo na pláži

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.miramaralaqah.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

4,0TripAdvisor
910 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA V oblasti Fujairah mezi pohořím Al-Hadžar 

a Indickým oceánem. Vzdálenost od Fujairahu je 

43 km a 140 km od mezinárodního letiště v Dubaji.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

bufetová restaurace, restaurace na pláži, exotický 

bar s večerním programem a živou hudbou, bar 

u bazénu, plážový bar a kavárna. Obchod se suvenýry, 

směnárna, konferenční místnost a bazén.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže 

na pobřeží Indického oceánu.

POKOJ DRT: koupelna/WC, klimatizace, 

telefon, minibar za poplatek, kávovar, TV/sat., 

trezor zdarma, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenisové kurty, nemotorizované vodní sporty 

na pláži. Za poplatek: motorizované vodní 

sporty, plážový volejbal, potápěčské centrum.

PRO DĚTI Dětský klub (4–14 let), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 

Za poplatek: na pokojích i v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Fujairah Rotana ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní 
restauraci

  Vybrané druhy minerální vody a nealkoholických 
nápojů, alkoholické nápoje vybraných značek 
servírované ve vybraných restauracích, pivo 
a víno

  Alkoholické nápoje v hlavní restauraci a v baru 
Tropicana u bazénu (11.00–23.00 hod.)

   Káva a čaj k hlavním jídlům

WELLNESS & SPA

  Spa The Zen s celkem 17 různými relaxačními 
místnostmi

  Za poplatek: veškeré procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..................................

 DRT

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné okolí hotelu

  Přímo u pláže

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.rotana.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

4,0TripAdvisor
1 134 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Na východním pobřeží Spojených arabských 

emirátů, 49 km od města Fujairah. Hotel je zasazen 

do krásné krajiny, z jedné strany ho obklopuje pohoří 

Al-Hadžar a ze strany druhé Indický oceán.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, několik 

barů, kavárna, konferenční sály, směnárna, několik obchodů, 

půjčovna aut, salon krásy, kadeřnictví, bazén, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, spa centrum.

PLÁŽ Hotelový resort přímo u privátní písečné 

pláže Al Aqah. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, 

minibar za poplatek, kávovar, trezor zdarma, výhled 

na moře, balkon. DRX: viz DRS, nemá balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 3 kurty 

na tenis a squash, stolní tenis, aerobik, volejbal.

Za poplatek: jacuzzi, sauna, vodní sporty 

na pláži, potápěčské centrum.

ZÁBAVA Hotel pořádá různé denní 

a večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský 

klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích i v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Le Meridien Al Aqah ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje (vybrané značky 
ve vybraných restauracích 10.00–24.00 hod.)

  Kredit na večeře v ostatních restauracích

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........................

 DRX | DRS

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Pro náročnou klientelu

  Klidné prostředí

  Dobré podmínky pro šnorchlování 

a potápění

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.starwoodhotels.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

4,5TripAdvisor
1 364 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 272–273

POLOHA Klidné místo přímo u písečné pláže 

na okraji střediska emirátu Umm Al Quwain. 

Centrum Dubaje cca 45 minut jízdy. Hotel zajišťuje 

autobusovou dopravu do Dubaje za poplatek.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, kavárna 

a business centrum, venkovní bazén, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky a bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ SU: koupelna/WC, klimatizace, telefon, 

televizor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Umm Al Quwain Beach ccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  UMM AL QUWAIN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře

  Nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje 
vybraných značek v hlavní restauraci, v baru 
u bazénu a v kavárně (09.00–21.00 hod.)

SUITE 
 ..............................................................

 SU

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost all inclusive

  Přímo u pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné okolí hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 24

www.uaqbeachotel.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

3,5TripAdvisor
40 hodnotících
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se dvěma oddělenými lůžky nebo jedním velkým 

lůžkem pro 2 osoby (manželská postel), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se třemi oddělenými lůžky nebo jedním 

velkým lůžkem pro 2 osoby (manželská postel) a další oddělenou 

postelí (přistýlkou), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj s jedním lůžkem nebo i 2 lůžky 

obsazený pouze 1 osobou, s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

PROMO POKOJ Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje 

mohou být umístěny v méně výhodné poloze. 

RODINNÝ POKOJ Jedná se o větší dvoulůžkový pokoj, ve kterém 

je možné ubytovat nejméně 2 dospělé osoby a 2 děti.

APARTMÁ (AP/AP1) Jedná se o 2 samostatné místnosti (1 ložnici + 

1 obývací místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, 

elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, 

počet lůžek odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, 

většinou se jedná o 2 pevná lůžka a přistýlku nebo rozkládací gauč.

APARTMÁ (AP2) Jedná se o 3 samostatné místnosti (2 ložnice + 1 obývací 

místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, elektrickým 

nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, počet lůžek 

odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, většinou se jedná 

o 2 pevná lůžka, ostatní místa jsou tvořena přistýlkou nebo rozkládacím gaučem.

STUDIO Jedná se o samostatnou místnost nejméně s 2 lůžky a s kuchyňským koutem 

vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou.

SUITE Hotelový typ apartmá bez kuchyňského koutu 

s možností využití veškerého hotelového servisu.

BUNGALOV Ubytovací jednotka, která tvoří samostatný stavební 

celek v obdobném uspořádání a vybavení, jako je apartmá (AP).

VÝHLED NA MOŘE Může být omezen terénem nebo vegetací. 

ORIENTAČNÍ POPIS ZÁKLADNÍCH DRUHŮ UBYTOVÁNÍ

Popis se liší dle specifi k jednotlivých destinací a ubytovacích zařízení, viz popis každého ubytovacího zařízení v obrazové části katalogu.

Vysvětlivky

Zkratky označení nabízených typů pokojů

PROMO POKOJE Vybírat včas se vyplatí! Pro nejrychlejší z vás jsme 

připravili cenově výhodnější nabídku zájezdů. Počet pokojů pro tuto 

nabídku je omezen. Mohou být umístěny v méně výhodné poloze. 

U NÁS EXKLUZIVNĚ Exkluzivní nabídka Cestovní 

kanceláře FISCHER na českém trhu.

AP apartmá
AP1 apartmá s 1 ložnicí 
AP1SV  apartmá s 1 ložnicís výhledem 

na moře
AP1X apartmá s 1 ložnicí de luxe 
AP2 apartmá se 2 ložnicemi 
AP2SV  apartmá se 2 ložnicemi s výhledem 

na moře 
AP3 apartmá se 3 ložnicemi 
AP3SV  apartmá se 3 ložnicemi s výhledem 

na moře 
APA apartmá s klimatizací
APLF apartmá v přízemí
APLV  apartmá s bočním výhledem na moře 
APP apartmá promo 
APROY apartmá royal 
APS apartmá superior 
APSS apartmá směrem k moři 
APSV apartmá s výhledem na moře
APSVS  apartmá superior s výhledem 

na moře superior
BG bungalov
BG2 bungalov 2 ložnice
BGP bungalov promo 
BGS bungalov superior 
BGSVPP  bungalov s výhledem na moře 

a privátním bazénem 
BGSVS  bungalov superior s výhledem 

na moře 
BGSVSP  bungalov s výhledem na moře 

a sdíleným bazénem 
BGX bungalov de luxe
DR dvoulůžkový pokoj 
DR0A dvoulůžkový pokoj typu A 
DR0B dvoulůžkový pokoj typu B 
DR0C dvoulůžkový pokoj typu C 
DRA dvoulůžkový pokoj s klimatizací 
DRAQ dvoulůžkový pokoj u aquaparku 
DRATR  dvoulůžkový pokoj s výhledem 

do atria
DRB dvoulůžkový pokoj v bungalovu 
DRBP  dvoulůžkový pokoj v bungalovu 

promo
DRBV  dvoulůžkový pokoj s výhledem 

do zálivu 
DRC  dvoulůžkový pokoj se spojovacími 

dveřmi
DRD dvoulůžkový pokoj v dependanci
DRDC  dvoulůžkový pokoj v dependanci 

se spojovacími dveřmi 
DRDS  dvoulůžkový pokoj v dependanci 

superior 
DRDSS  dvoulůžkový pokoj v dependanci 

směrem k moři
DRDSSS  dvoulůžkový pokoj v dependanci 

směrem k moři superior 
DRDSST  dvoulůžkový pokoj v dependanci 

směrem k moři s balkonem 
DRDSV  dvoulůžkový pokoj v dependanci 

s výhledem na moře 
DRDSVT  dvoulůžkový pokoj v dependanci 

s výhledem na moře s balkonem 
DRDSVU  dvoulůžkový pokoj v dependanci 

s výhledem na moře premium

DRDT  dvoulůžkový pokoj v dependanci 
s balkonem 

DREXE dvoulůžkový pokoj executive
DRF dvoulůžkový pokoj komfort
DRFT  dvoulůžkový pokoj komfort 

s balkonem 
DRG dvoulůžkový pokoj duplex
DRGV  dvoulůžkový pokoj s výhledem 

do zahrady 
DRGVV  dvoulůžkový pokoj s výhledem 

do zahradyve vile
DRJ dvoulůžkový pokoj s jacuzzi 
DRK dvoulůžkový pokoj klub
DRKP dvoulůžkový pokoj klub promo
DRKSV  dvoulůžkový pokoj klub promo 

s výhledem na moře 
DRL dvoulůžkový pokoj classic
DRLF dvoulůžkový pokoj v přízemí 
DRLG dvoulůžkový pokoj laguna
DRLGS dvoulůžkový pokoj laguna superior 
DRLV  dvoulůžkový pokoj s bočním 

výhledem na moře
DRLVU  dvoulůžkový pokoj s bočním 

výhledem na moře premium 
DRLVX  dvoulůžkový pokoj s bočním 

výhledem na moře de luxe 
DRM  dvoulůžkový pokoj v hlavní budově
DRMSSA  dvoulůžkový pokoj v hlavní budově 

směrem k moři s klimatizací 
DRMSST  dvoulůžkový pokoj v hlavní budově 

směrem k moři s balkonem
DRMSVT  dvoulůžkový pokoj v hlavní budově 

s výhledem na moře s balkonem
DRP dvoulůžkový pokoj promo
DRPI dvoulůžkový pokoj s molem 
DRPP  dvoulůžkový pokoj s privátním 

bazénem
DRPRE dvoulůžkový pokoj premium
DRPRM dvoulůžkový pokoj premiere
DRPSV  dvoulůžkový pokoj promo s výhledem 

na moře
DRPV  dvoulůžkový pokoj s výhledem 

na bazén 
DRPVS  dvoulůžkový pokoj s výhledem 

na bazén superior 
DRR dvoulůžkový pokoj rodinný
DRRES dvoulůžkový pokoj relax superior 
DRRSP  dvoulůžkový pokoj rodinný se 

sdíleným bazénem 
DRS dvoulůžkový pokoj superior
DRSF  dvoulůžkový pokoj v první řadě 

u moře
DRSFB  dvoulůžkový pokoj v bungalovu 

v první řadě u moře
DRSK dvoulůžkový pokoj klub superior 
DRSLV  dvoulůžkový pokoj level s výhledem 

na moře
DRSP  dvoulůžkový pokoj se sdíleným 

bazénem
DRSPR  dvoulůžkový pokoj se sdíleným 

bazénem royal
DRSPS  dvoulůžkový pokoj se sdíleným 

bazénem superior
DRSS dvoulůžkový pokoj směrem k moři

DRSSA  dvoulůžkový pokoj směrem k moři 
s klimatizací 

DRSSS  dvoulůžkový pokoj směrem k moři 
superior 

DRSST  dvoulůžkový pokoj směrem k moři 
s balkonem

DRST  dvoulůžkový pokoj superiors 
balkonem 

DRSV  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře 

DRSVB  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře v bungalovu

DRSVE  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře executive 

DRSVF  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře komfort

DRSVRES  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře relax superior

DRSVS  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře superior 

DRSVT  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře s balkonem

DRSVU  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře premium

DRSVX  dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře de luxe

DRT dvoulůžkový pokoj s balkonem 
DRU dvoulůžkový pokoj premium
DRVSSS  dvoulůžkový pokoj ve vile s výhledem 

na moře superior
DRVW dvoulůžkový pokoj s výhledem 
DRVWX  dvoulůžkový pokoj s výhledem 

de luxe 
DRX dvoulůžkový pokoj de luxe 
DRXT  dvoulůžkový pokoj de luxe 

s balkonem
FR rodinný pokoj 
FR1 rodinný pokoj s 1 ložnicí
FR1SV  rodinný pokoj s 1 ložnicí s výhledem 

na moře
FR2 rodinný pokoj se 2 ložnicemi
FR2EX  rodinný pokoj se 2 ložnicemi 

executive
FR2SP  rodinný pokoj se 2 ložnicemi sdílený 

bazén
FR2SS  rodinný pokoj se 2 ložnicemi směrem 

k moři
FRA rodinný pokoj s klimatizací 
FRB rodinný pokoj v bungalovu 
FRC  rodinný pokoj se spojovacími dveřmi
FRDT  rodinný pokoj v dependanci 

s balkonem 
FRG rodinný pokoj duplex
FRGV  rodinný pokoj s výhledem do zahrady 
FRK rodinný pokoj klub
FRKSV  rodinný pokoj klub s výhledem 

na moře
FRP rodinný pokoj promo
FRS rodinný pokoj superior
FRSS rodinný pokoj směrem k moři
FRSSR rodinný pokoj směrem k moři royal
FRSST  rodinný pokoj směrem k moři balkon 
FRSV rodinný pokoj s výhledem na moře 

FRSVG  rodinný pokoj s výhledem na moře 
duplex 

FRSVS  rodinný pokoj s výhledem na moře 
superior 

FRSVST  rodinný pokoj s výhledem na moře 
superior s balkonem

FRT rodinný pokoj s balkonem 
FRZ rodinný pokoj mezonet
JS junior suite 
JSGV junior suite výhled zahrda 
JSJ junior suite s jacuzzi 
JSJX junior suite de luxe s jacuzzi 
JSLF junior suite v přízemí
JSLV junior suite boční výhled na moře 
JSPV junior suite s výhledem na bazén 
JSR junior suite rodinná
JSROY junior suite royal
JSSP junior suite se sdíleným bazénem 
JSSS junior suite směrem k moři
JSSV junior suite s výhledem na moře 
JSX junior suite de luxe 
MZ mezonet
MZSP mezonet se sdíleným bazénem
SR jednolůžkový pokoj 
SRDS  jednolůžkový pokoj superior 

v dependanci
ST studio
ST0A studio typu A
ST0B studio typu B
STP studio promo 
STPRE studio premium
STS studio superior 
STX studio de luxe
SU suite
SUCO suite courtyard
SUELE suite elegance
SUEX suite executive 
SUHON suite honeymoon
SUJ suite s jacuzzi
SULAV suite lavender
SULVX  suite de luxe s bočním výhledem 

na moře 
SUMH suite manor house
SUN suite senior 
SUP suite promo 
SUPP suite s privatním bazénem 
SUPPSF  suite s privatním bazénem v první 

řadě u moře
SUR rodinná suite 
SUR suite rodinný
SUSP suite se sdíleným bazénem 
SUSST suite směrem k moři s balkonem
SUSUN suite sunset
SUSV suite s výhledem na moře
SUSVF suite s výhledem na moře rodinná
SUSVG suite s výhledem na moře duplex
SUSVN suite senior s výhledem na moře 
SUSVS suite s výhledem na moře superior
SUX suite de luxe
TR třílůžkový pokoj 
TRSV  třílůžkový pokoj s výhledem na moře 
TRT třílůžkový pokoj s balkonem
VI vila
VIX vila de luxe
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1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,

(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CKF 

a zákazníkem. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami 

pro cestující. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující, jsou také Přepravní 

podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na www.fi scher.cz/online/cz/informace/infor-

mace/ Podminky-pro-cestujici.htm, ve vybraných případech vám budou předány v pobočce.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné smlouvy 

o zájezdu (přihlášky) potvrzené ze strany CKF. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje, že 

zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle 

katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem. Pořadatel zájezdu 

vydá písemné potvrzení o zájezdu, jen pokud smlouva o zájezdu neobsahuje náležitosti tohoto potvrzení.

3. CENY ZÁJEZDU

Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výběru 

a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené 

v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby 

delegáta) a palivové příplatky.

Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u plaveb, volitelné 

nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační poplatek za dítě 

do 2 let. U některých destinací se při zpátečním letu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout 

do ceny. Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.

ZVÝHODNĚNÉ CENY

Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během pobytu 

a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná výše pro jednosměrnou i zpáteční letenku). Tento 

manipulační poplatek se vztahuje na všechny destinace operované charterovými lety, včetně samostat-

ných letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné náklady na dětskou postýlku se platí přímo v hotelu. 

Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.

Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma dospělými, obdrží slevu 

ve výši 25 %, pokud není uvedena speciální nabídka Pevná dětská cena (PDC). Speciální nabídka Pevná 

dětská cena (PDC) = 0 Kč platí pro 1 dítě v doprovodu minimálně 2 dospělých osob pro všechny odlety. 

V případě vyprodání letenek z této nabídky platí Pevná dětská cena dle dané destinace. Speciální nabídku 

Pevná dětská cena za 0 Kč nelze kombinovat se slevou 1. moment pro dospělé osoby ani s žádnými 

dalšími slevami. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních 

dětských slev. U některých ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace 

najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují společně 

se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen zajistit pro tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, 

a to v jazyce anglickém.

Junioři do 20 let: Junior ve věku od 15 do 20 let (pokud není stanoveno jinak), který je ubytován společně 

se dvěma dospělými osobami, obdrží ve vybraných ubytovacích kapacitách zvláštní cenu. Do dne návratu 

z destinace nesmí junior dovršit věkovou hranici stanovenou v konkrétní cenové nabídce.

Senioři: Každý zákazník nad 60 let (klient musí dovršit 60-ti let nejpozději v době odletu) má od Cestovní 

kanceláře Fischer slevu 1 500 Kč z ceny. Slevu nelze sčítat s ostatními slevami poskytovanými Cestovní 

kanceláří FISCHER, s dětskou letenkou zdarma a promo pokojem. Seniorskou slevu nelze uplatnit k zájez-

dům z lastmomentových nebo zvláštních nabídek, na zájezdy s linkovými lety, na poznávací zájezdy, okruhy, 

plavby a zájezdy, které nepořádá Cestovní kancelář FISCHER. U zájezdů do Spojených arabských emirátů 

lze poskytnout seniorskou slevu pouze ve vybraných termínech.

4. 100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY

V případě, že naleznete stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabídneme vám takový zájezd 

za tuto nižší cenu. Cenová záruka platí vždy pouze pro ofi ciální katalogové ceny konkurenční cestovní 

kanceláře snížené o slevu prvního momentu. Cenová záruka platí pouze pro kombinaci služeb ubytování 

a doprava (tj. zájezd). Pro uplatnění cenové záruky je rozhodující vždy konečná cena zájezdu, k ceně 

jednotlivých položek na smlouvě o zájezdu se nepřihlíží. Na žádné speciální či zvláštní dodatečné nabídky 

publikované mimo hlavní katalog, ani last momentové nabídky se cenová záruka nevztahuje. Rozdíl v ceně 

nelze vyplatit v hotovosti. 100% záruku nejnižší ceny není možné kombinovat s dalšími slevami poskyto-

vanými Cestovní kanceláří FISCHER ani jinými marketingovými akcemi. 

U klubových nabídek na léto 2016 na 1. moment vám navíc garantujeme nejnižší cenu zájezdů i oproti 

last minute. To znamená, že pokud naleznete stejný zájezd v naší nabídce levněji, a to i na last minute, 

nabídneme vám takový zájezd za tuto nižší cenu (nevztahuje se na slevy za on-line nákup zájezdů). Rozdíl 

v ceně nelze vyplatit v hotovosti. Cenová záruka platí vždy pouze pro ofi ciální ceny z katalogu klubových 

nabídek na léto 2016 a lze porovnávat pouze ceny za dospělé osoby (nevztahuje se na dětské ceny). 

Cenová záruka platí pouze v klubovém období, tj. nevztahuje se na mimosezonu před/po hlavní sezoně. 

Příslušná období jsou defi novaná na webu u jednotlivých klubových hotelů. 

Pro nárokování výše uvedené cenové záruky je nutné, aby se jednalo o stejné ubytovací zařízení (stejný hotel, 

penzion, apartmá), termín, délku zájezdu, druh a kvalitu dopravy, kategorii hotelu a typ pokoje (například pokoj 

s výhledem na moře, rodinný pokoj), stejný druh a rozsah stravování (např. kontinentální snídaně, polopenze, 

all inclusive atd.). Tato nabídka se nevztahuje na zájezdy na Sardinii a do Spojených arabských emirátů.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník je povinen cenu zájezdu 

před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši:

990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2015

1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2016

2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 29. 2. 2016

4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2016

7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 5. 2016

U zájezdů na Sardinii je záloha 50 % z ceny zájezdu.

Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena nej-

později 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dnů před 

zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. 

Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned. V případě 

sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika Plus, Fischer Light a Fischer Medical při uza-

vření smlouvy o zájezdu je cena pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, 

a to v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání 

příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle 

CKF, případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka převzít 

pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodr-

žení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník 

je povinen ve výše uvedených případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je 

uvedeno v bodech 7 a 8. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, které jsou součástí zájezdu 

„na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v požadované výši. V případě platby ceny 

zájezdu či její části formou poukazu CKF – ceniny nebo jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací 

zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní poukaz se nevrací a poukaz nelze 

proplatit v penězích, není-li stanoveno jinak. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 

50 % z konečné ceny zájezdu, maximálně však do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifi kované poukazy, slevy 

a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno jinak).

Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude připočten poplatek ve výši 

0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním převodem na bankovní účty 

uvedené v smlouvě o zájezdu.

6. NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.

Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 9. 3. 2015. CKF disponuje 

mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů 

a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny oproti 

stavu k 9. 3. 2015. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v smlouvě 

o zájezdu, pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději do 21 dní před zahá-

jením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena, tak dopisem 

zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě o zájezdu, v případě, že dojde ke zvýšení

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty 

v ceně zájezdu, a/nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, 

pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví způsob 

výpočtu zvýšení ceny.

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:

Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn při splnění podmínek dle § 

2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena dopravy včetně 

ceny pohonných hmot, takto: 1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 11. 2013 nebo později. 

Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent 105 USD/ barel (zdroj: www.

kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy nad 120 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit 

cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté 

Cestovní kancelář FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
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procento nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/barel bude vynásobeno

1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5hodin (počítá se 

přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)

1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 3,5hodin (počítá se přímý 

let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých destinací je 

možné získat na pobočkách CKF

Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, 

které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající 

zvýšené platbě na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 

10%, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu 

služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, 

cenové nabídce nebo v jiné formě nabídky zájezdů.

CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny 

v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit pří-

slušným způsobem cenu zájezdu. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen 

a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, 

tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.

Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při 

porušeni tohoto závazku má CKF právo od cestovní smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno právo 

CKF na náhradu škody (viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).

7. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD CESTOVNÍ SMLOUVY – STORNOPOPLATKY

Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení 

musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení 

účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno 

do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF; tento den se započítává do počtu 

dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být 

poskytnuta první služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit 

stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu. Nejméně však:

Při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2016:

do 45 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,

od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,

od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,

od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,

5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Při uzavření smlouvy o zájezdu od 16. 1. 2016:

do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,

od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,

od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,

od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,

od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,

5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Zákazník, který podepsal s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou 

v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené 

obdobně. CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené ceně 

zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“.

8. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light a Fischer Medi-

cal: V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny 

zakoupeného pojištění.

b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna osoby, která má 

zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje.

c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci a zaplatil plnou 

cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další změny, jako 

např. změny časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.

d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo změnu ubytování v Praze, Brně 

a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem 200 Kč/osoba, 2–1 

den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.

e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta ekonomické třídy do tří 

dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limu-

zín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši 

3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu a méně činí stornopoplatek 

100 % ceny pronájmu.

f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního 

poplatku.

g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.

h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem 

a méně 100 % z konečné ceny.

ch) Stornovací poplatky za objednanou třídu v letadle Travel Plus Comfort: do 6 dní zdarma, 5 dní 

před odletem a méně 100 % z ceny.

9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu a hotelu v již uzavřené smlouvě 

o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna v souladu s podmín-

kami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu. Takovéto oznámení o změně 

v osobě zákazníka musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy není možné 

měnit za zájezdy z last momentové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení změny jsou 

vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplatnění slev last minute nebo jiných slev. Za uve-

dené změny jsou účtovány tyto manipulační poplatky: 

a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákazníka (např. 

v důsledku sňatku) do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace Spojené 

arabské emiráty je změna jména od 59 dní před odletem posuzována jako storno a nové přihlášení, tj. účtu-

jeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Oznámeni objednatele zájezdu o změně v jeho osobě musí obsahovat 

prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že splňuje podmínky účasti 

na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze strany hotelu.

b) Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této změny před odletem a zachování 

původního termínu odletu do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je změna posuzována 

jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8.

c) Změna termínu odletu nebo destinace do 60 dní před odletem skutečné náklady spojené se změnou 

nejméně však 100 Kč, od 59 dní je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stor-

nopoplatky dle bodu 7 a 8. Změnu je možné provést pouze v rámci katalogu, ze kterého byl zájezd zakoupený.

d) Změna hotelu při zachování termínu do 60 dní před odletem 100 Kč. Pozdější změna je posuzována 

jako storno a nové přihlášení.

e) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zaplatit 

zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá (bungalovu) 1 osobou. V případě 

storna dospělé osoby, kdy v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá osoba a 1 dítě, 

hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno jinak. Za stornovanou osobu musí 

být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 7 a 8.

f) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku 30 EUR/osoba při změně letenky 

v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit služby; při 

zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí; platba se provádí přímo průvodci. Tento poplatek se vzta-

huje pouze na prodloužení letenky zajištěné Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. V ostatních případech jsou 

poplatky za prodloužení letenky vyšší. Za prodloužení pobytu nebo změnu hotelu v destinaci je účtován 

poplatek 30 EUR na ubytovací jednotku.

g) Změna místa odletu v tuzemsku do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je tato 

změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodů 7 a 8.

h) Změna druhu dopravy (např. změna letecké dopravy na vlastní dopravu) do 60 dní před odletem 500 Kč, 

od 59 dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopo-

platky dle bodu 7 a 8. Veškeré poplatky uvedené v bodech 7, 8 a 9 účtujeme vždy za každou osobu včetně 

dětí. Poplatky za změnu knihování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Veškeré změny 

v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům uvedeným v bodech 8a) až 8i)

Službu „Změna týden před odletem zdarma“ je možné zakoupit za 1 Kč/osoba k připojištění Fischer 

Plus při podpisu smlouvy o zájezdu, nejpozději však 45 dnů před plánovaným zahájením zájezdu. Do tohoto 

počtu dnů se započítává den, kdy byla uzavřena smlouva o zájezdu, resp. den zakoupení služby „Změna 

týden před odletem zdarma“, a nezapočítává se den plánovaného zahájení zájezdu. Zákazníci, kteří si 

tuto službu zakoupili, mohou z jakéhokoliv důvodu ještě 7 dní před plánovaným datem zahájení zájezdu 

bezplatně změnit hotel, destinaci nebo termín cesty, avšak pouze za předpokladu, že je to z objektivních 

důvodů možné, tzn. např. má-li požadovaný hotel, resp. let volnou kapacitu. Nově zaknihovaný zájezd 

musí být z dostupné nabídky a v minimální stejné ceně za dospělou osobu, jako byla cena za dospělou 

osobu u původního zájezdu, při zachování počtu cestujících, délky zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování 

a rozsahu stravování. V případě, že cena nově knihovaného zájezdu bude vyšší, než-li cena původního 

zájezdu, zákazník tento rozdíl doplatí. Změna může být provedena pouze v rámci katalogu Letní dovolená 

u moře 2016. Tato služba může být využita pouze jednou. Cena nově knihovaného zájezdu se stanovuje 

na základě cenové nabídky (sleva na 1. moment, last minute cena a jiné bonusy se neuplatní). V případě 

storna zájezdu, který byl bezplatně změněn, jsou účtovány stornopoplatky v min. výši storna původního 

zájezdu v době provedení změny. Změnu týden před odletem zdarma není možné využít na změnu jména, 

na zájezdy s linkovými lety, exotické zájezdy, s objednanými transfery mezi destinacemi, službami nad 

rámec zájezdu, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá CKF (např. Sardinie).

10. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF

a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu

Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout služby dle smluvně dohodnu-

tých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky 

smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu 

smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je CKF povinna v návrhu změny 

smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či 

zda od smlouvy odstoupí.

I) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se 

za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen 

zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto 

závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž 

není dotčeno právo CKF na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CKF 

povinna buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit 

rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
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II) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu písem-

nou formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla 

jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabíd-

nout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného 

odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela 

na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby 

uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.

b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu

Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas 

nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je CKF 

povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF 

je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující 

původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit 

zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může 

dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek „FISCHER HOTEL, APARTMÁ“ apod. je 

garantována pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho polohu se zákazník dozví po příletu 

do cílové oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb 

nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze 

pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě 

o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit 

zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi 

dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného 

náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než 

kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že doprava je uskutečněna za nižší 

náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl 

v ceně uhradit z vlastních prostředků.

c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb

V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, letecké 

společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neručí za případné posuny letů (zpoždění 

či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při pláno-

vání dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok 

na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného (tj. stornopoplatků). Délka zájezdu 

je vyjádřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro 

cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, 

příp. časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne 

následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu 

zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou fi nanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet 

dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena (viz 

bod 14 Podmínek pro cestující). Pro účely vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu 

rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem).

11. ODSTOUPENÍ CKF OD CESTOVNÍ SMLOUVY

CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř. po zahá-

jení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:

a) Porušení povinností zákazníkem

Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené 

smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí nebez-

pečí, že by tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných 

a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CKF od smlouvy o zájezdu z důvodu 

porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly 

čerpány. Zákazník je povinen nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s dopravou zákazníka zpět na místo 

odjezdu a případně vzniklou škodu.

b) Z důvodu zrušení zájezdu

CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet 

podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF zabránit 

ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je předmětem 

smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního 

počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu 

nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpoz-

ději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má 

zákazník právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě 

odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém pří-

padě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co 

od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy 

o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li 

cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez 

zbytečného odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle 

CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.

12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, přede-

vším uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových 

údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v případě potřeby 

k zastižení.

b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu 

cestovní smlouvy.

c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/ jízdenky); způsob předání 

cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi 

vhodným způsobem 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech 

skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu.

d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi požadovanými 

doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/odjezd, 

nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny zájezdu.

e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný 

cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného státu 

než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, a potřebná 

víza si obstarat.

f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, 

dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou škodu, kterou způsobil.

13. REKLAMACE

Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu. V případě vadně poskytnu-

tých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí zákazník uplatnit 

u CKF nebo u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas 

bez zbytečného odkladu u průvodce CKF nebo jiného pověřeného zástupce, tak aby mohla být sjednána 

náprava pokud možno v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně 

s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení 

reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného 

zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků 

vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, 

průběhu a příp. následku nemohla CKF zabránit (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně zákaz-

níka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok 

na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

14. POJISTNÁ SMLOUVA

V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské 

pojišťovny a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti 

o pojištění naleznete na www.fi  scher.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění přebírá 

zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Ces-

tovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření 

smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákaz-

níkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posu-

zovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození 

zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě 

u leteckého dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro 

další jednání zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu týka-

jící se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, 

Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.

15. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU

CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 

159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle 

tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fi scher.cz), informace 

je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude 

zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.

16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají 

informacím známým v době tisku nebo v době uzavření smlouvy v případě hotelů „na vyžádání“ a CKF si 

vyhrazuje právo na jejich změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním řádem CKF. Tyto 

Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej charterových letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky; 

ostatní ustanovení podmínek pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek pro cestující 

jsou „Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje. 

Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které jsou součástí právního 

řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU. Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, 

internetových stránek či dodatečných nabídek CKF není veřejní nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode dne odeslání. Pro doručování 

platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto 

oznámit písemně.

Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 10. 2015, tímto dnem pozbývají platnosti 

Podmínky pro cestující v původním znění.
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Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnic-

kých osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obsta-

raných cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní 

kancelář“) tento reklamační řád.

ČLÁNEK 1

Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Cestovní 

kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných 

služeb.

ČLÁNEK 2

Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo 

z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012 Sb., 

občansky zákoník.

ČLÁNEK 3

1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své právo 

z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).

2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného jeho pod-

pisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby 

v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník 

povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit reklamaci 

neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo 

„delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.

3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo pode-

psat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho 

měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.

ČLÁNEK 4

1. Tento článek upravuje specifi cké podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu 

(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované služby 

v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména povi-

nen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení reklamačního řádu se v tomto 

případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto článku. Reklamační řád dále odkazuje 

na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

2. V případě vzniku vad defi novaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – Uby-

tování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd defi novaných v sekci III – 

Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit 

mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi veškerou součinnost za účelem 

sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo na fi nanční kompenzaci“. Pokud zákazník 

tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup do ubytovací jednotky atd.), 

bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude možné řešit dle „tabulky”. V případě, že delegát 

není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele (vadných) služeb 

o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě 

popsána. V případě možnosti zákazník doloží také příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, 

případně fotodokumentaci je zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní 

kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.

3. V případě vad defi novaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je zákaz-

ník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou 

vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi.

4. V případě vzniku vad defi novaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen požádat 

pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné potvrzení vzniku 

příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na fi nanční kompenzaci, pokud 

je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen 

požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto potvrzení by měla být 

vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník povinen předat po skončení zájezdu 

pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla 

cestovní kanceláře.

5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem či třetí osobou, která není 

spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná o neodvratitelnou událost (vis major).

6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu z ceny 

zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že existence vady bude 

v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich povaha umož-

ňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé, Služby delegáta) nevyskytují během 

celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená v „tabulce“ vydělí počtem dní odpovídajících 

trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada vyskytovala.

7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 % z ceny 

zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný 

nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „tabulkou náhrady ztráty 

radosti z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Pro účely 

výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu, letištních tax a dalších poplatků a palivového 

příplatku. Nezapočítává se pojištění a další fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...).

8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.

9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář FISCHER, 

a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách cestovní kanceláře.

ČLÁNEK 5

1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je nejvhodnější zaslat 

reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Zákaznický servis, 

CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo uplatnit svou reklamaci osobně 

v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní prostřednictvím sepsání reklamačního pro-

tokolu stvrzeného svým podpisem.

2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifi kaci reklamovaných slu-

žeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných 

důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu, 

na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní 

kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.

3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nejpoz-

ději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.

ČLÁNEK 6

Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u průvodce, může 

průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné reklamace sjednána 

náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto 

reklamačního řádu.

ČLÁNEK 7

Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin platí příslušné 

tarifní předpisy dopravních organizací.

ČLÁNEK 8

Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podávat infor-

mace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifi kovat své požadavky co do jejich důvodu, 

podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat si 

tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.

ČLÁNEK 9

Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby 

a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, 

poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“.

ČLÁNEK 10

Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce nebo pověřeného pracovníka zákaz-

nického servisu za uspokojivé, je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu, popř. přehod-

nocení věcného vyřízení reklamace funkčně nadřízeného pracovníka (ředitele/ředitelku zákaznického 

servisu). Ten je povinen se k odvolání vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů po obdržení. Uplatnit toto odvolání 

(písemnou formou anebo prostřednictvím protokolu o ústním oznámení reklamace stvrzeného pod-

pisem zákazníka) může zákazník opět nejpozději do jednoho měsíce ode dne zaslání stanoviska 

cestovní kanceláře v první instanci.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015, tímto dnem pozbývá platnosti Reklamační 

řád v původním znění.
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Vážení klienti,

chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. 

Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná 

práva a povinnosti vznikající mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky 

pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí výše uvedených podmínek jsou 

následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým našich 

pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem 

příjemného pobytu je však také dobrá informovanost o specifi ckých podmínkách v jednotlivých 

zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky 

běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění specifi cká pro jednotlivé 

země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si 

pečlivě prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY

Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými požadavky, které jsou 

nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných 

dokladů je dostatečná pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové požadavky 

ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář neodpovídá za problémy související 

s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Občané ČR a SR potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě 

nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění víz do všech 

destinací z naší nabídky. Občané ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit sami ještě 

před vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených arabských emirátů je platný cestovní doklad, který 

neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere na vědomí, že od 1. 7. 2011 je zru-

šeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech jsou platné pouze 

do 26. 6. 2012. Od 27. 6. 2012 může dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním 

cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou 

pro cestu a pobyt požadovány.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojiš-

ťovny, a. s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer Light, k nimž jako bonus získáte od naší cestovní kanceláře 

cestovní pojištění Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění nesjednáte, 

můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu 

nebo v příloze Smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá 

plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního pojištění. Cestovní 

pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace 

služeb. Součástí ceny zájezdu je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Fischer Light 490 Kč/osoba

Fischer Plus 690 Kč/osoba

Fischer Exotika Plus 990 Kč/osoba

Pro děti do 15 let sleva 50 % (v den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit 15 let)

Fischer Medical 300 Kč/osoba (včetně dětí)

LETECKÁ PŘEPRAVA

Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány z terminálu 2. Všechny lety 

nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě před-

pisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu, trasy letu 

(možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu 

jsou uvedeny ve vašich elektronických cestovních dokladech. S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace 

k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké 

společnosti si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdr-

žíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení se přesuňte 

k pasové kontrole, mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla se dostavte 

v čase, který je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní 

vstupence a informační tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů 

se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou 

v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. 

Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí 

v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pochopení. Na letech společnosti Travel Service, 

a.s. má každý cestující zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, pokud není 

v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. V případě, že letí dva nebo více ces-

tujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují 

se společně, umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu 

zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího, přičemž musí být dodržen 

váhový limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg, 

bude jim toto zavazadlo odbaveno zdarma) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg. 

V případě, že celková váha zapsaného zavazadla překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu zavazadla rozložit 

do nutného počtu zavazadel o max. možné hmotnosti 32 kg. Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 

5 kg a nezapočítává se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let cestují char-

terovými lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani na bezplatnou přepravu 

zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat 

předměty, které lze klasifi kovat jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebez-

pečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Veškeré podrobnosti 

ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodej-

nách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let 

objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.

LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY

Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové pří-

platky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit 

za každou osobu. Výše poplatků je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti na měnovém kurzu 

a podmínkách letecké společnosti.

VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY

Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, 

pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla 

nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, 

kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nebo se vulgárně 

a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu 

zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a. s., prosí o pochopení 

pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož 

i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz 

kouření po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný 

čin obecného ohrožení.

PŘEPRAVA ZVÍŘAT

Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní 

zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních 

kontejnerech určených k tomuto účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg. Přeprava 

všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek. V některých případech musí být 

potvrzena leteckou společností.

PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL

Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových prken apod.) musí být nahlá-

šena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou 

výše uvedené předměty převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajiš-

ťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i Cestovní kancelář FISCHER, a. s. 

Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost za škody 

jakéhokoliv druhu způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou přepravovány na vlastní zodpovědnost 

zákazníka. Za jejich ztrátu nebo poškození není poskytována kompenzace.

DÉLKA POBYTU

Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů během jednoho týdne je 

možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme 

veškeré délky pobytů počtem nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, a niko-

liv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak 

odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách. 

Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.

UBYTOVÁNÍ

Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá a bungalovy všech tříd. Turis-

tické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných 

hotelových zařízení jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu s právními 

předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, 

a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kriterii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné 

odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. Vlastní klasifi kace 

ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., vám pomůže při vašem výběru:

c  velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pro nenáročné hosty

cc objekty turistické třídy s účelným vybavením

ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami

cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami

ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty

Klasifi kace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s ofi ciální klasifi kací ubytovacího zařízení 

na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena 

v popisu ofi ciální třída. 

Důležité informace
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Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu skupin 

je objednatel zájezdu povinen předat zástupci cestovní kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob, 

a to nejpozději při sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu 

většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu 

požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim předsta-

vám a fi nančním možnostem. 

Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě vysoká cena není vysoká 

v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen. V případě 

překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v uby-

tovacím zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však 

dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen, 

bude zákazníkovi vyplacena poměrná fi nanční náhrada. Klasifi kace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými 

destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. 

Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou vždy stejné. Ve většině 

ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a ces-

tovní kancelář na ně nemá vliv. 

Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity 

jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může 

po vás hotel požadovat zálohu v hotovosti.

Jednolůžkové pokoje

Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, 

často bez balkonu a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového 

pokoje jednou dospělou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.

Promo pokoje

Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze.

Přistýlky

V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být 

například pohovka, rozkládací gauč, palanda, lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. 

Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním přistýlky 

do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné 

pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky.

Dětské postýlky

Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám doporučujeme sdělit příslušná přání již 

při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou 

pro malé děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici.

Přihlášení/odhlášení

Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých pří-

padech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je v některých případech možné až po navazujícím 

úklidu, nejdříve po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově 

přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu 

používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po pří-

jezdu do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli 

s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit 

zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až do transferu na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř. 

na označených sběrných místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.

Vaše speciální přání

Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to, že splnění vašich přání 

záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen 

nezávazně. Jižní destinace (především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb a komuni-

kace cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální.

Hotely vhodné pro tělesně postižené

Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně postižené, popř. vozíčkáře. 

Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení v konkrétním případě, protože příslušné národní 

směrnice nemusí být v souladu s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, zda je 

požadované zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubytovací 

kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání 

většinou pouze v hotelech vyšší kategorie.

Technická zařízení

Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě technické závady, jako 

např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekre-

ačních oblastech vždy k dispozici.

Opravářské/stavební práce

Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, mohou být 

nutné odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení 

s tímto spojená. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá Cestovní 

kancelář FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště 

vznikají velmi rychle, prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. 

Takové případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty 

nejaktuálnější zprávy.

Hmyz

Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze vyloučit ani v hotelovém zaří-

zení, zejména v bungalovech. Navzdory použití vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se 

měly již ve vašem vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak v hote-

lovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli výskytu hmyzu, žádáme vás, 

abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu, kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme 

vzít si s sebou sprej na hmyz nebo elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji 

volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých 

hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než jste zvyklí.

STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE

V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy, které se často připravují 

s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí, že tělo často potře-

buje několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti 

a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem (cestovní 

diarrhea). Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují 

častěji, odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou 

zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit 

se před začátkem dovolené se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině 

pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není vhodná k požívání jako pitná 

voda. V některých destinacích je obvyklá odsolovaná voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť, 

a to i po převaření, ale je zdravotně nezávadná.

Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání 

první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) 

a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky 

čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. Kontinentální snídaně 

v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. 

V určitých termínech může v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se samo-

zřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. Z tohoto důvodu se jídlo organizuje 

v některých hotelech ve dvou nebo více skupinách.

U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem, může v závislosti na počasí 

dojít k omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně níz-

kého počtu klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může dojít 

ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává kontinentální snídaně, která obsahuje 

čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.

Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Je-li u stravovacích služeb uve-

dena forma menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání 

první stravovací služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou all 

inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu all 

inclusive v den odletu je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí poskytování 

programu all inclusive také na interních hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání programu 

all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých plnění si, prosím, zjistěte z přísluš-

ného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem 

vše v ceně využívat další plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.

Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit.

Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Pokud byste si přímo 

na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte 

se v hotelu o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin 

a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním řádem a zejména u menších 

kapacit se můžete setkat i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade důraz 

na společenské oblečení během večeře. U mužů to znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je 

někdy vyžadován u večeře společenský oděv.

V některých hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele i jiné zařazení do třídy hodnocení.

ŠPERKY A TREZORY

Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, pla-

tební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud 

byste nicméně byli během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže na poli-

cii. Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce. 

Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická 

zařízení, speciální výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně 

odmítá jak naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě nutnosti dopo-

ručujeme sjednat speciální individuální připojištění.

KLIMATIZACE/TOPENÍ

Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimati-

zace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. 
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Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se 

řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však nejsou technicky způsobilé 

dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posled-

ních letech modifi kovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče, 

takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při 

provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.

VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená 

mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se 

solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu, 

může podle okolností docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích může docházet i k opako-

vaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace.

SERVIS A SLUŽBY

Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskytovaných služeb mentalitě oby-

vatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale 

na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak i za telefonování 

v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají 

soukromí podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi 

může docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům.

SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA

Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici lehátka a slunečníky, popř. jestli 

je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy 

kapacitě lůžek, a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní sezoně 

nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech v jednom zařízení je zakázána 

stejně jako rezervace v časných ranních hodinách.

PLÁŽE

Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační a představují vzdálenost vzduš-

nou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle 

našich měřítek často hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude ve veřejném 

vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však obhospodařují oblasti pláže před 

hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé (lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto 

oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy 

např. vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. Dále to může vést k omezením nebo změnám pláže, což 

je však nevyhnutelné a nelze to z naší strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání 

v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky jsou 

k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.

BAZÉNY

Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům s citlivou pokožkou doporu-

čujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během 

výměny vody nelze bazény užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo 

na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své 

děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén 

skutečně vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet lehátek a slunečníků 

u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY

Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětrnostních podmínek. Zejména 

prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispo-

zici všem hostům ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám nebo 

omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat jen po předchozí rezervaci, bližší 

informace získáte od našich průvodců, popř. zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte prosím pochopení 

pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např. tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému standardu 

a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na sportov-

ních, zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení 

hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se jen do takových činností, 

na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že na základě klimatických podmínek 

může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla 

byste měli před použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu na místě. 

Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména nelze dětem nutit účast 

na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme 

vás o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava 

nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. dosažení 

minimálního počtu účastníků.

NOČNÍ KLID

K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. 

Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost 

mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní 

klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových zařízeních může 

na základě smluvně přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život 

na jihu se probouzí teprve večer a podle toho může trvat až do časných ranních hodin. Během doby před 

sezonou a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, sportovní nabídka, klimatizace 

atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.

HYGIENA

Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou 

mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména 

v řeckých destinacích je v hotelech běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou pova-

žovány za oblíbené domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může 

připadat nepatřičné.

HLUK

Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána, aby se zabránilo obtěžování 

zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně, 

avšak je to ve vašem zájmu. V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem, 

takže na letištích dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem nelze vyloučit. Přibližnou 

vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si, prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro 

to, že postupy a zařízení nutné k provozu hotelového zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé, 

agregáty atd.).

OČKOVÁNÍ

V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti žluté zimnici při příjezdu 

ze zemí s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika s odbor-

ným lékařem. Aktuální informace naleznete také na serveru www.ockovani.com.

PRŮVODCOVSKÝ SERVIS

V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní kanceláře FISCHER, a. 

s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační schůzka a pravidelné informační hodiny, jež se konají 

v každém hotelu 1–2× týdně. Pokud se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto 

skutečnost našemu průvodci.

V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené spokojeni. V desti-

nacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici 

na mobilním telefonu průvodce z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Prů-

vodce může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici na mobilním 

telefonu.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských 

a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.

VÝLETY

Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku výletů v místě vašeho pobytu 

vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci 

platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.

Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu účastníků. Zákazník si v případě 

neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neu-

skutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde zájezd 

zakoupil.

PRONÁJEM AUT

Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že máte objednané přistavení 

u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni do kanceláře autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně. 

Při převzetí/vrácení auta na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00–7.00 hod.) je účtován 

příplatek.

Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých autopůjčovnách požadují 

úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění musí být vydané před více než 

jedním rokem. Řidič mladší 24 let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté 

základní pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.

SEZONY

Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá 

zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klima-

tizace, zábava, sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.

INFORMACE V KATALOGU

Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené, může dojít v mezidobí 

ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto 

se katalogové fotografi e mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje 

o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době 

tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových 

oblastech v katalogu má pouze informativní charakter.
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Kde nás najdete  Společná prodejní 
místa CK FISCHER a NEV-DAMA
ČESKÁ REPUBLIKA

BRNO
K  náměstí Svobody 13, 

602 00  Brno; 
tel.: 542 218 815, 542 219 045,
542 221 877, 777 864 601;
brno@fi scher.cz

K  Obchodní centrum Olympia, 
U Dálnice 777, 
664 42  Brno–Modřice;
tel.: 547 215 067; 
brno.olympia@fi scher.cz

K  Hypermarket Globus Brno, 
Hradecká 40, 
621 00  Brno-Ivanovice;
tel.: 530 506 879; 778 744 672
brno.globus@fi scher.cz

BEROUN
K  Havlíčkova 5, 

266 01  Beroun;
tel.: 311 611 611; 
beroun@fi scher.cz

BŘECLAV
K  Jana Palacha 113/20, 

690 02  Břeclav;
tel.: 519 321 004, 777 045 330; 
breclav@fi scher.cz

ČESKÁ LÍPA
K  Hrnčířská 859/84, 

470 01  Česká Lípa; 
tel.: 487 823 903; 
ceska.lipa@fi scher.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
K  ul. Karla IV. 5, 

370 01  České Budějovice; 
tel.: 387 433 777; 
ceske.budejovice@fi scher.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
K  Nám. Svobody-u křížového podchodu,

738 01 Frýdek-Místek; 
tel.: 595 537 254; 
frydek.mistek@fi scher.cz

HAVÍŘOV
K  Dlouhá třída 903/24a, 

736 01 Havířov-město;
tel.: 596 811 381;
havirov@fi scher.cz

HODONÍN
K  Národní třída 267/16, 

695 01  Hodonín;
tel.: 518 324 991, 777 045 315;
hodonin@fi scher.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
K  Obchodní centrum Atrium, 

Dukelská třída 1713/7, 
500 02  Hradec Králové;
tel.: 495 513 858, 775 876 075;
hradec.kralove@fi scher.cz

K  Obchodní centrum Futurum, 
Brněnská 1825/23a, 
500 09  Hradec Králové; 
tel.: 495 266 291, 775 876 107; 
hradec.kralove.futurum@fi scher.cz

CHOMUTOV
K  Zborovská 1510/1, 

430 01 Chomutov;
tel.: 474 624 416;
chomutov@fi scher.cz

JIHLAVA
K  Benešova 2, 

586 01  Jihlava;
tel.: 567 321 490–1;
jihlava@fi scher.cz

KARLOVY VARY
K  Obchodní centrum Fontána, 

Chebská 370, 
360 06  Karlovy Vary;
tel.: 353 236 130–1;
karlovy.vary@fi scher.cz

KLADNO
K  T.G.M. 295, 

272 01  Kladno;
tel.: 312 245 560;
kladno@fi scher.cz

KOLÍN
K  Pražská 155, 

280 02  Kolín;
tel.: 321 719 718;
kolin@fi scher.cz

LIBEREC
K  Jánská 864/4, 

460 01  Liberec;
tel.: 482 710 627–8, 608 241 974;
liberec@fi scher.cz

MĚLNÍK
K  J. Seiferta 147, 

276 01  Mělník;
tel.: 315 695 588; 
melnik@fi scher.cz

MLADÁ BOLESLAV
K  T. G. Masaryka 1084, 

293 01  Mladá Boleslav; 
tel.: 326 735 000, 737 258 112; 
mlada.boleslav@fi scher.cz

MOST
K  Radniční 1, 

434 01  Most;
tel.: 476 107 072; 
most@fi scher.cz

NÁCHOD
K  Poděbradova 211, 

547 01  Náchod;
tel.: 491 426 922; 
nachod@fi scher.cz

OLOMOUC
K  Galerie Šantovka, 

Polská 1201/1, 
779 00  Olomouc; 
tel.: 585 222 808/814; 
olomouc@fi scher.cz

K  Olomouc City Center, 
Pražská 255/41, 
772 00  Olomouc;
tel.: 585 754 345;
olomouc.city@fi scher.cz

OPAVA
K  náměstí Republiky 450/17, 

746 01  Opava;
tel.: 553 654 792;
opava@fi scher.cz

OSTRAVA
K  Antonína Macka 122, 

701 00  Ostrava;
tel.: 596 100 100;
ostrava@fi scher.cz;
prodej linkových letenek: 
linkove.letenky@fi scher.cz

K  OC Futurum, Novinářská 6a, 
702 00  Ostrava;
tel.: 595 627 218; 
ostrava.futurum@fi scher.cz

K  Forum Nová Karolina, 
Jantarová 3344/4, 
702 00  Ostrava;
tel.: 596 617 323, 608 241 979;
ostrava.karolina@fi scher.cz

OSTRAVA-TŘEBOVICE
K  OC Galerie Tesco, 

Sjízdná 5554/2, 
722 00  Ostrava-Třebovice;
tel.: 596 941 334, 731 427 073;
ostrava.tesco@fi scher.cz

OSTRAVA-ZÁBŘEH
K  Avion Shopping Park, 

Rudná 3114/114, 
700 30  Ostrava-Zábřeh;
tel.: 596 729 713; 
ostrava.avion@fi scher.cz

PARDUBICE
K  třída Míru 62, 

530 02  Pardubice;
tel.: 466 611 006, 731 427 084;
pardubice@fi scher.cz

PLZEŇ
K  Americká 46, 

301 15  Plzeň;
tel.: 377 236 538, 777 752 613;
plzen@fi scher.cz

PRAHA 1
K  Národní třída 10, 

110 00  Praha 1;
tel.: 224 951 805–11; 
narodni@fi scher.cz

K  Revoluční 5, 
110 00  Praha 1;
tel.: 224 827 031, 777 752 612, 
777 877 442;
revolucni@fi scher.cz

PRAHA 2
K  Nákupní galerie Atrium, 

Karlovo nám. 10, 
120 00  Praha 2; 
tel.: 222 519 338; 
karlovo.nam@fi scher.cz

PRAHA 4
K  GEMINI, Na Pankráci 1683/127, 

140 62  Praha 4;
tel.: 234 071 501–4;
pankrac@fi scher.cz; 
prodej linkových letenek: 
linkove.letenky@fi scher.cz

K  Centrum Chodov, 
Roztylská 2321/19, 
148 00  Praha 4;
tel.: 272 075 476–7, 777 876 063;
chodov@fi scher.cz

PRAHA 5
K  Sluneční náměstí 2583/11 (1. patro), 

158 00  Praha 5 – Stodůlky;
tel.: 251 512 648, 739 239 171;
butovice@fi scher.cz

PRAHA 9
K  Centrum Černý Most, 

Chlumecká 765/6, 
190 00  Praha 9;
tel.: 281 910 244;
cerny.most@fi scher.cz

K  BILLA – Prosek, 
Vysočanská 382/20, 
190 00  Praha 9;
tel.: 283 880 986;
prosek@fi scher.cz

PRAHA 10
K  Europark, Nákupní 389/3 (přízemí), 

102 00  Praha 10 – Štěrboholy;
tel.: 272 651 892;
europark@fi scher.cz

PŘÍBRAM
K  Hypermarket ALBERT, 

Brodská 496/5, 
261 01  Příbram 8;
tel.: 318 639 037–8;
pribram@fi scher.cz

ŠUMPERK
K  Obchodní centrum SAN, 

Hlavní třída 20/3061, 
787 01  Šumperk;
tel.: 583 210 167;
sumperk@fi scher.cz

TÁBOR
K  tř. 9. května 1576, 

390 02  Tábor;
tel.: 774 629 010, 775 876 143;
tabor@fi scher.cz

TEPLICE
K  ul. 28. října 780/10, 

415 01  Teplice;
tel.: 417 535 777;
teplice@fi scher.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
K  Zelný trh 1514,

686 01  Uherské Hradiště;
tel.: 775 876 087, 576 000 094–5;
uherske.hradiste@fi scher.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
K  Mírové náměstí 3097/37,

400 01  Ústí nad Labem;
tel.: 475 201 080, 775 876 105;
usti@fi scher.cz

ZLÍN
K  tř. T. Bati 481, 

760 01  Zlín;
tel.: 577 214 122–3, 608 241 977;
zlin@fi scher.cz

ZNOJMO
K  Velká Michalská 1, 

669 01  Znojmo;
tel.: 515 248 810;
znojmo@fi scher.cz

SLOVENSKO

BRATISLAVA
K  Lazaretská 13, 

811 08  Bratislava;
tel.: +421 252 731 264;
bratislava@fi scher.sk

KOŠICE
K  Alžbětina 22, 

040 01  Košice;
tel.: +421 556 226 608; 
kosice@fi scher.sk

NITRA
K  ZOC MAX Nitra,

Chrenovská 1661/30, 
949 01  Nitra;
tel.: +421 376 523 414;
nitra@fi scher.sk

TRNAVA
K  Hlavná 22, 

917 01  Trnava;
tel.: +421 335 936 696;
trnava@fi scher.sk

ŽILINA
K  Makovického 7/A, 

010 01  Žilina;
tel.: +421 415 680 207;
zilina@fi scher.sk
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 Autorizovaní prodejci
ČESKÁ REPUBLIKA BENEŠOV K Václava Říhová – ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, info@adventureplus.cz, 317 726 677; BLANSKO K S-TOUR Blansko s.r.o., Rožmitálova 2291/14, 

s-tour@iol.cz, 516 417 035; BOHUMÍN K Ing. Radomír Lička – CA FAINE, Čáslavská 244, faine@faine.cz, 608 707 689; BOSKOVICE K Mgr. Jana Vítková – CK SLUNCE & SNÍH, Růžové náměstí 2238/3, 

info@slunceasnih.cz, 516 454 484, Světlana Klofáčová – CA BOSKO TOUR, Masarykovo nám. 10/9, info@boskotour.cz, 516 452 350; BRANDÝS NAD LABEM K Olga Barešová Pavlisová – CK PAO, 

Komenského nám. 1267, info@ck-pao.cz, 326 902 848; BRUNTÁL K Monika Lukešová, nám. Míru 7, lukesova.monika@gmail.com, 554 712 847; BYSTŘICE POD HOSTÝNEM K Lenka Kyšáková, 

Vsetínská 1445, ca.kysakova@atlas.cz, 573 378 193; ČESKÁ TŘEBOVÁ K Alena Francová – CA PALMA, Hýblova 1221, palmact@ck-palma.cz, 465 534 541; ČESKÝ TĚŠÍN K Pavlína Wiselková – 

TONYtour, Bezručova 195/36, tonytour@seznam.cz, 558 711 596; DĚČÍN K JUDr. Josef Janů – CA JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, info@jatour.cz, 412 516 333; FRÝDEK-MÍSTEK K Renata 

Sikorová – CA SLUNÍČKO, Nádražní 65, caslunicko@802.cz, 558 629 104; HAVLÍČKŮV BROD K Jana Fischerová – ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, adatour@adatour.cz, 569 428 464; 

HLUČÍN K Anna Slivková – RS TRAVEL, Hornická 1269/5, rstravel@seznam.cz, 595 046 360; CHOMUTOV K Knopová Martina, Ing – K TRAVEL, Palackého 4467, k.travel@seznam.cz, 474 331 644; 

CHRUDIM K Agentura Štěpánka s.r.o., Břetislavova 61, agentura.stepanka@gmail.com, 469 622 768; JABLONEC NAD NISOU K Indivindi s.r.o., Jiráskova 9, info@indivindi.cz, 774 485 593; 

JIČÍN K Milena Farská – CK MONATOUR, Valdštejnovo nám. 88, jicin@monatour.cz, 493 538 818; JINDŘICHŮV HRADEC K Jana Králová – CA JK, nám. Míru 174/I, jkca@centrum.cz, 384 361 747; 

KADAŇ K Michaela Weissová Jelínková – MK-TOUR, Kpt. Jaroše 510, mktour@atlas.cz, 474 342 727; KARVINÁ K Danka Mertová – CA TOP TOUR, Fryštátská 64, catoptour@iol.cz, 596 315 010; 

KDYNĚ K CAMPANATOUR s.r.o., Náměstí 131, kdyne@campana.cz, 379 731 272; KLATOVY K Bc. Miloslav Jarošík – CA JAROŠÍK, nám. Míru 64, dovolena@cajarosik.cz, 376 310 279; 

KOPŘIVNICE K Vladimíra Houšťavová – CA IMPULS, Štefánikova 1155/27, info@caimpuls.cz, 556 808 780; KRALUPY NAD VLTAVOU K Lenka Malíková – CA ABACA, Jungmannova 89, info@abaca.cz, 

326 550 480; KROMĚŘÍŽ K Vojtěch Formánek – MARION TOUR, Šafaříkova 184, kancelar@marion-tour.cz, 573 331 776; KUTNÁ HORA K Jiří Holoubek, Sokolská 601, ck@autocombi.cz, 327 513 078; 

KYJOV K Region, spol. s r.o. – CA RÉGIO, tř. Palackého 205/6, prodejna@chata.cz, 518 307 711; LANŠKROUN K Miloš Morávek – CA TREFA, Hradební 316, trefa@trafa-ca.cz, 465 635 473; 

LITOMĚŘICE K MK TRAVEL, Na Valech 2232/13, info@mktravel.cz, 416 533 014; LITVÍNOV K A-tour, Kokrmentová, s.r.o., nám. Míru 186, a.tour@scl.cz, 476 707 111; LOUNY K Jan Gabriel 

– CA Tam i zpět, Vrchlického 781, gabrieljan@seznam.cz 415 652 086; MOHELNICE K Vladimíra Machálková – TOURINFO, nám. Tyrše a Fugnera 191/3, tourinfo@email.cz, 583 430 047;

NÁCHOD K Marcela Drašnarová – A – Z Travel, Palackého 27, info@aztravel.cz, 491 423 688; NOVÝ JIČÍN K CESTOVNÍ AGENTURA LANDSON s.r.o., K Nemocnici 3, landson@quick.cz, 

556 701 030; ORLOVÁ-LUTYNĚ K Věra Ježová, Masarykova třída 1325, vjezova@iol.cz, 596 516 387; PÍSEK K Jana Bočková – C. A. Travel Písek, Havlíčkovo nám. 95, ca.travelpisek@volny.cz, 

382 224 120; PRACHATICE K OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, vodnany@ca-ocean.cz, 388 318 746; PŘELOUČ K Lenka Vaňková – HOLIDAY TIP, Pernštýnské náměstí 181, info@holidaytip.cz, 

774 075 755; PŘEROV K CK SOUČEK s.r.o., Palackého 100/20, provck@soucek.cz, 581 706 050; RAKOVNÍK K RASTA CZ,s.r.o., Husovo nám. 269, ca@rastacz.com, 313 517 384; 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM K Alena Salawová – CA SAFIRO, Palackého 2192, info@ck-safi ro.cz, 571 654 304; SLANÝ K Jana Richterová – CA VITATUR, Masarykovo nám. 138/13, vitatur@cavitatur.cz, 

312 522 029; SOKOLOV K F & K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, ckfk@ckfk.cz, 352 623 319; STRAKONICE K Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., U Sv. Markéty 58, strakonice@ciao.cz, 383 323 450; 

SVITAVY K Alena Francová – CA PALMA, Nám. Míru 89, palma@ck-palma.cz, 461 541 000; ŠTĚTÍ K Zdeněk Vencálek – Štětská CA, Krátká 64, stetska.ca@seznam.cz, 416 810 605; 

TRUTNOV K PaedDr. Lada Eidner – CK LADA, Bulharská 54, cklada@lada-trutnov.cz, 499 819 018; TŘEBÍČ K ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, adriatictour@seznam.cz, 

568 840 340; TŘINEC K BENFICA s.r.o., nám. Svobody 527, info@benfi ca.cz, 558 331 959; UHERSKÉ HRADIŠTĚ K Veronika Střelcová – ITS Company, Josefa Štancla 153, info@ckits.cz, 

572 557 797; Helena Hlaváčková – CK ADRIA, Polní 780, info@ckadria.cz, 572 540 531; UHERSKÝ BROD K Dagmar Hradecká – CA DALIMA, Moravská 83, dalima7@seznam.cz, 

572 637 026; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ K Vlasta Bělíková – VIA TOURS, Stříbrná 676, viatours@viatours.cz, 571 612 606; VESELÍ NAD MORAVOU K Zbyněk Křen, Masarykova 114, kren@kren.cz, 

518 322 285; VLAŠIM K Yveta Katrová – CA YVETTA, Riegrova 1828, info@ca-yvetta.cz, 317 847 132; VSETÍN K VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o., Smetanova 1462, vs.travel@seznam.cz, 

571 437 721; VYSOKÉ MÝTO K Vladimír Faltejsek – KONTIKI.CZ, Jiřího z Poděbrad 113/2, jck.vm@unet.cz; 465 422 833; VYŠKOV K Josef Geryk – "SWISS SERVICE", Masarykovo 

nám. 390/42, info@swiss-service.com, 517 333 300; ŽATEC K Jiří Harajda – CK PALMERA, Obránců míru 1924, palmera@palmera.cz, 715 710 031; ŽĎÁR NAD SÁZAVOU K Lenka 

Fejfárková – Vysočina Tour, Nádražní 464/33, info@vysocinatour.cz, 596 624 164; LOSENKA s.r.o. – TRANZITtour, Havlíčkovo nám. 152/4, info@tranzittour.cz, 566 629 249

SLOVENSKO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU K CA ROYAL, 5. Apríla, celechovska@stonline.sk, +421 38 760 10 20; BANSKÁ BYSTRICA K FAMIKO, Dolná 68, famiko@famiko.sk, +421 48 414 15 00; 

BARDEJOV K OLIVIERI, Kellerova 1, info@olivierisro.sk, +421 90 834 68 58; BREZNO K CA KONO, nám. M. R. Štefánika 48, kono@kono.sk, +421 90 574 68 31; DETVA K CA AQUA, M. R. Štefanika 3186/70, 

info@agenturaaqua.sk, +421 45 545 96 96; DUBNICA NAD VÁHOM K SICA, nám. Matice Slovenskej 1298, info@sicaagentura.sk, +421 91 188 92 77; HUMENNÉ K GAMA Travel, nám. Slobody 28, 

gama.travel@stonline.sk, +421 57 775 07 00; ITT CESTOVNÁ AGNETÚRA, ul. 1. mája 20, ittca@stonline.sk, +421 90 348 17 34; KEŽMAROK K CA CEZ TATRY, Dr. Alexandra 4, ceztatry@ceztatry.sk, 

+421 91 848 50 42; LEVOČA K CA OÁZA, nám. M. Pavla 27, oaza@levonetmail.sk, +421 90 794 05 50; MARTIN K SOLARTOUR, námestie SNP 2, solartour@solartour.sk, +421 43 422 38 39; CA ŠÍP, 

Divadelná 5, sip@cksip.sk, +421 43 423 78 78; MICHALOVCE K AB-CENTRUM, Masarykova 57, abcentrum@abcentrum.sk, +421 90 335 33 65, +421 56 642 09 78; MYJAVA K CA ALA TOUR, M. R. 

Štefánika 931/52, alatour.my@gmail.com, +421 91 584 17 18; NÁMESTOVO K FIFO-NÁMESTOVO, Hviezdoslavovo námestie 220, fi fono@orava.sk, +421 43 381 01 34; NOVÁ DUBNICA K ALBA, 

Mierové námestie 11, ckalba@slovanet.sk, +421 42 443 39 12; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K Katka Tours, Hviezdoslavova 20, katkatours@katkatours.sk, +421 32 771 51 22; NOVÉ ZÁMKY K ESSO 

TOUR, Podzámska 23/A, essotour@essotour.sk, +421 90 571 48 92; PEZINOK K VENTA, Holubyho 42, venta@ckventa.com , +421 33 641 39 72; PIEŠŤANY K CLUB TRAVEL, Winterova 5949/636, 

clubtravel@clubtravel.sk, +421 90 321 51 58; POPRAD K CK FAMILY s.r.o, Partizánska 677/17, ckfamily@ckfamily.sk, +421 90 362 16 14, +421 91 584 17 59; POPRAD K SORGER, Partizánska 705/43, 

sorger@sorger.sk, +421 90 366 40 14; POVAŽSKÁ BYSTRICA K E-TOURS, Dom Služieb Stred 39, etours@stonline.sk, +421 42 426 09 90; CK TRAVEL EXOTICA, Stred 48/8, ck.travelexotica@gmail.com, 

+421 91 776 62 07, +421 91 763 77 60; PREŠOV K CA TATRAGRAND, nám. Legionárov 5, tatragrand@tatragrand.sk, +421 51 772 11 33; PRIEVIDZA K CA PANORAMA, Hviezdoslavova 5, 

ckpanorama@stonline.sk, +421 46 542 78 19; CA BAMBYTOUR, nám. Slobody 1, bambytour.ca@mail.t-com.sk, +421 46 542 58 54; ROŽŇAVA K CA REGION TOUR, nám. Baníkov 1, stitnickamaria@stonline.sk, 

+421 58 732 80 52; RUŽOMBEROK K CA DOLCE VIA, Podhora 37, info@dolcevia.sk, +421 44 430 00 24; SENICA K HELLAS TRAVEL, J. Kráľa 739, hellastravel@hellastravel.sk, +421 91 584 17 76; 

SKALICA K AMA TRAVEL, Námestie slobody 32, amatravel@amatravel.sk, +421 34 668 29 64, +421 34 660 03 24; SNINA K CA UNITOUR, Strojárska 102, unitur@stonline.sk, +421 90 563 29 50; 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES K CA OMEGA, Zimná 35, caomega@caomega.sk, +421 53 441 45 05; CA GALAXY TOUR, Mlynská 29, galaxy@galaxytour.sk, +421 91 782 25 71; STARÁ ĽUBOVŇA K CORADO, 

Levočská 3, coradosla@gmail.com, +421 90 579 57 98; ŠAŠTÍN–STRÁŽE K P-TOUR PODOLSKÝ, Hviezdoslavova 5, p.tour.podolsky2@gmail.com, +421 34 658 00 04; TOPOĽČANY K DAGITOUR – 

Dagmar Kozinková, nám. M. R. Štefánika 3512/20, dagitour@dagitour.sk, +421 91 095 53 31, +421 90 527 71 86; TREBIŠOV K KAMELOT, s.r.o., M. R. Štefánika 176, kamelot@kamelot.sk, 

+421 56 672 66 19; TRENČÍN K ARA TOUR s.r.o., Palackého 13, aratour@aratour.sk , +421 90 347 72 91; VRANOV NAD TOPĽOU K CORAL CA – Ing. Roško, nám. Slobody 2, coral_ca@stonline.sk, 

+421 57 442 61 42; ŽIAR NAD HRONOM K JAMIKA – Ing. Katarína Petránová, nám. Matice slovenskej 6, jamika@jamika.sk, +421 90 782 21 94, +421 45 676 61 52 
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Jistě to dobře znáte – to, co samotnému člověku jde jako 
psovi pastva, běží s pomocí ostatních jako na drátkách. 
Nalaďte se s Rádiem dobrých skutků a uvidíte, 
že společně se to táhne lépe. Přidejte se k nám 
na www.impuls.cz. 
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Jsme skuteční specialisté
na cestovní pojištění.
Vy cestujete, my se staráme!

www.ERVpojistovna.cz

Pojistěte se na celý rok 

a cestujte bez starostí!
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